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Editorial 3

Em meados de novembro, 
tivemos a honra de ser a 
única empresa privada  a 

receber convite para representar 
o Brasil em um evento muito 
especial, realizado do outro lado 
do mundo, na distante Rússia. 
Estivemos numa conferência 
com autoridades de 140 países, 
apresentando experiências de 
segurança viária ao redor do 
planeta e debatendo ideias para 
o trânsito. A delegação brasileira 
teve a participação do parlamento 
nacional, representado pelo 
deputado federal Hugo Leal, 
e mais o Ministério da Saúde, 
representado pelo diretor Otaliba 
Libânio Neto, e pela coordenadora 
Marta Maria Alves da Silva.

O resultado desses dois dias de 
união de forças foi a “Declaração 
de Moscou”, em que todos os 
participantes pedem à ONU 
(Organização das Nações Unidas), 

que estabeleça uma Década 
de Ações para a 

Segurança Viária, que vá de 2011 
a 2020, visando a uma redução 
extraordinária no número de 
vítimas da violência do trânsito.

Se esse movimento internacional 
atender às expectativas dos 
participantes, significará um 
divisor de águas não apenas 
para a história do trânsito 
mundial, mas para a história da 
humanidade. Exagero? De jeito 
nenhum. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, os acidentes 
de trânsito representam a maior 
causa de mortalidade entre 
jovens de 5 a 29 anos; mais que 
as guerras, mais que as doenças, 
mais que os desastres naturais. 
Imagine o impacto de, pelo 
menos, reduzir à metade essa 
matança com a qual, infelizmente, 
temos nos acostumado...

Seria um bem inestimável para 
o planeta, e temos orgulho de 
estar participando dessa iniciativa. 
Outro motivo de orgulho é 
constatar que, antes mesmo que 
a comunidade internacional se 

manifestasse, o CESVI BRASIL 
já fazia sua parte, por meio de 
seus estudos de segurança viária 
e veicular, e por seus manifestos 
em prol da segurança no 
trânsito, como o recente Chega 
de Acidentes, em que pedimos 
às autoridades brasileiras a 
implementação de um Plano 
Nacional de Segurança Viária.

Que o Brasil dê o primeiro passo, 
estabelecendo um programa de 
metas e ações coordenadas, será 
também motivo de orgulho para 
a nossa sociedade. Algo que é 
ambicioso, mas ao mesmo tempo 
exequível – e um avanço enorme 
para o País. 

O CESVI estará disponível para 
contribuir com essa mudança, e tem 
confiança de que este sonho será 
concretizado num futuro breve.

Boas festas e um ano novo cheio 
de realizações!  

José Aurelio Ramalho,
Diretor de operações do CESVI BRASIL

Uma revolução
factível
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Carro6

 Por
EmErson FEliciano Pesquisa & Desenvolvimento

Avaliações de componentes 
de veículos

Fornecedores têm peças testadas pelo CESVI, 
visando à adequação às exigências das montadoras

Não é novidade que, para desenvolver 
um novo veículo, as montadoras 
realizam uma série de avaliações, 

que vão desde ensaios de impacto, os 
famosos crash-tests, até testes de rodagem, 
conhecidos como testes de durabilidade. 
Este conjunto de análises tem como objetivo 
principal garantir que, ao ser lançado, 
o veículo esteja dentro dos padrões de 
qualidade exigidos pelo mercado brasileiro 
– principalmente pelo consumidor.

Para atingir este padrão de qualidade, 
os testes se estendem aos diversos 
componentes do carro. Os fornecedores 
precisam submeter suas peças a exigentes 
procedimentos de testes para que 
as montadoras possam validá-los e 
homologá-los para produção e instalação 
em seus veículos. E existem normas que 
estabelecem parâmetros mínimos de 
qualidade para cada peça do veículo, como 
é o caso dos para-choques. 
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Avaliações obedecem 
a normas internas
Para adequação de seus produtos 
(veículos) aos padrões exigidos pelo 
mercado nacional e internacional, 
muitas vezes as montadoras 
desenvolvem normas internas, 
que, na maioria das vezes, são 
adaptações a regulamentos já 
existentes, mas aplicados de uma 
forma mais rígida.
Os testes que são realizados em 
laboratórios têm por objetivo 
reproduzir as possíveis situações 
ocorridas no cotidiano. Por isso 
muitos deles são realizados com 
variação de temperatura, pressão 
e velocidade, entre outros 
parâmetros. Para a avaliação 
de componentes plásticos, 
por exemplo, são realizados 
testes com diversas variações 
de temperatura. Tudo para 
garantir que o componente irá se 
comportar de forma satisfatória, 
independentemente do clima e 
da situação.

