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SEM NINGUÉM 
NA DIREÇÃO
Segundo as próprias montadoras, 
teremos carros autônomos nas 
ruas já em 2020

PERFIL DA BATIDA 
DE TRÂNSITO
Estudo demonstra gravidade dos 
acidentes mais comuns e partes  
do carro mais afetadas
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CESVI completa duas décadas conduzido pela 
inovação. E a evolução não para. Conheça 
os avanços tecnológicos e de produtividade 
associados ao futuro do centro de pesquisa

20 ANOS
À FRENTE
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QUE VENHAM 
MAIS 20 ANOS

Este número da revista tem um gostinho especial para 
mim e todo profissional que já tenha passado pelo nosso 
centro de pesquisa: o CESVI está completando 20 anos 

de sua fundação. E algumas das seções desta edição vão 
abordar temas relacionados a esse marco histórico.
Eu assumi a direção executiva daqui há três anos, e desde o 
primeiro dia fiquei maravilhado com o trabalho desenvolvido, 
com a seriedade dos propósitos dessa empresa e com a 
energia vibrante da equipe que forma o cérebro e o corpo do 
nosso centro de pesquisa. E faço questão de enfatizar um 
ponto: o CESVI como divisor de águas quanto à produtividade 
nos trabalhos que relacionam seguradoras e oficinas.
Porque muito se fala sobre o quão indispensável é ter 
produtividade nos mercados competitivos em que a gente 
atua. É preciso ser ágil, dinâmico, consistente, e atender 
os nossos clientes com a velocidade e a qualidade  
que eles exigem. 
Só que nada disso é possível se você não tem padrões. 
Porque é a padronização dos processos que permite à 
empresa reproduzir trabalhos de qualidade com a garantia 
de que se está trilhando o caminho certo, com velocidade 
e foco no cliente.
Quando o CESVI trouxe esses padrões ao mercado, na 
segunda metade dos anos 90, houve um salto evolutivo 
nos trabalhos realizados nas oficinas e na forma como as 
seguradoras interagem com a atividade de reparação. 
O ganho de eficiência e a redução do tempo em que o carro 
do segurado fica dentro da oficina foram conquistas dessa 
padronização de processos, dos treinamentos realizados, 
da automação, da disseminação de informações técnicas 

e da valorização do 
profissional. Tudo o que 
o CESVI tem promovido 
nessas duas décadas. 
No espaço de alguns 
anos, tivemos uma 
evolução muito grande, 
e que, como era de se 
esperar, foi seguida por 
um período de estabilização.
Hoje, celebrar os 20 anos do CESVI é também comemorar 
o fato de que o centro de pesquisa ainda tem muito a 
oferecer ao mercado em termos de novos padrões. E 
um dos caminhos mais importantes serão as novas 
tecnologias – capazes, por exemplo, de tornar mais 
enxuto o número de etapas e profissionais envolvidos num 
processo completo de sinistro.
Porque, se antes o ganho de produtividade estava muito 
atrelado a custo, hoje ele tem de ser voltado a atender o 
cliente final. Com um trabalho de reparo mais rápido e de 
qualidade, com segurança em todos os seus aspectos e, 
sobretudo, com padrões que alicercem essa relação positiva.
Mais do que me orgulhar de todo o pioneirismo que o CESVI 
tem oferecido ao mercado ao longo desses 20 anos, me 
orgulho do lugar ao qual ele chegou, de tudo o que está sendo 
desenvolvido agora no centro de pesquisa e do que posso 
vislumbrar para os anos futuros. 
Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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42 METROS
é a extensão da pista de 
crash-tests do CESVI.

1.400 KG
é o peso da barreira 
móvel (touro) que 
vai de encontro 
aos veículos nos 
crash-tests traseiros.

é o número de “miras” 
aplicadas nos veículos 
testados. Trata-se de 
adesivos colocados nos 
vãos das portas do carro, 
para identi�car 
se as medidas continuam 
as mesmas depois da 
colisão, ou se houve 
deslocamento entre as 
partes do veículo.

30 15 KM/H
é a velocidade que os carros 
atingem no momento do 
impacto. Esse valor é 
equivalente a uma batida de 
trânsito a aproximadamente 
30 km/h. (Lembrando que é 
um crash de baixa 
velocidade, para estudo da 
reparabilidade do veículo.)

Mais de 320 CRASH-TESTS 
foram realizados ao longo dos 20 ANOS do CESVI, 
entre impactos dianteiros e traseiros.

A MATEMÁTICA 
DO CRASH-TEST
Ao longo de 20 anos, grande parte dos estudos do 
CESVI começou em sua pista de ensaios de 
impacto. Conheça agora alguns números curiosos 
que fazem parte do trabalho dos engenheiros e 
técnicos que desenvolvem esses testes.

32 TONELADAS
é o peso da barreira indeformável da 
pista. Ela pode ser movimentada com a 
ajuda de bolsas de ar, que a suspendem 
e dão uma forcinha para os técnicos.

NÚMEROS
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  Djone Pereira

Alexandre Carvalho dos Santos
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faça uma cotação:

www.segurototal.com.br

Nós cuidamos do risco para você cuidar do negócio.

Seguros

Rastreadores

Assistência 24 horas

Regulação de Sinistros

Curso de Direção 
Defensiva

Curso de Mecânica 
para Mulheres

Desativação de Frotas
Portal de Classificados 
(veículos seminovos de 
Locadoras)

empresa parceira:

Facilidade e conveniência ao contratar seguros e 
serviços para sua Locadora em uma só corretora.

Conheça nosso portfólio de produtos e serviços:



ALTO IMPACTO

O MUNDO DE OLHO NA SEGURANÇA
Atualmente, existem nove empresas no planeta que avaliam os veículos de suas regiões 
conforme o programa da Global NCAP.

Latin NCAP 
América Latina e Caribe

Euro NCAP  
Europa

KNCAP 
Coreia

IIHS  
Estados Unidos 

NHTSA 
Estados Unidos

JNCAP 
Japão

C-NCAP 
China

ANCAP  
Austrália

ASEAN NCAP 
Sudeste da Ásia
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LATIN NCAP FAZ  
CRASH-TESTS 

PARA MEDIR AS 
CONSEQUÊNCIAS 
DE UMA BATIDA 

DE TRÂNSITO NAS 
PESSOAS – E APONTAR 

OS VEÍCULOS MAIS  
E MENOS SEGUROS

Na hora de escolher o carro novo, há 
diversos critérios que o consumidor 
pode levar em conta. Quanto o veículo 

gasta de combustível, o preço da manutenção, 
o valor do seguro e até, em alguns casos, se 
o carro comporta a família toda. Além disso, 
ultimamente as pessoas têm se interessado 
por outro fator de extrema importância: a 
segurança que o modelo proporciona no caso 
de uma colisão. 
Mas aí tem um problema: como saber disso 
se as montadoras não divulgam? Se o carro 
tiver airbag duplo e sistema de freio ABS, já 
estou garantido?
Dá para encontrar boas respostas acessando 
o site do Latin NCAP (Latin American New 
Car Assessment Programme). Essa empresa 
independente, que atua na América Latina e 
Caribe, vem fazendo testes de colisões que 
antes só eram realizados sob sigilo pelas 
montadoras, e divulgando seus resultados  
para o consumidor. Você entra no site  

www.latinncap.com, aponta o carro no qual você 
tem interesse, e a página mostra a classificação 
do modelo – que vai até cinco estrelas, o máximo 
de segurança. Um exemplo: o Volkswagen Up! 
com airbag duplo tem cinco estrelas, enquanto 
um Gol Trend 1.6 sem airbag tem só uma. 
O objetivo da entidade é levar informação ao 
consumidor, incentivar o aperfeiçoamento 
dos projetos das montadoras e aprimorar as 
legislações vigentes.
O Latin NCAP faz parte de um grupo de 
centros que realizam crash-tests de segurança 
ao redor do mundo e utilizam parâmetros 
internacionais em suas avaliações. Apesar 
de ter sede no Uruguai, a empresa faz seus 
ensaios de impacto na Alemanha, porque não 
há laboratórios de colisão de segurança com 
essa tecnologia na América Latina.   
A Global NCAP, idealizadora mundial do projeto, 
compartilha com outros países as informações 
de cada centro ligado a ela – e estabelece 
padrões de testes e de classificações. 

Latin NCAPALTO
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TESTE LATINO É MAIS “LIGHT”
Os crash-tests do Latin NCAP são de colisão frontal, a uma 
velocidade de 64 km/h. Essa velocidade é de 8 km/h superior 
à norma europeia, e equivale a uma batida de frente entre 
dois veículos trafegando a uma velocidade de 55 km/h cada 
um. Segundo a empresa, essa é a velocidade de uma grande 
parcela dos acidentes graves ou fatais.
Para mercados desenvolvidos, as exigências para a pontuação 
final do veículo são maiores: entram na avaliação até 
acessórios do modelo testado. Para o Euro NCAP, só ganha 
cinco estrelas o carro que tiver Isofix (dispositivo para fixação 
de assentos infantis), alerta de desativação do airbag do 
passageiro visível, entre outros itens.
Já em mercados emergentes, os protocolos são menos 
rigorosos – e são parecidos com o que eram na Europa 
antigamente. Isso quer dizer que as atualizações dos 
protocolos de avaliação – que são frequentes – chegam 
primeiro ao mundo desenvolvido. Deu para entender por que 
airbag e ABS se tornam recursos comuns na Europa e nos 
Estados Unidos muito antes do que no Brasil?
Hoje em dia, o Latin NCAP não exige, para classificação 
máxima, uma avaliação do veículo em impactos laterais, 
ou contra poste e mesmo a proteção aos ocupantes dos 
assentos dianteiros contra impacto traseiro – fatores 
observados no Euro NCAP. A Europa também testa a 
segurança que o veículo avaliado oferece ao pedestre em 
caso de atropelamento. Aqui, ainda não.

INFLUÊNCIA NAS MONTADORAS
No Brasil, as montadoras não utilizam a avaliação do Latin 
NCAP para homologar seus veículos. Mesmo assim, as 
marcas trabalham para atender às exigências da empresa 
– muitas vezes trabalhando em conjunto para alinhar os 
protocolos de acordo com as características dos  
mercados onde atuam. 
A AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) 
possui uma comissão técnica para testes de impacto – de 
que o CESVI também participa –, que tem o objetivo de 
alinhar as capacidades do mercado e informar o Latin NCAP 
sobre isso, auxiliando o programa a se adequar melhor à 
realidade de América Latina e Caribe – sem que a avaliação 
se torne menos exigente. 

COMO SÃO OS TESTES
Antes do teste começar, o veículo é 
preparado para receber todos os sensores 
que vão monitorar sua desaceleração. 
Os dummies são posicionados, sendo dois 
dummies adultos nos bancos dianteiros 
e dois de crianças no banco traseiro (um 
simula uma criança de 3 anos e o outro, 
uma de 1,5 ano). Todos recebem sensores 
que medem a desaceleração e os esforços 
sobre o corpo.
Em uma pista de crash-test, o veículo é 
tracionado em direção a uma barreira, 
composta por um sistema tipo colmeia 
de alumínio, que simula os efeitos de 
deformação de um segundo veículo. No 
momento exato do impacto, ou seja, no 
contato com a barreira, o veículo deve 
estar a 64 km/h.
A barreira de alumínio fica em uma posição 
que cobre 40% da dianteira do veículo – é o 
chamado teste off-set.

A CLASSIFICAÇÃO
A análise dos resultados de cada carro 
depende do que for visto nas medições feitas 
pelos sensores – instalados nos veículos e 
nos dummies – e do conjunto  de dispositivos 
de segurança que o veículo possui. 
As informações sobre os danos aos 
ocupantes são dispostas no site do Latin 
NCAP em uma escala de cores. Verde 
significa que não houve danos severos 
àquela parte do corpo, já o vermelho aponta 
que o dano ao “ocupante” foi severo.
Como já mencionado, a classificação final 
do veículo é dada em forma de estrelas – 
sendo cinco estrelas a pontuação máxima. 
Então, já sabe: quantos mais estrelas tiver 
o seu carro na avaliação do Latin NCAP, 
mais seguro você está dentro dele. 

VALE A 
CONSULTA
Se, na hora de trocar de 
carro, você estiver em 
dúvida entre dois modelos 
semelhantes, vale a pena 
uma consulta ao site do 
Latin NCAP. Assim como 
ocorre com a reparabilidade 
– que é objeto de estudo 
do CESVI –, na segurança 
também pode acontecer de 
dois modelos externamente 
muito parecidos terem 
um desempenho bastante 
desigual.
No site do Latin NCAP (www.
latinncap.com), além das 
classificações dos veículos, 
você também pode ser 
direcionado para uma página 
com vídeos de crash-tests.

Proteção
Bom

Adequado

Marginal

Fraco

Pobre

Assista ao crash-test do 
Renault Clio Mio, avaliado 
pela empresa - 
http://goo.gl/EQHrTr
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SEGUNDO AS MONTADORAS, EM 2020 JÁ TEREMOS VEÍCULOS RODANDO NAS 
RUAS SEM A INTERVENÇÃO DE UM MOTORISTA. CONHEÇA AGORA COMO SERÁ 
ESSE FUTURO – QUE ESTÁ TÃO PRÓXIMO – E O QUE JÁ EXISTE HOJE NESSE SENTIDO

TECNOLOGIA

12

VEÍCULOS 
AUTÔNOMOS

Alessandro Rubio Luciana Ruffato

90% das ocorrências). E é justamente a mão do homem que 
algumas montadoras estão tentando eliminar do processo de 
condução do veículo.
Os esforços da engenharia automotiva no mundo, hoje, estão 
direcionados para uma intervenção menor do motorista na 
condução, como forma de reduzir os acidentes (quem sabe 
até acabar com eles?) e proporcionar um uso otimizado do 
carro. As montadoras acreditam que, em 2020, já teremos 
carros autônomos circulando em nossas ruas e estradas.
Imagine-se usando seu smartphone, lendo um jornal ou 
comendo um lanche à frente do volante durante uma viagem, 
sem precisar intervir na direção – como se estivesse sentado 
no banco do passageiro... É isso o que a indústria promete. 
Mas, afinal, como será que vai funcionar?

P ara se ter ideia do tamanho do risco de quem dirige 
(ou é pedestre) nas vias brasileiras, até março deste 
ano a Seguradora Líder DPVAT contabilizou 12.401 

indenizações por mortes no trânsito e 121.706 (!) por 
invalidez permanente derivada desse tipo de acidente. Deve 
ser até mais que isso, levando em consideração que o 
acidentado ou um familiar dele tem até três anos para dar 
entrada nesse seguro. 
Os acidentes de trânsito têm três “vilões” principais: as más 
condições da via, algum problema no veículo (geralmente 
relacionado à falta de manutenção) e, o principal deles, o 
motorista. O chamado “fator humano” é considerado, de 
longe, o maior responsável pelos acidentes de trânsito 
(órgãos internacionais apontam o condutor como culpado por 



VEÍCULOS 
AUTÔNOMOS

ENGENHARIA BRASILEIRA
A tecnologia por trás dos carros autônomos se baseia nesse 
sistema: por meio de sensores que varrem toda a área em 
torno do veículo, câmeras que reconhecem objetos, lasers que 
medem a distância dos obstáculos em volta do carro, radares 
que identificam o veículo à frente e um GPS de alta precisão. Foi 
reunindo esses recursos que os engenheiros conseguiram fazer os 
primeiros protótipos a rodar de forma autônoma no mundo – no  
Brasil também!
É o caso do projeto Carina (Carro Robótico Inteligente para 
Navegação Autônoma), o primeiro veículo autorizado a circular em 
nossas vias – uma realização da USP de São Carlos junto com o 
Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC). Um 
Palio Weekend Adventure foi equipado com essas ferramentas. 
E os estudiosos analisaram a trajetória do veículo ao redor do 
campus da universidade, no interior de São Paulo. 
O carro foi escoltado por duas motocicletas do departamento 
de trânsito da cidade – com o apoio da Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito, que afastou os veículos próximos. O 
carro percorreu aproximadamente 5 quilômetros, parando em 
semáforos e fazendo conversões sem intervenção humana. Sim, 
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é possível! Havia um responsável dentro do carro apenas para a 
eventualidade de uma emergência. 
Segundo os realizadores, o próximo passo do Carina será 
aprimorar os dispositivos para que o veículo reconheça faixas de 
sinalização da via e possa fazer ultrapassagens. Isso porque, por 
questão de segurança, o veículo não passa de 40 km/h.
Mas não é só essa instituição de ensino que está trabalhando com 
veículos autônomos aqui no Brasil. As universidades federais do 
Espírito Santo (Ufes) e de Minas Gerais (UFMG) também já têm 
seus protótipos. A UFMG trabalha desde 2007 com um Astra 
equipado com recursos para a condução autônoma. Já a Ufes usa 
um Ford Escape híbrido para seu protótipo.

PARTE INTERNA PARTE EXTERNA

Na direção – O volante possui um motor elétrico que 
o faz girar de acordo com o comando do computador.
 
 
Nos pedais – Atuadores pressionam e liberam os 
pedais conforme os comandos do computador. 

Câmbio – Os protótipos existentes utilizam 
veículos com câmbio automático, para dispensar 
a troca de marchas.
 

Além dos atuadores e motores internos que 
comandam os pedais e o volante, há também dois 
computadores. Um serve só para comandar pedais e 
direção, e o outro processa as informações recebidas 
dos sensores, lasers e câmeras instalados na parte 
externa do veículo.

Do lado de fora do carro, ficam os itens de 
percepção: sensores, câmeras e antenas de GPS 
que analisam o ambiente e as vias.

Sensores a laser – São dois dispositivos que utilizam 
laser: um na dianteira e outro no teto. Eles analisam tudo 
o que está em volta do veículo em um raio de 50 metros. 

Câmeras - Fazem a análise do ambiente em 3-D. 
Giram e analisam os 360° em torno do veículo. As 
câmeras servem para medir a luminosidade e até 
identificam formas humanas e de animais – para 
evitar atropelamentos. 

Antena GPS – Sistema que conta com uma antena 
que aumenta a precisão e informa ao computador 
a localização do veículo.

A TECNOLOGIA  
POR DENTRO E POR FORA
Há toda uma tecnologia inovadora por trás do “milagre” de fazer com 
que veículos automotores rodem sem a intervenção de um motorista. 

RECURSOS QUE FAZEM BALIZA SEM A 
INTERVENÇÃO DO MOTORISTA OU QUE IMPEDEM 
O CARRO DE SE APROXIMAR PERIGOSAMENTE 
DE UM VEÍCULO À FRENTE (CONTROLANDO 
ACELERAÇÃO E FRENAGEM) NÃO SÃO FICÇÃO 
CIENTÍFICA – JÁ EXISTEM EM CARROS ATUAIS
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NA INDÚSTRIA MUNDIAL
A Volvo já tem protótipos rodando na cidade de Gotemburgo, na 
Suécia. São cem modelos circulando diariamente pela cidade, 
testados nas mais diversas condições.
A Google também entrou no jogo e possui protótipos 
desenvolvidos em parceria com a BMW e a Mercedes-Benz. O 
modelo mais recente deles é radical na autonomia: não possui 
nem mesmo volante ou pedais para comando.
A Nissan também estuda a inovação em um protótipo elétrico 
de condução autônoma. E quer chegar antes dos demais nessa 
corrida tecnológica: pretende lançar o veículo já em 2018. Será?

PARCIALMENTE AUTÔNOMOS
Hoje em dia, já é possível ter indícios da condução autônoma 
nos veículos vendidos mesmo no Brasil. São sensores e 
motores que automatizam sistemas e formam um princípio  
da direção sem motorista.
O sistema de auxílio ao estacionamento – um recurso 
razoavelmente conhecido – já é uma forma de direção autônoma. 
O dispositivo movimenta a direção e coloca o veículo na vaga sem 
a necessidade do motorista encostar no volante. Por meio de 
sensores, ele analisa o tamanho da vaga e sinaliza ao motorista 
quais marchas engatar para que o veículo se encaixe no espaço 
disponível. Todas essas informações aparecem num display no 
painel. Ou seja, a direção fica por conta do sistema. O motorista 
só mexe na alavanca de câmbio, nos pedais de freio e acelerador.
Em veículos de luxo, há também outra forma parcialmente 
autônoma de condução. Radares instalados na dianteira detectam 
a distância e a velocidade do veículo à frente. Chamado de controle 
adaptativo de cruzeiro, esse sistema – utilizado em rodovias – 
atua no freio e no acelerador, mantendo uma distância segura sem 
que haja intervenção do motorista. É necessário apenas que o 
condutor fique atento à direção.
E esses recursos só não se transformaram ainda num sistema 
integrado de condução totalmente autônoma por causa da 
legislação. E agora você vai entender por quê.

NÃO EXISTE LEI PARA ISSO
Há um empecilho básico para que tenhamos carros autônomos 
rodando para cima e para baixo hoje: para isso ser possível, é 
necessário que exista uma legislação específica para esse tipo 
de veículo. Essa legislação apontaria, por exemplo, de quem 
seria a responsabilidade no caso de um acidente. A culpa seria 
do motorista ou da montadora que fabricou o carro? Essa dúvida 
também afeta a questão do seguro. 
A Alemanha já estuda uma legislação específica para carros 
autônomos. A ideia inicial, ainda em estudo, é de haver uma 

espécie de caixa preta dentro dos veículos – que grave todas as 
informações sobre o uso do carro, e permita que esses dados 
sejam acessados após um acidente, para sua devida análise. 
Como já acontece na aviação. 

POR UM TRÂNSITO MELHOR
A vantagem de se eliminar o “fator humano” da origem de nove em cada 
dez acidentes não é a única boa notícia associada aos carros autônomos. 
Estudos citados pelas universidades brasileiras que desenvolvem os 
protótipos apontam que o trânsito também seria mais organizado e 
sincronizado, com um aumento de fluxo de veículos de até 300%.
Quem sabe não estamos perto de uma solução que, além de minimizar 
os acidentes, diminuirá o trânsito nas nossas avenidas, rodovias e nos 
grandes centros urbanos? 
Esperamos ansiosos por esse futuro. 