Do carro inteiro às partes 
separadas
Com seu laboratório de ensaio de 
impacto e teste de produtos para 
funilaria e pintura, o CESVI adquiriu 
know-how e reconhecimento na 
área de testes. O início se deu em 
1997, quando o centro de pesquisa 
começou a executar seus primeiros 
crash-tests – o intuito era estudar 
a reparabilidade dos veículos. 
Como, ao longo dos crash-tests, 
o CESVI detectava e sugeria 

mudanças na configuração dos 
componentes dos veículos, a 

maioria das montadoras 
começou a procurar o 

centro de pesquisa 

para que testasse também seus 
componentes. Desta forma, o 
CESVI soluciona, mesmo que 
parcialmente, um problema 
existente no mercado brasileiro, 
que é a ausência de um laboratório 
especializado para atender a esta 
necessidade de avaliação.
Os testes realizados pelo CESVI 
têm total transparência junto às 
montadoras e aos fornecedores. 
Durante a execução, representantes 
das empresas são convidados 
para verificar a veracidade das 
informações, que posteriormente 
serão contempladas em um 
relatório técnico de validação.

Testes realizados pelo centro
Confira algumas das avaliações que 
o CESVI já fez em seu laboratório.

Para-choques e seus componentes 
(molduras, apliques, etc.)

Objetivo:•	  verificar o 
comportamento do para-choque, 
suas molduras, apliques e outros 
acessórios, em impactos de baixa 
velocidade.
Norma utilizada:•	  interna da 
montadora, regulamento 
europeu ou norte-americano.
O teste:•	  simula-se o impacto 
do veículo contra obstáculos 
normalmente encontrados no dia 
a dia (muro e poste). Também 
são realizados impactos em 
temperaturas negativas, para 
verificar como o componente irá 
se comportar em países com este 
tipo de clima.

Calibração do módulo de airbag
Objetivo:•	  calibrar o módulo do 
airbag após modificações estruturais 
realizadas pela montadora. 

Norma utilizada:•	  norma 
internacional para calibração 
de airbag.
O teste:•	  o veículo é impactado a 
15 km/h contra uma barreira fixa 
e rígida. O habitáculo é equipado 
com instrumentos para identificar 
a desaceleração. 
Obs: Para este tipo de teste, 
a própria montadora é quem 
traz os equipamentos de 
coleta de dados. A parte do 
CESVI é garantir que o impacto 
seja realizado nas condições 
necessárias (velocidade, ângulo 
e local do impacto).

Sistema de absorção de impacto 
dianteiro

Objetivo:•	  verificar a eficiência de 
componentes de absorção após 
modificações realizadas pelas 
montadoras.
Norma utilizada:•	  procedimento 
Interno da montadora.
O teste:•	  realiza-se o impacto de 
baixa velocidade no veículo a fim 
de se observar o comportamento 
dos componentes.

Comportamento diante de impactos 
(mudança do sensor de rotação e 
alteração da localização do tanque 
de combustível)

Objetivo:•	  verificar a eficiência de 
componentes de absorção após 
modificações realizadas pelas 
montadoras.
Norma utilizada:•	  procedimento 
Interno da montadora.
O teste:•	  realiza-se o impacto de 
baixa velocidade no veículo a fim 
de se observar o comportamento 
dos componentes. 

PArA TEsTAr 
sUAs PEçAs
Fornecedores e montadoras 
interessadas nos testes de compo-
nentes do CESVI BRASIL podem entrar 
em contato pelo telefone (11) 3948-4833, 
ou pelo e-mail erika@cesvibrasil.com.br

LABorATório TEm AvAL Do GrUPo PsA
Comprovando a credibilidade dos testes do CESVI junto às 

montadoras, o grupo PSA (Peugeot Citroën) homolo-
gou o laboratório de impacto de baixa velocidade 

do CESVI para a utilização pelas duas marcas e 
seus fornecedores, principalmente em testes 

de para-choques.
Desde janeiro de 2008, o CESVI já tes-

tou os para-choques de cinco mo-
delos das marcas (incluindo pro-

jetos ainda não divulgados), 
totalizando um montante 

de 100 impactos.
Crash-test avalia comportamento 
do para-choque do Peugeot 207
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PArA TEsTAr 
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em contato pelo telefone (11) 3948-4833, 
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LABorATório TEm AvAL Do GrUPo PsA
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Carro8