VAI TER CAMINHÃO TAMBÉM
Além dos veículos de passeio, as montadoras  
trabalham em outras categorias de veículos autônomos. 
A Mercedes-Benz apresentou recentemente um caminhão 
protótipo com esse tipo de recurso. Com o mesmo princípio 
de funcionamento dos carros, o caminhão rodou em circuito 
fechado, demonstrando que, futuramente, os caminhoneiros 
também poderão usufruir dessa tecnologia, talvez 
descansando ou preenchendo um relatório enquanto o veículo 
estiver rodando sozinho. 
De acordo com a montadora, o primeiro lançamento de um 
caminhão autônomo está previsto para 2025 – um pouco 
depois da data estimada para os carros de passeio com 
essa tecnologia.
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20 ANOS 
À FRENTE
CESVI BRASIL COMPLETA DUAS DÉCADAS DE 

SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, SEMPRE 
CONDUZIDO PELA INOVAÇÃO. EVOLUÇÃO DA 

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E OTIMIZAÇÃO DO 
SINISTRO DEVEM GUIAR ESTUDOS FUTUROS

MATÉRIA DE CAPA

  Djone Pereira
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D á para dizer fácil que 1994 foi um ano marcante na 
história do Brasil. No dia 1º de julho, entrava em 
circulação o Real, a moeda vigente até os dias de 

hoje. Em outubro, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso 
era eleito presidente ainda no primeiro turno, vencendo 
Lula, Orestes Quércia, Leonel Brizola e Enéas Carneiro. E o 
dia 20 de dezembro ficou marcado como o início oficial das 
operações da internet no País. Também foi um ano muito 
importante para o nosso esporte. O tricampeão da Fórmula 
1 Ayrton Senna perdia a vida no dia 1º de maio, num acidente 
durante o Grande Prêmio de San Marino – nunca mais 
tivemos um campeão nessa categoria. Já a seleção brasileira 
de futebol conquistava o tetracampeonato mundial nos 
Estados Unidos, pelos pés de Romário e Bebeto (e as mãos 
de Taffarel), dando fim a um longo período de 24 anos sem 
uma Copa do Mundo.
Esses são eventos de que a maioria dos brasileiros se 
lembra, pelo impacto que tiveram – e ainda têm – em nossas 
vidas. Mas, em junho daquele ano, outro acontecimento se 

desenrolava sem tanto alarde, sem o conhecimento do público 
em geral, mas que viria a ter consequências significativas 
para quem quer se seja proprietário de veículo, motociclista, 
ciclista, pedestre... para todos os brasileiros, enfim: a 
fundação do CESVI BRASIL.
A própria maneira como esse projeto tomou forma já foi 
surpreendente e inovador: oito companhias de seguros 
concorrentes uniram forças ao CESVIMAP (empresa espanhola 
de pesquisa automotiva) para a criação, no Brasil, de um 
centro de estudos voltado para a reparação automotiva e a 
segurança viária. A ideia por trás dessa aliança era a de que 
as informações técnicas geradas pelo centro fortaleceriam o 
mercado segurador como um todo – e isso seria bom para 
todo mundo. E assim foi.
Desde então, o CESVI BRASIL se tornou um case de 
contornos inéditos: um empreendimento lançado pelas 
seguradoras, e que ao longo do tempo também se firmou 
como agente de mudança nas próprias atividades das 
companhias. E não só delas. 
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DIVISOR DE ÁGUAS
Em 1996, o CESVI dava início aos seus trabalhos em sede 
própria, no bairro do Jaraguá, em São Paulo. Uma instalação 
de grandes dimensões, reunindo o melhor que a pesquisa 
automotiva é capaz de oferecer: pista de crash-test, oficina 
modelo (um verdadeiro laboratório de estudos da reparação), 
salas de aula com equipamentos e ferramentas de última 
geração, departamento de foto e vídeo, grande auditório e – o 
mais importante – uma equipe altamente capacitada, formada 
por engenheiros, técnicos e instrutores, além  
do staff administrativo.
O surgimento do CESVI promoveu um salto evolutivo como 
jamais se viu nas atividades das oficinas e também na 
forma como as seguradoras interagem com os trabalhos de 
reparação. A padronização de processos, os treinamentos 
realizados, toda a automação desenvolvida e, principalmente, 
a disseminação de informações técnicas – tudo aquilo que 
o CESVI trouxe ao mercado – resultaram em ganhos de 
eficiência, de produtividade e, falando em aspectos práticos, 
na redução do tempo que o carro do segurado permanece 
dentro da oficina.
Daquele ano para cá, muita coisa mudou – no Brasil e no 
mundo. E o pioneirismo do CESVI nas diversas esferas da 
pesquisa automotiva gerou frutos, e transformou para sempre 

os conceitos de reparação e segurança viária. 
As oficinas praticamente entraram num túnel do tempo ao 
longo dessas duas décadas, com o CESVI facilitando o acesso 
às melhores tecnologias, como cabines de pintura, lixamento 
a seco, plano aspirante, soldagem Mig/Mag... e a uma nova 
visão de gestão. Como em toda transformação profunda, o 
CESVI enfrentou resistência nesse início, mas foi apoiado pelos 
verdadeiros empreendedores, que reconheceram o papel  
de agente de mudança do centro de pesquisa e  
multiplicaram suas ações.
O CESVI também formou tecnicamente toda uma nova geração 
de peritos, que evoluíram para muito além da função da 
simples vistoria. Esse embasamento técnico deu ao mercado 
um novo tipo de profissional – aperfeiçoando a análise do 
reparo e estimulando a adequação das oficinas a um novo 
patamar de informação, métodos e ferramental. 
As montadoras adotaram, na elaboração do design de seus 
modelos, inovações sugeridas pelo CESVI, passando a oferecer 
estruturas evoluídas do ponto de vista da reparabilidade, 
tornando seus carros mais fáceis e baratos de consertar – e 
com um seguro mais competitivo também. 
As seguradoras ganharam modernas ferramentas para a 
sua gestão do sinistro, tiveram também um acesso inédito e 
aprofundado a informações técnicas do automóvel, e passaram 

Marco dos 20 anos 
do CESVI teve evento 

comemorativo com 
presença de diretores e 
executivos do mercado
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a ter suas equipes capacitadas no único centro de pesquisa 
que fala tanto a linguagem do mercado segurador quanto  
a das reparadoras.
E o governo brasileiro ganhou um forte aliado nas estratégias 
de combate à violência no trânsito, com a participação do 
CESVI em fóruns e câmaras temáticas, contribuindo com 
seu know-how internacional para a elaboração de legislações 
que promovam a segurança viária. (Vale lembrar que o CESVI 
é membro efetivo do RCAR, um conselho internacional de 
centros de pesquisa com os mesmos objetivos.)
Além de todo esse avanço tecnológico e conceitual, o CESVI 
ainda promoveu uma aproximação muito importante entre 
seguradoras, oficinas e montadoras, fornecendo as condições 
para um ambiente propício ao entendimento, à produtividade e 
à evolução dos negócios.
Essa troca de informações vai transformando as empresas 
do mercado, tanto quanto o próprio CESVI, em novos focos 
de inteligência técnica. Criando uma realidade cada vez mais 
distante daquela que conhecemos 20 anos atrás. Um mercado 
em linha com a modernidade e a evolução das tecnologias. Um 
mercado construído em parceria com todo o conhecimento que 
o CESVI tem sido pródigo em transmitir à nossa sociedade: 
abrindo janelas para o futuro.
E é principalmente de futuro que esta matéria fala.

OS PRÓXIMOS 20 ANOS
O salto tecnológico e de produtividade que o CESVI 
proporcionou a partir de meados dos anos 90 terá novo 
capítulo ainda na década de 2010. Porque as demandas por 
informação técnica e padrões mudaram de perfil ao longo 
dessas duas décadas, mas continuam a existir.
Exemplo claro disso vem de outra evolução, cada vez mais rápida: 
a dos automóveis. Os veículos que chegam às oficinas em 2014 
são muito diferentes daqueles a que as oficinas se acostumaram 
a reparar nos últimos 20 anos. A eletrônica embarcada chegou a 
um nível nunca visto antes, que tem surpreendido os reparadores. 
O que muda no reparo de um veículo com acesso à internet, 
sistema auxiliar de visão noturna, aquecimento dos bancos, radar 
anticolisão, sistema autônomo de marcha à ré? 
Hoje, há veículos importados, vendidos no mercado nacional, 
com mais de cem módulos eletrônicos de controle. Em média, 
um hatch de entrada saía de fábrica em 2002 com oito itens 
de eletrônica embarcada. Hoje, esse número passou para 13. 
E, entre os sedãs médios, a evolução foi ainda maior: de oito 
para 21 itens – em apenas 12 anos!
Todo esse aparato tecnológico exige mão de obra treinada 
e atualizada quanto às novidades da tecnologia. Ou o reparo 
pode ficar muito mais caro – e exigir retrabalhos. O que acaba 
tendo reflexo no próprio custo do seguro. 

iONE é a solução desenvolvida pela Indra que permite responder com agilidade às mudanças 
do mercado de seguros, aumentando a eficiência do negócio e reduzindo os custos 
operacionais. 

Solução orientada ao registro e tratamento da informação operacional, técnica e do ciclo de 
gestão de uma apólice, ponta a ponta. 

• Plataforma altamente escalável, modular e baseada em tecnologias de ponta: J2EE, SOA 
(Services Oriented Architecture), BPM (Business Process Management) e BRM (Business 
Rules Management) 

• Solução parametrizável e flexível 

• Gera autonomia para as áreas usuárias e reduz significativamente a dependência de TI

• Reduz o “Time to Market” 

• Possibilita uma visão global do negócio

Entre em contato conosco e conheça todo o portfólio de produtos e serviços da Indra para o 
Mercado de Seguros.

contatobrasil@indracompany.com
indracompany.com

SOLUÇÃO GLOBAL  
PARA GESTÃO DE APÓLICES
Há mais de 20 anos a Indra é o parceiro ideal para  
soluções de gestão de seguros.

Anúncio CESVI - ED91.indd   1 21/05/2014   17:27:57
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Por exemplo, para alguns modelos de freios ABS, na hora 
da sangria do sistema, é preciso usar um scanner para 
acionamento do módulo hidráulico e eletroválvulas. Além 
disso, alguns fabricantes recomendam o bloqueio do 
flexível próximo da pinça do freio na manutenção de um 
carro com ABS, para que não entrem sujeiras no sistema. 
Esse bloqueio deve ser feito com uma ferramenta especial 
de bloqueio de tubos flexíveis. Um tipo de conhecimento 
especializado, para o qual grande parte das oficinas ainda 
não tem mão de obra capacitada.
É nessa atualização que as reparadoras sempre contaram 
com o CESVI. Pela própria aproximação do centro de pesquisa 
com as equipes de engenharia das montadoras, o CESVI tem 
plena capacidade de transmitir essas informações técnicas 
específicas de cada modelo de veículo para o mercado 
reparador – e isso se dá por meio de muito treinamento, 
consultoria, diagnóstico e na oferta de literatura técnica (como 
o blog Clube das Oficinas).

O NOVO PROCESSO DE SINISTRO
As seguradoras também têm um futuro em parceria com 
o CESVI BRASIL, e em grande medida por conta de seus 
processos de sinistro. Com ferramentas como o sistema 
Órion, de orçamentação de reparos, e o CINS, de gestão 
de sinistros, as seguradoras têm conseguido otimizar seus 
procedimentos, reduzir o custo dos sinistros e obter uma 

produtividade vital para seus negócios. Mas é preciso – e 
possível – ir ainda mais longe.
Ao longo do processo do sinistro, há uma série de etapas e 
de profissionais envolvidos que pode – e deve – ser diminuída. 
Para o bem tanto da produtividade do trabalho quanto da 
rentabilidade do negócio. Esse é um grande desafio que as 
seguradoras têm pela frente – e para o qual deverão contar 
com a expertise do CESVI BRASIL. 
Será por meio da automação das atividades, pelo 
treinamento da mão de obra e pelo desenvolvimento de 
ferramentas para finalidades específicas que o processo 
de sinistro será mais enxuto no futuro – mais rápido e 
envolvendo cada vez menos profissionais.
O CESVI estará à disposição para contribuir com as 
companhias nesse sentido e também com as oficinas e 
montadoras nos mais diversos aspectos. Pois já está pronto 
para promover um novo salto tecnológico e de informação 
nos setores em que atua. Investindo em pesquisa e 
desenvolvimento, capacitando a mão de obra, formando novos 
profissionais, criando e disseminando informação técnica de 
qualidade – quebrando paradigmas. 
Foi assim 20 anos atrás, quando o pioneirismo daquelas 
oito seguradoras resultou nesse empreendimento visionário. 
Será assim nas próximas décadas, quando o CESVI 
continuará seu trabalho dedicado à sociedade, sempre 
conduzido pela inovação. 

20 ANOS COMO 
AGENTE DE MUDANÇA

1994
• Fundação do 
CESVI BRASIL.
• Centro é dirigido 
por Marcelo 
Varella e Carlos 
Alberto Collino.

1995
• Profissionais da equipe técnica 
do CESVI viajam para a Espanha, 
para aperfeiçoamento e um contato 
profundo com as tecnologias 
avançadas do CESVIMAP, que seriam 
importadas pelo centro brasileiro.

1997
• Fiat Uno é o primeiro 
veículo a passar por um 
crash-test no CESVI.

1996
• Inauguração da sede do 
CESVI, em São Paulo.
• Início dos treinamentos 
das oficinas e dos peritos 
de seguradoras.

1998
• Começa a classificação de oficinas.
• Lançamento da Revista CESVI, destacando 
o Baremo em sua primeira matéria de capa.

1999
• Nasce a avaliação de 
sistemas de bloqueio e 
rastreamento de veículos.

2000
• CESVI BRASIL e CET (Companhia 
de Engenharia de Tráfego) firmam 
parceria em prol da melhoria  
do trânsito e da diminuição  
de acidentes.

2001
• Primeira pesquisa sobre 
tratamento de veículos e 
carros salvados.
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ARLINDO DA 
CONCEIÇÃO SIMÕES, 
membro do comitê executivo 
fundador do CESVI pela 
AGF Seguros

“Quando o CESVI foi 
inaugurado, 20 anos atrás, 

não tinha nada parecido no mercado brasileiro. Foi 
quando o setor começou a entender que era possível 
trabalhar de forma científica. Até então, as oficinas 
atuavam com base só na experiência de vida do 
funileiro. Com o CESVI, elas passaram a trabalhar em 
cima de padrões. E de forma exata. O CESVI podia dizer 
que determinado processo demorava uma hora porque 
ele tinha estudado o processo, feito em seu laboratório 
e provado que é viável.”

2002
• Metodologia do CAR 
Group se torna disponível 
para as companhias  
de seguros.

2003
• CESVI passa a atuar como  
núcleo de pesquisa automotiva  
da federação das seguradoras.
• Wilson Toneto se torna diretor 
executivo do CESVI, substituindo 
Marcelo Varella e conduzindo uma 
transição na gestão do centro, que 
passaria a José Aurelio Ramalho.

2004
• Lançamento do Órion, primeira 
ferramenta online de orçamentos de reparo.
• Primeiro projeto social do CESVI:  
Repare Bem, voltado à profissionalização  
de jovens carentes.
• CESVI desenvolve pesquisas para a 
Fenseg: Blindados, Caminhões e Salvados.

2005
• Metodologia CAR Group se transforma 
em ranking que aponta veículos com 
melhor combinação entre reparabilidade  
e custo de peças.
• Evento “Os Melhores das Melhores” 
premia fornecedores de oficinas.

COM A PALAVRA, O MERCADO
Em comemoração ao seu aniversário de 20 anos, o CESVI 
teve a satisfação de receber, no dia 31 de julho, diretores e 
executivos de companhias de seguros, montadoras, entidades 
e imprensa para um grande evento festivo em São Paulo – que 
teve como mestre de cerimônias a apresentadora Milena 
Machado, do programa Auto Esporte, da TV Globo. 
Os convidados passaram por estações que combinavam 

vídeos e o trabalho de atores, contando toda a história do 
centro de pesquisa. Foi uma noite de muitos encontros, 
que reuniu profissionais que atuaram junto ao CESVI 
em diversas fases de sua trajetória – o passado e o 
futuro, unindo as pontas de um empreendimento criado e 
desenvolvido em prol da sociedade.
Confira o que disseram algumas das personalidades que 
compareceram à festa. 

PAULO BOTTI, 
presidente da Terra Brasis Resseguros, ex-membro  
do comitê fundador do CESVI pela Itaú Seguros

“O CESVI foi um sonho que virou realidade. Quando o projeto 
começou, era uma visão de futuro, que foi abraçada por oito 
companhias brasileiras. Essa união era uma novidade, nunca tinha 
acontecido no mercado. E continua com um apoio muito grande 
das companhias brasileiras e da federação das seguradoras.”

ANTONIO FIOLA, 
presidente do Sindirepa-SP

“O CESVI chegou num momento muito difícil da relação 
entre oficinas e seguradoras. E teve uma participação 
importante, ao longo desses 20 anos, nas negociações 
e acordos entre esses dois setores – principalmente no 
nascimento de uma relação saudável entre seguradora 
e oficina. As pesquisas são valiosíssimas e ajudam não 

apenas o reparador como o consumidor final. E está apresentando propostas muito 
interessantes para continuar cumprindo seu papel nas próximas décadas.”
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2007
• RCAR realiza sua conferência anual no 
Brasil, com o CESVI de anfitrião.
• Primeiro levantamento sobre presença 
do ABS nos veículos oferecidos no País.
• Estudo compara reparabilidade de 
veículos off-road com convencionais.

2008
• CESVI e IQA unificam certificação de oficinas.
• Referências técnicas para seguradoras e 
consumidores: lançamento do Índice de Segurança, 
Índice de Danos de Enchente e Índice de Visibilidade.
• Primeira edição do CERTA – Centro de Referência 
Técnica Automotiva.
• Estudo aponta potencial de efetividade do airbag.

2009
• CESVI desenvolve ensaios de impacto para avaliações 
de para-choques.
• Primeiro diagnóstico de rede de concessionárias.
• Centro realiza comparativo de picapes compactas.

2010
• Estudo aponta risco de interferência do 
tapete automotivo na condução do veículo.
• Primeiro workshop de mecânica  
para mulheres.

IGNACIO JUÁREZ PÉREZ, 
gerente geral do CESVIMAP

“Percebemos, no início dos anos 90, que 
a ideia que tivemos de fazer o CESVIMAP 
na Espanha também poderia ser positiva 
para o mercado brasileiro. No Brasil, as 
circunstâncias eram até mais propícias para 
isso que na Espanha. Quando o presidente da 

MAPFRE na época, sr. Castelo, levantou a possibilidade de trazer esse 
projeto para cá, eu logo respondi que era uma ideia maravilhosa. Claro 
que não seria fácil, porque todos os projetos inovadores encontram 
resistência no começo. Mas tínhamos fé no CESVI, e ele se tornou um 
grande sucesso.”

JOSÉ CARLOS STANGARLINI, 
presidente da Sociedade Brasileira  
de Ciências do Seguro

“O CESVI foi pioneiro numa linha de trabalho 
muito importante e está ajudando o mercado 
segurador de uma forma extremamente 
significativa. A contribuição tem sido ampla 
e geral, um verdadeiro êxito. O centro de 
pesquisa está de parabéns.”

MARIO GUITTI, 
superintendente do IQA

 “Aqui no Brasil, uma empresa chegar aos 20 
anos é prova de que tem pujança, conteúdo 
e pode contribuir para a sociedade. As 
nossas parcerias sempre foram de sucesso 
e queremos continuar sempre possibilitando 
esse benefício para a comunidade.”

ALEXANDRE XAVIER, 
gerente de novos negócios do IQA

 “Sempre lemos sobre o Brasil ser carente 
em pesquisa e precisar muito desse tipo de 
investimento. Então empresas como o CESVI 
são essenciais não só pelo que fizeram até 
agora, mas para que continuem contribuindo 

para que a economia brasileira prospere como todos queremos.”

PAULO ROSSI, 
superintendente de marketing do  
Grupo Segurador BB e MAPFRE

“Falando do ponto de vista de um 
colaborador do grupo, o CESVI é um case 
de excelência que enche de orgulho a todos 
nós. Ele presta um bem para a sociedade, 
gerando proteção e segurança. O CESVI 

vem proporcionando estudos que, de alguma forma, estão salvando 
vidas. Isso além de um serviço fundamental para o setor securitário, 
trazendo informações sobre o sinistro para o nosso meio.”

2006
• Lançamento do estudo  
“Ver e Ser Visto no Trânsito”.
• CESVI passa a classificar blindadoras.
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2011
• Almir Fernandes é o novo diretor 
executivo do CESVI BRASIL.
• Lançamento do CINS – Centro 
Integrado de Sinistros.
• Nasce o blog Clube das Oficinas, canal 
de comunicação para as reparadoras. 2012

• Lançamento do Órion Tablet – agilidade 
e flexibilidade inéditas em orçamentos 
de reparos.
• Índice de Furto aponta veículos menos 
vulneráveis à ação de ladrões.
• Novos estudos: microdanos e 
eletrônica embarcada.
• Lançamento de portal de e-learning.

2014
• CESVI completa 20 anos de atividades – pronto 
para proporcionar novos saltos tecnológicos no 
futuro, preparando as oficinas para lidar com carros 
de tecnologia cada vez mais avançada, sofisticando e 
automatizando a gestão de sinistro das seguradoras 
e lançando novos estudos, padrões e informações 
técnicas para o mercado.

2013
• Novo levantamento aponta oferta de motos com ABS no Brasil.
• Autoteca permite acesso público ao centro de documentação do 
CESVI, com mais de 10 mil publicações.

MAURO BATISTA, 
presidente do Sindseg-SP

“Vinte anos não é para qualquer instituição. 
É preciso ter muita capacidade de superar 
desafios, e o CESVI é essa realidade. Um 
esforço conjunto que resultou num modelo 
que deu certo. O CESVI é um laboratório 
para a segurança viária, um laboratório 

para a indústria automobilística, um agregado para o setor de 
seguros, com tantas ferramentas importantes que oferece a todos 
esses setores.”

NEIVAL FREITAS, 
diretor executivo da Fenseg

“Espero que muitos outros 20 anos 
aconteçam. Eu vejo o CESVI como o braço 
de pesquisa do nosso mercado. Acho que 
devemos ter uma aproximação cada vez 
maior entre seguradoras e CESVI porque 
o CESVI proporciona essa informação de 

pesquisa que faltava no segmento. Nós até temos uma escola que 
trata da formação, mas não lida com pesquisa. Estamos contando 
com o CESVI nos próximos anos para uma série de ações que vão 
contribuir muito para a eficiência do mercado, para a redução de 
custos... Enfim, para termos um mercado mais ativo, mais eficiente e 
também com uma imagem melhor.”

RICARDO XAVIER, 
diretor-presidente da Seguradora Líder DPVAT

“O CESVI representa hoje para o mercado 
segurador uma ferramenta de desenvolvimento 
técnico e tecnológico fundamental. E para 
a sociedade como um todo. O que o CESVI 
pode produzir de informação e estudo é de um 
benefício geral enorme. Nós do DPVAT, que 

temos um conhecimento profundo do tamanho do problema da violência 
no trânsito, sabemos da importância justamente disso: de desenvolver 
pesquisas e produzir informação para que as autoridades tomem alguma 
medida para melhorar essa situação.”

MARCELO VARELLA, 
primeiro diretor-presidente do CESVI BRASIL

“O mais bacana do evento de hoje foi a montagem 
dessas estações de vídeo e atores, que resumiram 
tudo o que o CESVI fez. Elas mostraram que nada 
disso poderia ter sido feito por alguém sozinho. 
Todo mundo fez o seu trabalho: funileiros, pintores, 
engenheiros, o jornalista... Foi um aprendizado 

para todo mundo. Estávamos dois passos à frente, com a missão de explicar 
uma filosofia que muita gente não aceitava, pois tinha medo da mudança. Isso 
me deu até receio de que a nova cultura não conseguisse ser implantada. Mas 
conseguimos. Hoje, eu e todos os colaboradores que já passaram pelo CESVI 
podem olhar para trás e dizer que participamos efetivamente de uma grande 
mudança. Não é todo mundo que tem a oportunidade de participar de um 
projeto que, de alguma forma, mudou o jeito como as coisas são feitas em  
seu país. Nós tivemos essa felicidade.”