Mantendo a liderança
Segunda geração do Fox mantém melhor 
CAR Group da categoria

 Por
clauDEmir roDriguEz Pesquisa & Desenvolvimento

Após seis anos do lançamento da 
primeira geração, a Volkswagen lança 
a segunda geração do Fox, com cinco 

versões: 1.0, 1.6, Prime 1.6, 1.6 I-Motion e 
Prime 1.6 I-Motion. Nos testes realizados 
pelo CESVI BRASIL, o veículo se destacou nas 
avaliações de reparabilidade, mantendo a 
melhor classificação da categoria, já obtida 
pela geração anterior. Nos demais índices, o 
modelo não teve o mesmo desempenho. 
O Novo Fox utiliza os propulsores VHT 1.0 
ou 1.6, que entregam potência de 72/76 
cavalos ou 101/104 cavalos (gasolina/
álcool), respectivamente. O câmbio 
pode ser o manual de cinco 
marchas ou sua versão 
automatizada 
I-Motion 
 

(só com o motor 1.6), que dispensa o pedal 
da embreagem com a transmissão ASG 
(Automated Sequential Gearbox).
As principais novidades do Novo Fox, 
relacionadas à segurança ao dirigir, são: 
Sensor de estacionamento / Novas opções 
de volantes, integrando comandos e troca 
de marchas / Retrovisores externos com 
indicador de direção e auto-rebatimento na 
marcha a ré opcionais / Faróis com função 
“coming/ leaving home” opcional / Sensores 
de chuva e crepuscular opcionais / Sistema 
de freios ABS 8.2 opcional, disponível em 

todas as versões.

D
iv

ul
ga

çã
o

CESVI_66.indd   8 3/12/2009   12:54:10

Revista CESVI 9

O CAR GROUP compara veículos 
de uma mesma categoria quanto 

à sua facilidade e o custo de seu reparo. A 
classificação funciona da seguinte forma: quanto 

MENOR o número do grupo, MELHORES são as suas 
características de reparabilidade. Os grupos seguem 

uma escala de 10 a 60, sendo 10 o melhor grupo. Seguem 
abaixo os valores de CAR Group da categoria hatch 

compacto, à qual o veículo Novo Fox pertence.

Para o Novo Fox, no 
caso do motor 1.0, 

o duto de admissão se mantém, em 
sua maioria, com uma trajetória pouco 
verticalizada e sinuosa, o que dificulta a 
drenagem de água, havendo um trecho 
pequeno entre a tomada de ar sujo e a 
região mais alta do duto de admissão. 
Além disso, esta motorização teve sua 
taxa de compressão elevada para 13:1, 
reduzindo a tolerância da câmara de 
combustão quanto a volumes de massa 
líquida admitida. 
Quanto às características 
eletroeletrônicas, a nova motorização 
contempla duas sondas lambdas, 
sendo uma delas (mais baixa) 
localizada bem próxima à região 
inferior do sistema de escapamento.

O Novo Fox 
apresentou uma 

melhora de 0,5 estrela comparada 
ao seu antigo modelo. Os fatores 
que contribuíram para esta melhora 
estão no total das áreas não visíveis da 
traseira e lateral. 
Para a visibilidade traseira, o Novo Fox 
apresentou uma área não visível de 
13,82m2 contra 17,28m2 do antigo. 
Já, para a visibilidade lateral, também 
ocorreu uma melhora da área não 
visível de 15,02m2 do antigo para 
11,58m2. Para a visibilidade frontal, 
ocorreu uma diferença mínima entre 
as áreas não visíveis, com o antigo Fox 
apresentando uma área não visível de 
10,04m2 contra 10,34m2 do Novo Fox. 

Entre os concorrentes 
avaliados para a 

configuração das versões 1.0l, o 
Novo Fox ficou entre os primeiros 
colocados, mas com uma classificação 
de apenas 2 estrelas. Um dos 
fatores que contribuíram para 
esta classificação intermediária é a 
disponibilidade de equipamentos 
apenas como opcionais, e não de 
série. É o caso do airbag duplo e dos 
freios ABS, entre outros componentes.

HATCH ComPACTo 
Novo Clio Campus 1.0 16V Hi-Flex   
Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex  
Sandero Authentique 1.0 16V 
Hi-Flex

 

Novo Celta Life 1.0 Flexpower  
Novo Celta Spirit 1.0 Flexpower  
Novo Celta Super 1.0 Flexpower  
Novo Corsa Joy 1.0 Flexpower  
Novo Corsa Maxx 1.0 Flexpower  
Novo FoX 1.0 Total FLEX  
Gol G4 1.0 TOTAL FLEX  
Mille Fire Economy 1.0 FLEX
Mille Way Economy 1.0 FLEX
Palio Fire Economy 1.0 Flex
Fiesta Trail 1.0l Flex
Fox 1.0 Total Flex Route
Fox 1.0 Total Flex Plus
Fox 1.0 Total Flex
Novo Gol 1.0 Total Flex
Novo Ka Rocam 1.0l 8v Flex

HATCH ComPACTo 
Novo Ka    
Peugeot 206    
Novo Clio    
Mille Fire    
Novo Gol    
Palio Fire    
Polo    
Sandero    
Peugeot 207   
Agile   
C3   
Novo Celta   
Novo Fox   
Gol G4 1.0 Total Flex   
Novo Palio   
Punto   
Novo Corsa   
Novo Fiesta   
Fox   

HATCH ComPACTo 
Novo Palio ELX 1.0 Flex   
Fiesta Trail 1.0l Flex  
Novo Fox 1.0 Total Flex  
Fox 1.0 Total Flex  
Fox 1.0 Total Flex Plus  
Fox 1.0 Total Flex Route  
Novo Gol 1.0 Total Flex  
Palio Fire Economy 1.0 Flex  
Celta Life 1.0 Flexpower  
Celta Spirit 1.0 Flexpower  
Celta Super 1.0 Flexpower  
Corsa Joy 1.0 Flexpower  
Corsa Maxx 1.0 Flexpower  
Mille Fire Economy 1.0 Flex  
Mille Way Economy 1.0 FLEX  
Fiesta Hatch 1.0l Flex  
Ka Rocam 1.0l 8v Flex  
Clio Campus 1.0 16v Hi-Flex  
Sandero Expression 1.0 16v Hi-Flex  
Sandero Authentique 1.0 16v 
Hi-Flex

 

Gol G4 1.0 Total Flex

HATCH ComPACTo 
Novo Fox 10
Fox 10
Novo Gol 11
Citroën C3 12
Sandero 12
Novo Ka 13
Novo Celta 14
Punto 14
Novo Corsa 15
Novo Clio 16
Novo Mille 17
Novo Fiesta 18
Peugeot 206 21
Peugeot 207 22
Novo Palio 22
Palio Fire 25
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Carro10

Reparabilidade
Os aspectos de reparabilidade do Novo 
Fox foram estudados pelo CESVI após 
o veículo passar pela pista de impactos 
da Volkswagen, em São Bernardo 
do Campo (SP). Para este estudo, o 
veículo foi submetido aos impactos 
dianteiro e traseiro de acordo com a 
norma internacional do RCAR (Research 
Council for Automobile Repair). O Novo 
Fox manteve a primeira colocação na 
categoria hatch compacto, obtendo o 
melhor resultado CAR Group com a 
classificação 10.
Abaixo, segue uma síntese dos 
resultados obtidos:

Impacto dianteiro
Um dos fatores que contribuíram para 
a excelente classificação CAR Group, 
no estudo da reparabilidade dianteira, 
foi a presença da travessa frontal com 
crash-box. Este componente absorveu 
parte da energia do impacto de forma 
satisfatória, impedindo que alguns 

componentes estruturais fossem 
atingidos, como é o caso da longarina 
que, por consequência, acarretaria no 
aumento do custo da reparação.
Assim como ocorre no Novo Gol, Novo 
Voyage e Nova Saveiro, o painel frontal 
(front-end) do Novo Fox é fixado na 
estrutura dianteira por meio de parafusos, 
contribuindo para a praticidade em 
casos de reparo. Para o Novo Fox, houve 
a necessidade de substituição deste 
componente e, pelo fato de sua fixação 
não ser soldada, houve uma redução no 
tempo de substituição e uma redução do 
custo da reparação.
O preço competitivo das peças foi 
outro fator decisivo para a melhor 
classificação CAR Group da categoria 
hatch compacto.
Os componentes que precisaram ser 
substituídos foram: capô, travessa 
frontal com crash-box, painel frontal 
(front-end), alojamento inferior do 
conjunto óptico da lateral esquerda 
(LE), para-choque, grade inferior do 