ALGUMAS SEGURADORAS PODERIAM RECORRER MAIS 
AO CESVI EM SEUS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E DE 
AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO DA ÁREA DE NEGÓCIOS. 
TAMBÉM DEVERIAM APROVEITAR O FATO DE QUE O CESVI 
FALA A MESMA LÍNGUA DAS MONTADORAS
Wilson Toneto, 
presidente da MAPFRE no Brasil

ENTREVISTA

Alexandre Carvalho dos Santos 

P residente da MAPFRE no Brasil, Wilson Toneto tem 
um histórico de muita proximidade com as diversas 
etapas da trajetória de 20 anos do CESVI. Conheceu 

o conceito do projeto antes mesmo que ele se consolidasse 
no País, conduziu o centro de pesquisa em seu maior período 
de transição (quando passou das mãos de um pool de oito 
seguradoras para o controle acionário integral da MAPFRE) e 
continua em contato próximo com a direção do CESVI. 
Já passou, portanto, pelas diversas fases dessa história de 
quebra de paradigmas e de transformações. Isso representa 
desde o começo dos trabalhos, quando o CESVI precisou 

enfrentar a resistência de quem se opunha às evoluções 
propostas, passando pela consolidação do centro, na segunda 
metade da década passada, até chegar à fase atual – quando 
o CESVI evoluiu para uma empresa autossustentada, que 
utiliza os recursos provenientes de seus produtos e serviços 
para custear estudos e pesquisas.
Nesta entrevista exclusiva, Toneto apresenta uma visão 
do CESVI do ponto de vista do mercado de seguros, mas 
também sob a ótica muito particular da companhia que 
trouxe o projeto CESVI para o País – e continua dando apoio a 
esse trabalho de constante inovação.
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Como foi seu primeiro contato com 
o CESVI?
Quando a MAPFRE comprou a Vera Cruz, eu 
já estava no grupo e recebemos uma visita 
do nosso diretor de automóvel da época, 
responsável pela nova operação no Brasil. Foi 
quando apresentaram o projeto do CESVI. 
Nunca tínhamos visto nada parecido antes. 
Como, na ocasião, eu ainda não conhecia 
o CESVIMAP da Espanha, não conseguia 
imaginar como seria esse empreendimento. 
Naquele tempo, como estávamos passando 
por um processo de aquisição, a MAPFRE 
chegava todo dia com uma novidade diferente, 
e essa foi uma das mais surpreendentes. 

E a união das oito seguradoras 
concorrentes que assumiram o 
CESVI naquele início, você já tinha 
visto?
De maneira alguma. Se ainda hoje é difícil 
as seguradoras trabalharem juntas em 
projetos de interesse comum, há 20 
anos era praticamente impossível. Cada 
seguradora se fechava muito em seu próprio 
mundo. O que havia, até certo ponto, eram 
aglutinações mais ligadas a associações e 
sindicatos, clubes de seguros... Mas nada 
ligado ao negócio em si. Foi inédito porque 
eram grandes seguradoras que operavam na 
carteira de automóvel, juntas em um projeto 
proposto por uma companhia que, embora 
já fosse importante fora do Brasil, ainda 
estava dando seus primeiros passos no País. 
O convencimento foi difícil: como alguém 
que mal tinha chegado já ousava propor 
transferência tecnológica, padronização, 
junção de objetivos...? Mas acho que a 
abordagem do assunto foi muito feliz. O 
convencimento veio por exemplos práticos, 
porque já acontecia na Espanha. Acho que o 
CESVI está para o setor de seguros como o 
ATM está para os bancos. Os ATMs foram 
os grandes motores de uma convergência 
bancária maior, e o CESVI veio assumir esse 
papel no nosso mercado.

Fazendo um balanço desses 20 anos, qual foi a 
principal contribuição do CESVI para o setor de 
seguros?
Se você analisar as últimas décadas, o mercado segurador quase 
não teve grandes transformações. O que existiu de mudança foi 
evolução tecnológica: a forma de fazer. Somente duas novidades 
foram importantes. Uma foi o desenvolvimento da assistência: 
agora, em vez de somente comprar uma apólice para assegurar um 
bem, o segurado passou a adquirir serviços junto. A outra novidade 
foi no processo de como tramitar o sinistro. Afinal, trata-se do 
maior custo de uma seguradora. Em termos de volume, é onde 
está a maior possibilidade de redução de custo. Isso passa por ser 
mais competitivo e ter produtos mais acessíveis aos consumidores. 
E é aí que o CESVI teve e tem um papel fundamental. Vinte anos 
atrás, os orçamentos eram feitos à mão pelas oficinas. Tínhamos 
os inspetores de sinistros, que eram pessoas que vinham do 
mercado automobilístico – ou mesmo de oficinas – com um pouco 
mais de visão e informação, mas não trabalhavam em cima de uma 
padronização. Se mudasse o profissional, o resultado do orçamento 
também mudava. Nisso, o CESVI contribuiu muito em três frentes. 
A primeira, na formação das pessoas: nós deixamos de ter um 
profissional pouco qualificado cuidando desse custo, que é grande. 
Até então, o vistoriador era um cheque em branco da companhia. O 
CESVI atuou forte na formação de verdadeiros peritos. A segunda 
frente foi no processo de difusão para as oficinas. O centro mostrou 
para os reparadores que determinados tempos de reparo vinham 
de procedimentos tecnicamente comprovados. E, em terceiro lugar, 
o CESVI fechou essa cadeia com o lançamento de um sistema de 
orçamentação, o melhor do mercado. 

O SEGURADO NÃO PERCEBE ESSE TRABALHO 
DO CESVI DIRETAMENTE, ELE PERCEBE 
QUE O SEGURO DELE ESTÁ MAIS BARATO, 
QUE O VEÍCULO DELE É REPARADO MAIS 
RAPIDAMENTE, E QUE ANTIGAMENTE HAVIA 
MUITO RETRABALHO NA OFICINA, E AGORA 
NÃO HÁ TANTO
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Hoje, a relação das companhias com as oficinas está 
mais fácil?
Não sei se fácil, mas essa relação ficou mais profissional. Por quê? 
Porque o mercado exige das seguradoras maior competitividade. 
E isso está ligado a controle de custos administrativos, comerciais 
e de operação. Na carteira de automóvel, essa pressão é intensa, 
é um ambiente muito competitivo. Se as seguradoras não se 
enquadrarem nesse ambiente, dificilmente conseguirão crescer e 
gerar resultados. Para isso, elas precisam que toda a sua cadeia 
produtiva também compre essa ideia. Hoje, as oficinas já estão 
mais conscientes de que precisam conseguir maior produtividade, 
agilidade e melhoria de processos. Porque as seguradoras, que 
são seus maiores clientes, precisam de parceiros com essas 
características. Esse é um caminho irreversível, e elas sabem disso. 
Até porque partimos do princípio de que quem regula o preço, na 
verdade, é o consumidor final, e que todos fazemos parte de uma 
mesma cadeia.

O CESVI ajuda a melhorar a imagem 
do seguro, que já foi visto como um 
“mal necessário”?
Hoje acho que o seguro já passou desse estágio. 
O consumidor já o vê como uma forma de 
proteção e de agregar valor ao seu patrimônio. 
Cada vez mais, a indústria está buscando fazer 
uma seleção melhor dos seus riscos para poder 
cobrar um preço mais justo. Afinal, o que é o 
seguro senão uma mutualidade, um conjunto 
de pessoas que depositam seus recursos 
para cobrir os riscos que vão se substanciar 
num determinado horizonte de tempo? Quanto 
mais seletivo for o risco, menor o custo para 
a coletividade. O que o CESVI faz é contribuir 
para essa visão mais positiva, reduzindo esse 
custo e permitindo uma análise profunda da 
segurança proporcionada pelo automóvel, da sua 
reparabilidade, da sua vulnerabilidade ao furto... 
Informações que ajudam a própria seguradora 
a tarifar melhor. O segurado não percebe esse 
trabalho do CESVI diretamente, ele percebe 
que o seguro dele está mais barato, que o 
veículo dele é reparado mais rapidamente, e que 
antigamente havia muito retrabalho na oficina, 
e agora não há tanto. A percepção direta do 
consumidor vem pelos meios de comunicação 
do CESVI, muito importantes, mas há essa 
percepção indireta que, sem dúvida, melhora a 
imagem do seguro como um todo.

VINTE ANOS ATRÁS, OS ORÇAMENTOS 
ERAM FEITOS À MÃO PELAS OFICINAS. ATÉ 
ENTÃO, O VISTORIADOR ERA UM CHEQUE 
EM BRANCO DA COMPANHIA. 
O CESVI ATUOU FORTE NA FORMAÇÃO DE 
VERDADEIROS PERITOS

Pensando no futuro, como o mercado poderia aproveitar melhor os recursos do CESVI?
Cada vez mais, as empresas deveriam aproveitar a relevância com que o CESVI é visto em alguns ambientes – como os órgãos 
de trânsito, o Denatran, o governo – para conduzir os seus pleitos, para propor evoluções. E, além desse aspecto institucional, há 
a questão técnica. Algumas seguradoras – talvez por falta de conhecimento ou pela própria resistência natural que existe numa 
relação de concorrência – poderiam recorrer mais ao CESVI em seus processos de formação e de ampliação de conhecimento 
da área de negócios. Também deveriam aproveitar o fato de que o CESVI fala a mesma língua das montadoras e tem uma 
proximidade com elas que as companhias de seguros ainda não têm. Nem sempre o gestor de sinistro de uma seguradora tem 
um conhecimento tão profundo daquilo que a montadora conhece melhor, que é o veículo. Hoje, as montadoras procuram mais 
o CESVI para essa relação com as seguradoras do que o inverso. Creio também que as seguradoras, entre si, ainda têm muito 
espaço de sinergia em suas áreas de operação. Um exemplo é o modelo de desmanche que hoje está sendo proposto, e que é 
resultado de um debate que teve intensa participação do CESVI. Esse é um modelo que a marca CESVI já pratica na Espanha e na 
Argentina. E poderia ter tido maior participação das seguradoras. O CESVI poderia ser catalisador de serviços comuns, em que 
há necessidade de maior evolução, de um ambiente de pesquisa e investigação. Vejo muitas possibilidades de interação entre as 
companhias e o centro de pesquisa no futuro. E estou certo de que o tempo vai me dar razão.



Com foco em consultoria para a área automotiva, desenvolvemos 
treinamentos e palestras para capacitação técnica, automatização 
em processos e suporte técnico para empresas que desejam 
potencializar o resultado de seus processos de forma planejada e 
bem estruturada. Comprometimento, expertise, e resultado, são 
alguns de nossos serviços oferecidos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER.

Há 7 anos
atuando na prestação
de serviços e consultoria
para área automotiva.

C&FCONSULTORIA
E M P R E S A R I A L

contato@cifconsultoria.com.br
Tel. 3628 8875

C&F
CONSULTORIA
EMPRESAR IAL

O GRUPO VÊ O CESVI 
COM GRANDE ORGULHO, 
O ORGULHO DE TER 
DENTRO DE CASA 
UMA EQUIPE CRIATIVA 
E INCONFORMADA 
SEMPRE, QUE BUSCA 
NOVIDADES E PENSA 
DIFERENTE

Como o CESVI é visto dentro da família MAPFRE?
Muita gente não entende muito bem essa nossa linha de atuação baseada 
em compartilhar conhecimento. Se eu tenho uma tecnologia, por que eu não 
uso somente em benefício próprio? Mas, assim como na Espanha a MAPFRE 
abre suas portas para qualquer pessoa, de qualquer empresa, conhecer 
seus processos, ela também faz assim com o CESVI. A companhia contribuiu 
para uma visão no Brasil de que toda transformação é muito mais lenta se 
você atua sozinho. Já se um conjunto de conhecimentos é compartilhado, o 
mercado todo ganha, mas você ganha também. A diferença aí passa a ser 
a forma como se atende o cliente, como se trata e organiza a sua equipe 
interna. Foi pensando assim que, desde o começo, a MAPFRE permitiu que 
todos usufruíssem dessa tecnologia que o CESVI oferece. E é por isso, e 
por muitos outros motivos, que o CESVI é visto no grupo como o nosso filho 
impulsionador de inovações. Aquele garoto que está ali sempre questionando, 
estudando como a gente pode fazer melhor, tirando um pouco a zona de 
conforto de quem faz a mesma coisa o tempo todo. E o CESVI trabalha num 
ambiente muito diferente, de criação, de pesquisa, de reflexão e inovação, 
onde não há a competitividade das áreas que estão em disputa direta com a 
concorrência. O grupo vê o CESVI com grande orgulho, o orgulho de ter dentro 
de casa uma equipe criativa e inconformada sempre, que busca novidades e 
pensa diferente. 
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MÁQUINAS POP

ENSAIO FOTOGRÁFICO APRESENTA OS DIVERSOS 
AMBIENTES DO CENTRO DE PESQUISA ANIVERSARIANTE

O CESVI POR DENTRO
Alexandre Carvalho dos Santos Lila Souza e arquivo CESVI
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OS ESTUDOS DO CESVI 
JOGAM LUZ SOBRE VARIADOS 
ASSUNTOS, CRIAM 
DESCOBERTAS, FAZEM  
ALERTAS E REVELAM  
NOVOS HORIZONTES.