para-choque, moldura do farol de 
neblina LE e o conjunto óptico LE.
Os componentes reparados foram: flange 
da ponta da longarina LE, para-lama LE, 
fechamento da caixa-de-roda (avental) LE 
e o conjunto óptico da lateral direita (LD).

Impacto traseiro
Assim como na dianteira, o Novo Fox 
possui, na região traseira, uma travessa 
com crash-box, que acabou gerando 
um excelente resultado na absorção 
da energia do impacto. A maioria das 
peças, inclusive as estruturais, como 
a longarina e o painel traseiro, foram 
passíveis de reparo, o que resultou no 
baixo custo da reparação traseira, além 
do preço competitivo das peças. 
Os componentes substituídos foram: 
travessa com crash-box e para-choque.
Os componentes reparados foram: 
painel traseiro, assoalho do porta-
malas, ponta da longarina LD, difusor 
de ar do porta-malas central e difusor 
de ar do porta-malas LD. 

Contando com o apoio do CESVI BRASIL, 
a Volkswagen reuniu diretores e execu-
tivos de diversas companhias de seguros 
para uma apresentação exclusiva de seu 
Novo Fox. O evento, que contou com 
a participação da Assobrav (Associação 
das Concessionárias Volkswagen), foi re-
alizado no dia 21 de outubro, no hotel 
Transamérica, em São Paulo. Delegados 
e investigadores da Divpol (Divisão de 
Policiamento e Fiscalização de Trânsi-
to) e da Dcip (Divisão de Contra-Inte-
ligência Policial) também prestigiaram 
a apresentação que, ao todo, reuniu 75 
pessoas. O evento foi realizado logo em 
seguida a um almoço da Fenseg (Fede-
ração Nacional de Seguros Gerais), sub-
sidiado pela Volkswagen.
Um dos destaques da comunicação feita 
no dia foi a classificação obtida pelo veícu-
lo no índice CAR Group do CESVI BRASIL, 
que avalia custo e facilidade de reparo. O 
Novo Fox ficou com a classificação 10, a 
melhor da categoria. “Festejamos muito 
esta classificação, que é o resultado de 
um trabalho muito bem feito em reparabi-

APrEsENTAção EXCLUsivA PArA sEGUrADorAs
lidade e em segurança”, destacou Taciana 
Antunes, analista de marketing da Volks.
A apresentação teve abertura do ge-
rente de marketing e relacionamento  
Alvaro Luz, que ressaltou a importância 
da montadora ter criado um comitê de 
seguros, que é uma divisão especiali-
zada na comunicação com o mercado 
segurador. Em seguida, Alberto Akiossi 
detalhou os aspectos da engenharia do 
Novo Fox e seus recursos de tecnologia. 
Gustavo Rotta apresentou as versões do 
modelo, sua ficha técnica e acessórios, 
enquanto Wagner Carrieri discorreu so-
bre pós-vendas e a cesta básica de peças 
do novo veículo.

Alvaro Luz, gerente de marketing e relacionamento 
da Volkswagen

Taciana Antunes, da Volks, ao lado dos delegados 
(da esq. para a dir.) Dirceu Urdiales e Renato 
Porto, da Divpol, do escrivão-chefe da Dcip, 
José Roberto Dalostto, e do investigador-chefe da 
Dcip, Liacir Amorim
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Segurança viária12

 Por
alExanDrE carvalho Dos santos Editor

José antonio oka segurança viária

Segurança viária12

Lei Seca salva vidas 
no Rio de Janeiro
operação que coloca na prática o que manda 
a lei já reduziu em mais de 2.800 as vítimas da 
violência no trânsito