CONDUZIDO PELA INOVAÇÃO, O CESVI SEGUE PARA 
O FUTURO MANTENDO A ESSÊNCIA DE SUA VISÃO: A 
DE ESCREVER UM CAPÍTULO NOTÁVEL NA RESPOSTA 
AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE. PELO DIREITO A VIAS 
MAIS SEGURAS, VEÍCULOS CADA VEZ MELHORES, 
SERVIÇOS DE PRIMEIRO MUNDO... UM AMANHÃ 
REPLETO DE POSSIBILIDADES.
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SEGURANÇA VIÁRIA

O PERFIL DA BATIDA
U m estudo recente realizado pelo CESVI comprovou 

uma realidade que era percebida pelo mercado, por 
montadoras e proprietários de veículos, mas sem 

dados que o assegurassem. O CESVI analisou mais de 
270 mil sinistros de veículos segurados para identificar 
quais os tipos de batidas mais frequentes no trânsito 
brasileiro – impactos frontais, laterais ou traseiros.
Desse total, foram consultados para o estudo apenas os 
que possuíam classificação de danos – mais de 23 mil 
sinistros. Essa classificação foi dividida em danos leves, 
danos médios e danos severos. 
São considerados leves aqueles em que o veículo 
sinistrado teve pouco dano à carroceria e em suas peças 
de acabamento – geralmente resultantes de um impacto 
de baixa velocidade. Os médios são danos superiores, 
fruto de um impacto de média velocidade. Já os danos 
severos são resultantes de impactos de grandes 

proporções, geralmente provocados por batidas em alta 
velocidade. (O estudo não contemplou as velocidades dos 
impactos porque os registros de sinistros não informam 
esse dado.)
As informações dos sinistros foram coletadas no sistema 
Órion – software de orçamento de reparos de veículos 
do CESVI, que tramita mais de 1 milhão de sinistros por 
ano. Os sinistros foram coletados de forma aleatória e 
em todos os Estados do Brasil. Vale lembrar que a frota 
analisada foi apenas de veículos segurados. 
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ESTUDO DO CESVI COMPROVA: OS BRASILEIROS BATEM MAIS O CARRO DE FRENTE. 
CONCLUSÃO ESTÁ EM LINHA COM AS ANÁLISES DO CAR GROUP



Alessandro Rubio e Bruno Honorato
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O PERFIL DA BATIDA
DE FRENTE
Os dados comprovaram qual o tipo de 
impacto mais frequente no trânsito 
brasileiro: o impacto frontal está no topo da 
lista, representando mais de 67% do total. 
Já o impacto lateral e o impacto traseiro, 
juntos, representam pouco mais de 30%. 

CAR GROUP TEM RAZÃO
Esses resultados estão alinhados 
com os estudos de impactos de baixa 
velocidade realizados no CESVI BRASIL. Se 
compararmos as porcentagens de impactos 
frontais e traseiros que ocorrem no trânsito 
brasileiro, junto com a porcentagem 
agregada ao custo total da reparação 
dianteira e traseira descrita na fórmula do 
CAR Group, é possível ver o sincronismo dos 
estudos de reparabilidade do CESVI com a 
realidade. O mercado segurador recebe do 
CESVI, portanto, informações absolutamente 
fiéis ao que acontece em nossas vias.
O estudo mostrou que, na somatória das 
porcentagens dos impactos, mais de 85% 
deles estão entre dianteiro e traseiro, mesma 
porcentagem que o CAR Group considera na 
fórmula do índice – tendo uma variação no 
percentual para cada tipo de impacto.
O CAR Group avalia os custos de reparação 
da dianteira e da traseira do veículo, além 
de mão de obra e cesta básica de peças. É 
considerado um peso de 60% do valor do 
reparo da dianteira e 25% da traseira.

O CESVI APRESENTOU OS RESULTADOS 
DESSE ESTUDO NUMA COMISSÃO DE 

TESTES DE IMPACTOS VEICULARES 
DA AEA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENGENHARIA AUTOMOTIVA), EM CONJUNTO 
COM MONTADORAS E SISTEMISTAS DA 

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA. 

Lila Souza
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SEGURANÇA VIÁRIA

MAIS DANOS LEVES
A classificação de danos também teve suma importância no estudo, pois 
com isso o CESVI pôde mostrar a relevância de realizar impactos de 
baixa velocidade para a precificação do seguro. As análises mostram que 
os impactos frontais, laterais e traseiros possuem um maior número de 
sinistros com classificação de dano leve, representando colisões com 
velocidades mais reduzidas. Os danos leves compõem 49% dos mais 
de 23 mil sinistros avaliados, enquanto os impactos de danos médios e 
severos representaram 30% e 21% respectivamente.
Nos impactos de danos leves, a região frontal representou 36,12% do 
total. Na traseira, foram 6,74% dos sinistros analisados. 

Região do Impacto

17,36%

Pequena Monta Frontal  8394 36,12%
 Lateral  1426 6,14%
 Traseiro 1566 6,74%

Média Monta Frontal  4407 18,97%
 Lateral  1193 5,13%
 Traseiro 1395 6,00%

Grande Monta Frontal 2843 12,23%
 Lateral  941 4,05%
 Traseiro 1072 4,61%

Frontal Lateral Traseira

67,35 15,29%



AF_Anun_Autoteca21x28.indd   1 8/7/14   2:54 PM



FINALMENTE, TEMOS 
UMA LEI NACIONAL 
QUE REGULARIZA A 

DESMONTAGEM E 
COMÉRCIO DE PEÇAS 
USADAS. E QUE PODE 
CONTRIBUIR PARA A 

DIMINUIÇÃO DO ROUBO 
DE VEÍCULOS E ABRIR 

UMA PORTA PARA O 
SEGURO POPULAR Emerson Leão

LEI DO 
DESMANCHE
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SEGUROS



A atividade de desmanche no Brasil sempre teve 
conexões com o furto de automóveis, já que o modelo 
praticado facilitou o comércio de peças usadas sem 

muito controle. É comum haver adulteração de peças e 
documentos, e faltar um registro da procedência dessas 
peças. Quem compra de forma “inocente” uma peça em 
desmanches, buscando o melhor preço, às vezes sabe, ou 
pelo menos imagina, que ali se vende mais barato porque 
o estabelecimento opera com produtos provenientes de 
roubo. Mas, assim como acontece com consumidores 
de drogas ilegais com finalidade recreativa, geralmente 
essas pessoas evitam fazer de cabeça a seguinte equação: 
pagando a um “intermediário” por uma peça furtada, estou 
financiando uma atividade criminosa que envolve, muitas 
vezes, o assassinato.
Quem se preocupa de verdade com a questão espera, há 
muito tempo, por uma lei federal que regularize o controle 
eficaz dos desmanches. Com essa lei, há a esperança de que 
o Brasil possa ganhar em duas situações.
A primeira é a redução no índice de roubo e furto de veículos. 
Se é possível? Temos um exemplo bem-sucedido aqui 
pertinho, na nossa vizinha Argentina. Lá, os desmanches 
foram regularizados, resultando numa redução de 50% do 
roubo e furto de carros, segundo dados da Secretaria de 
Segurança Pública de São Paulo.  
Em segundo lugar, torna-se viável a comercialização de peças 
usadas “legais” no mercado, permitindo que o consumidor 
final tenha acesso a uma segunda opção com garantia, caso 
não tenha recursos para comprar uma peça nova, o que até 
reduz o preço de um sinistro.

SEGURO POPULAR
Após muitos anos de espera, o Congresso Nacional decretou 
a Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que regulariza o 
comércio de desmanches. Além dos benefícios já citados, a 
lei era um sonho antigo das seguradoras, que já estão com 
projetos para o chamado “seguro popular” – um caminho para 
aumentar o volume de adesões de seguros no Brasil.
Esse seguro popular está totalmente vinculado à lei de 
regularização dos desmanches, pois não era possível 
comercializar legalmente peças usadas até o momento, já 
que não havia nada descrito em lei permitindo. A ideia do 
seguro popular passa por reciclar os veículos de indenização 
integral (perda total) – as peças seriam desmontadas, 
analisadas, tratadas e estocadas para comércio e 
reutilização. Com isso, o sinistro fica mais barato, podendo 
reduzir o valor da apólice. A própria redução do roubo e furto 
também é um fator que reduziria o custo da apólice.
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SÃO PAULO SE ADIANTOU
A Lei Federal nº 12.977 está mais focada na parte administrativa. 
Ou seja, aborda o que a empresa de desmontagem necessita para 
ter sua regularização na parte documental, certidões e prazos. 
Porém, ela não informa como será o dia a dia das atividades 
operacionais da empresa de desmontagem, a parte técnica 
automotiva e processos de desmontagem das peças. 
Por outro lado, São Paulo é um exemplo de iniciativa, pois se 
adiantou à lei federal nesses aspectos. Em 2 de janeiro deste ano, 
o Diário Oficial do Estado publicou a Lei Nº 15.276, referente ao 
desmanche, que “dispõe sobre a destinação de veículo em fim de 
vida útil e dá outras providências”. Essa lei, além de tratar das 
partes administrativas, estabelece como as peças devem ser 
descartadas, quais podem ser reutilizadas como “peças usadas” 
e qual a documentação e controle necessários para esse tipo de 
trabalho. Dá grande importância, por exemplo, à obrigatoriedade 
de se ter um responsável técnico com capacitação para 
desmontagem e recuperação das peças. A lei também fala que as 
peças de itens de segurança não podem ser reutilizadas, e que o 
piso dos estabelecimentos deve ser 100% impermeável nas áreas 
de descontaminação.
Em São Paulo, atualmente, as duas leis devem ser cumpridas, 
pois são complementares. 

O QUE DIZ A LEI FEDERAL
Com a lei federal, só atua quem é devidamente cadastrado. As 
empresas devem ser registradas no órgão executivo de trânsito 
do Estado em que atuarem. E devem realizar exclusivamente 
trabalhos de desmanche, ou seja, desmontagem de peças 
– não podem vender peças novas, por exemplo. Devem 
estar regularizadas perante o registro público de empresas, 
ter inscrição nos órgãos fazendários e possuir alvará de 
funcionamento pela autoridade local. O documento comprobatório 
do registro, fornecido pelo órgão executivo de trânsito, deverá 
ser visível ao público. E terá validade de um ano na primeira vez e 
cinco anos após cada renovação.
O órgão executivo de trânsito é obrigado a fiscalizar o 
estabelecimento, antes de conceder o registro ou renovação. 
E também deverá fazer fiscalizações periódicas sem 
comunicação prévia.
A empresa de desmontagem deverá emitir nota fiscal de 
entrada do veículo e só poderá desmontá-lo depois da certidão 
de baixa ser expedida. Essa certidão deve ser requerida no 
prazo máximo de cinco dias úteis após o veículo chegar às 
dependências da empresa.
O veículo deve ser desmontado por inteiro ou receber 
modificações que o deixem totalmente sem condições de voltar a 
circular. Isso deve ocorrer no prazo de dez dias após a entrada do 
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veículo ou, conforme o caso, depois da baixa do veículo.
Após a desmontagem, a empresa deve, em até cinco dias 
úteis, registrar as peças usadas que serão reutilizadas e 
inserir todas as informações cadastrais dessas peças no 
banco de dados nacional.
Além disso:
•  É permitida a realização de reparos para adequação das 

peças usadas.
• As informações cadastrais dessas empresas de 

desmontagem serão divulgadas na internet.
•  As peças usadas devem possuir informações claras sobre 

sua procedência.

MULTAS
Aos que desobedecerem à lei federal, a multa pode variar 
de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Cada infração resulta em uma única 
multa, independente da quantidade de peças envolvidas. E a 
mesma infração no prazo de um ano dobra o valor da multa. 
Os empresários individuais, microempresários e empresas de 
pequeno porte terão desconto de 50%.
As infrações podem variar entre leves, médias e graves. 

EM CAUSA PRÓPRIA
Caso o proprietário do veículo encomende 
a desmontagem do próprio carro, as peças 
que forem reutilizáveis e que estiverem 
devidamente identificadas no controle junto 
ao Denatran devem ser entregues a ele – e 
só poderão ser reutilizadas pelo proprietário.

São consideradas leves, por exemplo, a desmontagem do 
veículo sem comunicar os órgãos responsáveis nos prazos 
estabelecidos, e o cadastramento no banco de dados nacional de 
forma irregular ou incompleta da peça ou conjunto de peças de 
reposição ou destinadas a sucatas.
Já médias são a não emissão imediata da nota fiscal de 
entrada do veículo, ou exercer outras atividades na área da 
oficina de desmontagem.
Graves são cadastrar, no banco de dados nacional, peças 
usadas que não oferecem condições de segurança ou  
que não possam ser reutilizadas, e a realização de 
desmontagem de veículo em local não registrado (isso 
também acarreta a interdição do estabelecimento e 
apreensão do material encontrado).
Se, dentro do prazo de um ano da primeira infração, a empresa 
de desmontagem acumular mais de R$ 20 mil em multas, 
ela terá suspensão da possibilidade de recebimento de novos 
veículos para desmontagem pelo prazo de três meses. E 
qualquer infração nesse tempo de suspensão acarretará a 
interdição e cassação do registro de funcionamento – só poderá 
solicitar outro registro após dois anos.

É PROIBIDO COMERCIALIZAR 
OU UTILIZAR VEÍCULO QUE 
TENHA SIDO ADQUIRIDO 
PARA DESMONTAGEM OU 
RECICLAGEM
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O QUE DIZ A LEI DE SP
A lei paulista considera que veículos para descarte são aqueles que 
estão em seu final de vida útil. Esses veículos são:
Os apreendidos por ato administrativo ou de polícia judiciária, quan-
do não podem retornar à circulação. 
Os sinistrados que são irrecuperáveis, apreendidos ou indenizados 
pela seguradora.
Os alienados pelos seus respectivos proprietários, em quais-
quer condições, para fins de desmontagem e reutilização de 
partes e peças.
Os estabelecimentos que atuam na reciclagem dos veículos devem 
ser credenciados pelo Denatran. A listagem de todos os documen-
tos necessários inclui alvará municipal de funcionamento, atestado 
de antecedentes criminais e certidão de distribuições criminais dos 
sócios-proprietários.
Essas empresas credenciadas devem registrar a entrada e saída 
do veículo, dados do proprietário ou vendedor. As peças devem ter 
a identificação do veículo ao qual pertenciam e o número de nota 
fiscal de venda, dados do comprador, Renavam e dados do veículo, 
e o número de certidão de baixa junto ao Detran.
O Detran será o fiscalizador desses estabelecimentos,  
mas pode ter parcerias com órgãos ou entidades públicas 
para a fiscalização.

REQUISITOS TÉCNICOS
Além da parte documental, a lei paulista estabelece os requisitos 
técnicos do estabelecimento, do modo de desmontagem e monta-
gem, e dos profissionais envolvidos.

Estabelecimento
Deve conter instalações e equipamentos que permitam remo-
ver e manipular as peças de forma criteriosa, sempre respei-
tando a legislação e a regulamentação para os materiais com 
potencial lesivo ao meio ambiente, tais como fluidos, gases, 
baterias e catalisadores.
O piso nas áreas de descontaminação e desmontagem do veículo, 
e também nas áreas de estoque das peças, deve ser 100% imper-
meável – para não haver contaminação no solo.
Deve possuir área de descontaminação isolada, contendo caixa 
separadora de água e óleo, bem como canaletas de contenção 
de fluidos.
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Ser assistido por responsável técnico com capacitação para a exe-
cução das atividades de desmontagem de veículos e de recupera-
ção das respectivas partes e peças.
Obter certificado de capacitação técnica fornecido por órgão ofi-
cial ou entidade especializada, conforme disciplina estabelecida 
pelo Detran-SP.

Controle
Obrigatoriamente, as empresas devem implementar um 
sistema de controle informatizado, para rastrear todas as 
etapas do processo: desmontagem, origem das peças, mo-
vimentação do estoque, saída das peças e resíduos. Esses 
arquivos serão transmitidos eletronicamente ao Detran e à 
Secretaria da Fazenda.
Após ser desmontado, cada veículo deverá ter um laudo técnico 
em que constará, no mínimo, o CPF ou CNPJ, endereço e nome 
do proprietário do veículo desmontado, Renavam, marca, modelo e 
ano do veículo, e número da certidão de baixa.
Nesse laudo técnico, devem constar individualmente as peças que 
são consideradas de acordo com a segurança veicular: reutilizadas 
sem a necessidade de descontaminação ou restauração; passíveis 
de reutilização após descontaminação ou restauração; não reutili-
záveis descartadas na desmontagem e que irão para a reciclagem; 
e peças restauradas pela empresa de desmontagem ou terceiros 
contratados por ela.
Todas as peças serão identificadas por uma gravação, que irá pos-
sibilitar a rastreabilidade de todas as etapas do processo de des-
montagem, desde sua origem.

Peças de segurança
Visando à segurança no trânsito, as peças que fazem parte de itens 
de segurança não podem ser reutilizadas, e suas rastreabilidades 
também devem ser garantidas. Isso abrange peças do sistema de 
freios e seus subcomponentes, do sistema de controle de estabili-
dade, as peças de suspensão, do sistema de airbag, dos cintos de 
segurança e do sistema de direção. 

PRAZO
Os estabelecimentos que já exercem atividades de desmanche ti-
veram prazo de 180 dias, a partir da publicação dessa lei, para se 
adequarem às exigências. 
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alarcom MXT 140A Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3671-9190 www.alarcom.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus Mirus Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.gruporental.com.br

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br
Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Vigauto Vigauto Rastreador GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080 www.grupovigserv.com.br/vigauto
Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

O CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de bloqueio e rastreamento de veículos 
que realmente cumprem o que prometem. Este estudo engloba diversas análises, como a estrutura 
da empresa que oferece o sistema, sua central de atendimento, a forma de comunicação usada, 

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que constam 
da relação que você encontra nesta seção foram devidamente testados e aprovados pela área de Operações 
do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

ALLTECH ALLTECH Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

Cielo Telecom CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Full Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br

LOGOS LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br

LOSAT RASTREAMENTO LOSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3347-8200 www.losat.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 HÌBRIDO Rastreador GPS HÍBRIDO (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSmart GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSmart Híbrido Rastreador GPS GPRS/Inmarsat D (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixTrailer GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSpy2 Localizador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat ONIXSLIM CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

Pointer Pointer Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br

Positron
POSITRON RÁDIO 

FREQÜÊNCIA - CAMINHÃO
Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR SELADO 

GSM/GPRS - CAMINHÃO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

CAMINHÃO - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL 

CARGA - CAMINHÃO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

(19) 3787-6320 www.pst.com.br

Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br

Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva

Sascar Full SAT/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

Smartgate Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br

Grupo Tracker Traker GPS Caminhão/Picape Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Veltec MFA City Rastreado GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000 www.veltec.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Omnilink 

RI0450 LINKER
Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alarcom MXT 140A Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3671-9190 www.alarcom.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus Mirus Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.gruporental.com.br

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br
Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Vigauto Vigauto Rastreador GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080 www.grupovigserv.com.br/vigauto
Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade para o seu 
produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br ou pelo telefone: 11 3948-4844

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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P A I N E L
Osimulador de direção veicular, previsto em 

legislação federal, foi implantado em caráter 
facultativo no Estado de São Paulo, e está 

valendo desde 3 de julho. A legislação federal não 
obriga que todos os CFCs adquiram o simulador. 
Seu uso pode ser compartilhado entre os 
estabelecimentos comerciais. 
A resolução de número 493/2014, do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), sofreu alterações 
e agora estabelece que o candidato à primeira 
habilitação na categoria ”B” (carro) possa optar 
por realizar as aulas noturnas no equipamento. 
O mesmo vale para os motoristas que desejam 
adicionar a categoria “B” à Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou que terão que reiniciar o 
processo porque tiveram o documento cassado por 
infração de trânsito. 
O condutor em treinamento para obter a 
permissão para dirigir (1ª habilitação) poderá 
escolher se realizará até três das quatro aulas 
noturnas previstas no simulador de direção, que 
recria condições adversas e de risco muitas 

SIMULADOR DE DIREÇÃO FACULTATIVO NAS AUTOESCOLAS

vezes encontradas nas vias. No caso de adição de 
categoria “B” à CNH, o motorista poderá fazer até 
duas das três aulas noturnas previstas. No total, é 
preciso cumprir, no mínimo, 20 horas/aula ao tirar 
a primeira habilitação e 15 horas/aula prática por 
adição de categoria – incluindo as noturnas. 
A medida busca evitar possíveis reajustes 
nas tarifas praticadas pelo mercado para o 
processo de habilitação de condutores. “A 
tecnologia deve reduzir custos e facilitar a vida 
das pessoas. Estamos investindo na capacitação 
dos condutores, porém o cidadão que passa pelo 
processo de habilitação não pode ser onerado 
financeiramente pela mudança”, destaca Neiva 
Doretto, diretora-presidente do Detran-SP. 
Resolução anterior estabelecida pelo Denatran, em 
Brasília, previa a obrigatoriedade de cinco aulas de 
30 minutos cada no simulador de direção veicular, 
ampliando a carga horária inicial de 20 horas/aula. 
Como o uso era obrigatório, o repasse do custo 
extra para o aluno pelos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) era inevitável. 
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P A I N E L
Segundo levantamento divulgado pela Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), no primeiro semestre deste ano foram fabricadas 
769.613 motos, contra 839.945 unidades no mesmo período de 2013, correspondendo a uma 

redução de 8,4%. 
O acumulado das vendas no atacado – das montadoras para suas concessionárias – apresentou queda 
de 12,2%, quando comparado a 2013. Foram comercializadas 716.814 motocicletas frente a 816.462 
unidades no primeiro semestre do ano anterior. Diante dos sinais de instabilidade, a Abraciclo refez suas 
projeções para o fechamento do ano, prevendo possível queda de 3%, tanto para a produção quanto para as 
vendas no atacado.
O comparativo mensal de média diária de vendas de motocicletas também apresentou retração. Foram 
5.193 unidades vendidas diariamente em junho, ante 6.033 unidades/dia em maio, o que corresponde a 
uma queda de 13,9%. 

PRODUÇÃO E VENDAS DE MOTOS RECUAM

D
iv
ul

ga
çã

o



42

Um dos problemas de quem tem filhos 
pequenos e faz questão de que eles 
estejam seguros dentro do carro são 

os táxis. Como levar um assento infantil para 
todo lado quando você se desloca muito de 
táxi? Um gerente de design da Volvo – pai de 
dois filhos – refletiu muito sobre o assunto 
até chegar a uma ideia criativa e prática: 
um assento inflável – que cabe fácil numa 
mochila. A cadeirinha tem uma tecnologia de 
bombeamento de ar, que infla ou desinfla o 
assento em até 40 segundos. E pesa menos 
de 5 quilos. 

CADEIRINHA INFLÁVEL

N o dia 27 de julho de 1974, falecia o 
mecânico da Honda e motociclista 
Marcus Bernardi. Como uma 

homenagem a esse profissional, muito 
popular no segmento das duas rodas, a 
Associação Brasileira dos Motociclistas 
(Abram) adotou essa data como Dia Nacional 
do Motociclista. 
O CESVI BRASIL, ao longo de sua história, 
tem realizado diversos trabalhos voltados 
para a segurança de quem pilota motocicletas 
– o levantamento sobre freios ABS em motos 
e a edição especial da Revista CESVI sobre 
veículos de duas rodas são exemplos dessa 
preocupação.Recentemente, o especialista 
em segurança viária Daniel Lauri Henriksen, 
acompanhado pela fotógrafa Lila Souza, ambos 
do CESVI, participaram de um treinamento da 
Abtrans, ligada à SpeedMaster, sobre direção 
defensiva em motocicletas. A aula, de caráter 
experimental, aconteceu no shopping SP Market. 