Se há dúvidas sobre a eficiência da Lei Seca 
em diversas partes do Brasil, o mesmo 
não acontece no Rio de Janeiro. Lá, por 

uma combinação de ações bem estruturadas, 
os resultados têm evidenciado que realmente 
vale a pena investir em conscientização e 
fiscalização, de modo a reduzir as fatalidades 
do trânsito brasileiro. No mês de outubro, 
para se ter uma ideia, a chamada Operação Lei 
Seca, coordenada pelo subsecretário de Estado 
do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Lopes, teve 
resultado positivo pelo oitavo mês consecutivo, 
com uma redução de quase 400 vítimas de 
acidentes de trânsito em relação ao mesmo 
mês do ano passado.
A operação começou a ser realizada no sai 19 de 
março, após cinco meses de estudos e formatação 
de projeto. Para apresentar um exemplo 
atual de que a lei, quando bem aplicada, tem 
possibilidades reais de contribuir para a redução 
de acidentes no Brasil, a revista entrevistou seu 
coordenador, Carlos Alberto Lopes.

Como surgiu a ideia de montar a operação Lei seca 
no rio de Janeiro? 
O projeto Operação Lei Seca – Nunca Dirija Depois 
de Beber surgiu quando tomamos conhecimento dos 
números trágicos de acidentes de trânsito no Brasil e 
especificamente no Estado do Rio de Janeiro. O governo 
do Estado não poderia ficar de braços cruzados diante 
da constatação de que, anualmente, no país, 500 
mil pessoas ficam feridas, 230 mil são internadas em 
hospitais, 140 mil ficam com lesões irreversíveis, 40 mil 
morrem, e que sejam gastos R$ 30 bilhões com despesas 
médico-hospitalares, judiciais, previdenciárias, dentre 
outras. E que, só no Estado do Rio de Janeiro, em 2008, 
35 mil pessoas ficaram feridas e 2.500 morreram. 

operação 

Lei seca é 

uma política 

pública de 

governo, 

de caráter 

permanente, 

com o único 

objetivo de 

preservar a 

vida humana

Carlos Alberto 
Lopes, 
coordenador 
da operação
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Quais os resultados mais impactantes da operação até agora?
Os resultados são altamente positivos. Desde 1º de abril 
de 2009 até hoje, em relação ao mesmo período de 
2008, segundo o Grupamento de Socorro de Emergência 
do Corpo de Bombeiros, conseguimos evitar que 2.871 
pessoas fossem vitimadas pelo trânsito, com ferimentos, 
mutilações ou mortes. O êxito da Operação Lei Seca 
até aqui fez com que vários Estados brasileiros tenham 
nos pedido cópia do projeto. A Organização Mundial 
de Saúde, em Fórum Global sobre Trauma, realizado 
nos dias 28, 29 e 30 de outubro, referendou a nossa 
operação para vários países que a integram.       

Qual o tamanho e composição da equipe que realiza 
as operações?
A Operação Lei Seca dispõe de sete equipes, sendo quatro na 
capital, duas na Baixada Fluminense e uma na região metropolitana (Niterói, São Gonçalo, 
Itaboraí, Maricá). Cada equipe tem 20 pessoas, totalizando 140 pessoas. A Operação Lei 
Seca é uma política pública de governo, de caráter permanente, com ações desenvolvidas 
todos os dias da semana, que vão até o último dia da atual gestão governamental, com o 
único objetivo de preservar a vida humana.    

Como é uma operação típica?
A Operação Lei Seca tem dois focos: o de fiscalização, com as blitze nas vias de maior 
índice de acidentes de trânsito, e o de educação, sensibilização e conscientização, 
com a participação dos cadeirantes, os quais, como exemplos vivos da violência 
no trânsito, vão aos bares, restaurantes, casas de shows e boates, dar os seus 
depoimentos de como foram vitimados por beber e depois dirigir. Vale registrar que 
a Operação Lei Seca não é contra a bebida, e sim a favor da vida. O que os nossos 
cadeirantes dizem é que as pessoas, se desejarem beber, que não utilizem os seus 
veículos próprios, optando pelos táxis, vans ou convocando seus “amigos da vez”.

Há uma estatística de quantidade de condutores abordados
Até este dia 9 de novembro, abordamos 102.449 veículos, multamos 20.261, 
rebocamos 6.719, apreendemos 8.208 habilitações e fizemos 96.400 testes 
com etilômetros (bafômetros). Apenas 6.055 se recusaram a fazer o teste 
(5,9%). Já 94.313 fizeram o teste e foram liberados por estarem entre 0 e 0,10 
miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões; 1.564 foram infracionados 
administrativamente por estarem entre 0,11 e 0,29 miligramas, e 517 foram 
infracionados criminalmente por estarem acima de 0,29 miligramas.