COM FOCO NO MOTOCICLISTA

Assista ao vídeo em 
que a tecnologia é 
descrita (em inglês): 
http://bit.ly/1jqS2Nr

Li
la

 S
ou

za

Esse foi o primeiro passo de uma parceria visando 
ao desenvolvimento de um estudo sobre frenagem 
em motocicletas. Mais uma contribuição para a 
segurança em nossas vias. 
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CADEIRINHA INFLÁVEL

COM FOCO NO MOTOCICLISTA

R esponsável pela realização das vistorias da Nobre 
Seguradora do Brasil em Belo Horizonte (MG), a 
SM Reguladora recebeu treinamento do CESVI 

sobre o uso do sistema Órion. 
Seis peritos da empresa foram apresentados aos 
conceitos de práticas de orçamentação, Baremo, banco 
de dados do sistema e particularidades das versões 
on-line e off-line do Órion.
O intuito foi capacitar plenamente os profissionais da 
reguladora e, assim, dar início à operação de 100% 
dos orçamentos da Nobre via Órion.
O CESVI promoveu o treinamento na própria sede da 
SM Reguladora, em Belo Horizonte. 

CESVI TREINA REGULADORA 
PARA ORÇAMENTOS DA 
NOBRE SEGURADORA

RECONHECIMENTO  
AVANÇADO DE SEMÁFORO

U ma nova tecnologia chamada Traffic Light Online vem 
sendo testada, principalmente na Alemanha, em prol 
do reconhecimento avançado do semáforo de trânsito. 

Mesmo que ainda faltem muitos metros até chegar à 
sinalização, o motorista já é informado sobre como passar 
no verde, ou se vai chegar diante da luz vermelha. 
A internet a bordo do veículo se conecta com a rede local 
de semáforos inteligentes, que consegue verificar e calcular 
em tempo real a sequência e o intervalo dos semáforos, 
informando ao motorista a velocidade mais apropriada 
para ele cruzar o maior número possível de sinais verdes. 
O sistema também informa a velocidade para parar no 
vermelho ou reduzir no amarelo. 
As informações são apresentadas em um ícone no painel de 
instrumentos (cluster) representando um semáforo, reunindo 
as cores verde, amarela e vermelha. Ao lado do ícone, o 

sistema aponta as velocidades que o condutor deverá manter 
para chegar ao semáforo nas luzes escolhidas.
Outro grande diferencial da tecnologia é a integração com 
o mecanismo Start/Stop: ao parar no semáforo, o sistema 
desliga o motor e programa a partida automática cinco 
segundos antes do semáforo voltar para o sinal verde.
O maior benefício que esse sistema pode trazer é a economia 
no consumo de combustível, que consequentemente diminui a 
emissão de poluentes na atmosfera. 
O fabricante informa que o uso dessa tecnologia na Alemanha 
pode diminuir até 15% na emissão de dióxido de carbono, 
levando em consideração que poderá economizar por volta de 
900 milhões de litros de combustível por ano no país. 

anuncio_revista_2014_julho.pdf   1   17/07/2014   16:34:35
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Foi matéria do caderno “Ilustríssima”, da Folha de S. 
Paulo: em um país onde a carteira de motorista é um 
RG extraoficial, 20% dos jovens americanos entre 20 e 

24 anos de idade não têm hoje habilitação – e o mesmo vale 
para 40% dos americanos de 18 anos. Em ambos os casos, 
o número de jovens que não dirigem dobrou entre 1983 e 
2013, segundo estudo da Universidade de Michigan. 
A “culpa” é da demografia, da economia e da importância 
cada vez maior da questão ambiental. Por isso, nos Estados 
Unidos de hoje, o carro perde espaço não apenas como 
meio de locomoção, mas também como objeto de desejo e 
expressão de um certo modo de vida. 

Dá para ler a matéria 
completa na internet (vale 
muito a pena): http://goo.
gl/98OhR0

USO DO CARRO PERDE ESPAÇO NOS EUA 

RISCOS NA COMEMORAÇÃO DE JOGOS

A Copa do Mundo já terminou, mas as comemorações relacionadas ao futebol 
continuam. E, com elas, os riscos de quem extrapola – e acha que carro é lugar 
de manifestar sua euforia com as vitórias. Mesmo que seu time seja campeão 

estadual, brasileiro ou em competições internacionais, não comemore – como muitos 
fazem – colocando parte do corpo para fora da janela do carro, de pé no teto solar 
ou sentado na janela do veículo. Além de estar sem o cinto de segurança nessas 
situações, qualquer impacto do carro pode lhe trazer sérias consequências.
Lesões no crânio, no peito, nas costelas e órgãos internos são alguns dos riscos de 
quem se coloca nessas posições inseguras. Foi o que identificou um estudo do Allianz 
Center for Technology, na Alemanha, que realizou um crash-test com dummies que 
simulavam as posições em que ficam torcedores que comemoram vitórias da sua 
seleção com o corpo para fora do carro. 

Assista aos resultados do estudo neste 
vídeo impressionante: 
http://goo.gl/NUCsVz A narração é em 
inglês, mas as imagens falam por si.
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EMISSÕES DE VEÍCULOS 
A GASOLINA AUMENTAM

O uso de gasolina por veículos foi responsável, 
em 2013, pela emissão de 73,8 milhões de 
toneladas de CO2 no Brasil, aumento de 3% 

em relação ao ano anterior, quando foram emitidas 
71,6 milhões de toneladas de CO2. Os dados fazem 
parte de levantamento feito pela Ecofrotas, empresa 
especializada em gestão de frotas corporativas. 
“O aumento das emissões está relacionado ao 
crescimento do consumo da gasolina e do número 
de automóveis”, afirma o gerente de Inovação 
da Ecofrotas, Rodrigo Somogyi. Conforme dados 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o consumo de gasolina em 
2013 foi de 40,9 milhões de litros, ante 39,6 milhões 
de litros no ano anterior. 
No caso do etanol, cujas emissões de CO2 são 
consideradas neutras, o consumo aumentou de 9,8 
milhões de litros em 2012 para 10,5 milhões de 
litros no ano passado. “Apesar da alta, o consumo 
do biocombustível ainda está abaixo do registrado 
em 2011, quando foram vendidos 10,8 milhões de 
litros. Em termos ambientais, isso é preocupante 
justamente por conta das emissões de Gases de 
Efeito Estufa”, afirma Somogyi. A gasolina A emite, 
em média, 2,269 quilos de CO2 por litro, enquanto 
as emissões da queima do etanol são compensadas 
durante o crescimento da cana-de-açúcar.
A situação fica mais preocupante se considerada a 
tendência do aumento da participação das emissões 
do setor de transporte no total emitido pelo País. “No 

Brasil, boa parte das emissões ainda vem da queimada de florestas 
e do uso do solo. Porém, a tendência observada em países mais 
desenvolvidos é a estabilização dessas emissões e a maior participação 
de atividades ligadas ao uso de energia, como o segmento de 
transportes. Isso pede uma atenção maior ao uso de combustíveis no 
território brasileiro”, acrescenta o executivo da Ecofrotas. 
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O IMPACTO DO 
CARRO CONECTADO 
NA INOVAÇÃO 
AUTOMOTIVA

DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO
A experiência do cliente em um mundo cada vez 
mais conectado e socialmente orientado está 
alimentando os projetos. Empresas automotivas 
estão direcionando suas ações de acordo com o 
feedback dos usuários. A eficiência do combustível 
é uma importante área de inovação hoje, em 
resposta a temores dos consumidores sobre os 
aumentos dos preços. Esse foco na experiência 
do cliente está levando a uma mudança não só 
nos carros que são produzidos, mas também nas 
soluções integradas aos veículos. É a tecnologia 
como background, conectando o carro com o resto 
do mundo, que começa a ser mais interessante.
Essas mudanças trazem uma série de novos 
desafios e oportunidades. Carros conectados 
trazem à tona questões de privacidade de 
dados e de segurança. E há questões práticas 
que precisam ser respondidas sobre variações 
regulatórias entre os países, como quem é 
dono dos dados no carro e se as permissões do 
usuário são necessárias quando a informação 
pessoal é compartilhada.
O resultado é que a indústria de automóveis se 
encontra em uma fase muito experimental. Os 
principais fabricantes estão se voltando para 
soluções tecnológicas em novas interfaces, 
projetos, conceitos e fontes de energia para maior 
envolvimento do cliente, maior segurança, maior 
eficiência de combustível e mais inteligência. Tudo, 
desde os sistemas PLM, até as simulações e 
testes, via CRM, supply chain e produção, está 
cada vez mais avançado e interligado, criando 
um ciclo de feedback que reforça os ciclos de 
desenvolvimento – cada vez mais curtos. A chave 
do sucesso será a capacidade de lidar com a 
crescente complexidade, com a melhoria da 
transparência nos processos, dentro do tempo de 
desafio estipulado pelo mercado. 

D esde o surgimento do carro, em 1910, a 
indústria automotiva tem estado na linha de 
frente da inovação. Ela vem acelerando esse 

processo graças ao aumento do foco na tecnologia 
para carros em todas as categorias. 
A partir dessa premissa, há alguns anos, a Ford 
declarou que era uma companhia de tecnologia, 
não uma empresa de automóveis. Por outro lado, 
estamos cada vez mais vendo marcas, como a 
Google e a Apple, envolvidas em todos os aspectos 
do desenvolvimento dos carros. Da conexão e da 
autonomia para dirigir veículos, até as características 
inteligentes orientadas por sensores, essas 
companhias estão determinando o ritmo e a escala 

das inovações tecnológicas para a indústria automotiva. 
Para essa indústria, mais do que a qualidade, é a experiência de interação 
com o carro que tem sido o ponto-chave no momento da decisão de qual 
modelo comprar.
Existe uma grande discussão (e investimento) em torno da tecnologia e de 
serviços móveis em um carro, principalmente nas áreas inter-relacionadas 
do carro conectado, como a direção autônoma. Quando se trata de serviços 
móveis, o carro não é mais só um veículo, mas uma ferramenta também, 
trazendo todos os aplicativos do usuário para dar suporte à experiência de 
dirigir. Hoje, já estamos vendo serviços baseados em segurança, navegação 
e localização, que nos ajudam a estacionar, encontrar o melhor caminho ou 
destacar os pontos de interesse locais. Sistemas de segurança eletrônicos 
que chamam automaticamente os serviços de emergência no caso de um 
acidente grave, como o EU eCall, ou o Sistema ERA GLONASS, da Rússia, 
devem estar disponíveis em breve.
A respeito dos carros autônomos, a indústria automobilística espera que o 
veículo que realmente dirige sozinho deva ser uma realidade em 2020. Vimos 
testes bem-sucedidos com o Mercedes-Benz S500 Intelligent Drive, que 
refez a primeira viagem feita pelo primeiro carro de passageiros em 1888, 
percorrendo cerca de 170 quilômetros. 
Mas, ao mesmo tempo em que há confiança real de que a tecnologia estará 
disponível, é provável que os regulamentos e setores de seguros sejam uma 
barreira ao uso generalizado. Ainda existem muitas preocupações com os 
possíveis acidentes, sem mencionar o desafio emocional de convencer as 
pessoas a abandonar o controle de seu veículo.

46

OPINIÃO

Rainer Mehl 
é chefe de consultoria em 
manufatura da NTT DATA.
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Segurança é fundamental, por isso a Peugeot trabalha com máxima 
qualidade e desenvolve peças originais sob medida para cada automóvel, 
com garantia de credibilidade, baixo custo de manutenção e maior 
durabilidade. Isso, sem falar na estrutura, atendimento e o maior estoque 
de peças a pronta entrega. Se você acha que segurança é coisa séria, 
prefira e só indique peças originais Peugeot. 
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com segurança não se brinca.

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, 
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas. 