Qual a porcentagem de condutores fiscalizados em relação ao total 
de condutores do rio de Janeiro?     
Segundo o Detran, em torno de 4%, mas é preciso registrar que a 
Operação Lei Seca só tem oito meses de atuação. Certamente estamos 
potencializando em muito as nossas operações.

Houve ajustes realizados ao longo da aplicação da operação 
(equipe, logística, etc.) feitos a partir da prática?
Não. Até aqui não houve necessidade.

Há alguma ação ou estratégia para enfrentar o uso das redes 
sociais que alertam os usuários sobre os locais de blitze e as 
rotas de fuga?
Não. As redes sociais são instrumentos absolutamente válidos porque 
discutem o cotidiano dos cidadãos. O que temos feito é um processo de 
convencimento, de sensibilização, de conscientização dos condutores 
de veículos, dos cidadãos de modo geral, inclusive dos jovens que, no 
Rio de Janeiro, vêm mudando o seu comportamento – optando por 
outros meios de transportes, que não os seus próprios, quando desejam 
beber. Tentar bloquear as redes sociais seria antidemocrático. 
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Conferência em moscou pede para que a oNU estabeleça 
uma Década de Ações para a segurança viária, de 2011 a 2020

Segurança do trânsito como prioridade global. 
Este sonho de tantas entidades, empresas e 
pessoas físicas preocupadas com as trágicas 

consequências da violência no trânsito está mais 
perto de se tornar realidade. O primeiro passo 
significativo nesta direção aconteceu entre os dias 
19 e 20 de novembro, do outro lado do mundo, 
na distante Moscou. Foi quando ministros, 
representantes de diversas organizações 
governamentais e não-governamentais de 140 

países se reuniram para a I Conferência 
Interministerial Global sobre 

Segurança Viária. O evento 
foi uma iniciativa conjunta 
da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), da FIA 
(Federação Internacional de 

Automobilismo) e do 

Banco Mundial. As discussões que permearam 
o encontro resultaram em uma declaração de 
todos os países participantes para que a ONU 
(Organização das Nações Unidas) estabeleça, 
em sua Assembleia Geral, uma Década de Ações 
para a Segurança Viária de 2011 a 2020, com 
a meta de estabilizar e reduzir acidentes de 
trânsito em todo o mundo.
“A conferência foi um importante passo que 
proporcionou troca de experiências entre países 
e, principalmente, o compromisso assumido 
com ações coordenadas para a preservação 
da vida”, afirma José Aurelio Ramalho, diretor 
de operações do CESVI BRASIL. O centro de 
pesquisa foi a única empresa privada convidada 
pelo governo brasileiro para participar, 
oferecendo suporte técnico, como membro da 
delegação nacional.

Dez anos para o 
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(de cima para baixo) Crianças atravessam via 
sem sinalização para pedestres na África do 
Sul; motociclistas sem capacete no Vietnã; 
trânsito intenso e perigoso na Índia; família 
caminha pelo acostamento na Costa Rica. 
Questão da violência no trânsito é global

José Aurelio Ramalho, do CESVI, discutindo 
propostas com Victor Kiryanov, chefe do 
departamento de segurança viária da Rússia, 
durante a conferência

Principal causa de mortes 
de jovens
A reunião inédita entre os países 
em prol da redução de acidentes 
de trânsito partiu de uma série 
de constatações relacionadas à 
dimensão do problema. Segundo 
um relatório da OMS e do Banco 
Mundial, os ferimentos e mortes 
decorrentes dos acidentes de 
trânsito é um dos principais 
problemas de saúde pública no 
mundo. Acidentes de trânsito 
matam mais de 1,2 milhão de 
pessoas e ferem ou incapacitam 
mais de 50 milhões todos os 
anos. É a principal causa de 
mortes de crianças e jovens, dos 
5 aos 29 anos.
Mais de 90% dos acidentes de 
trânsito ocorrem em países de 
baixa ou média renda. Nesses 
países, pedestres, ciclistas e 
usuários de meios inseguros de 
transporte público são as pessoas 
mais vulneráveis.
Além do incalculável sofrimento 
dos acidentados e de suas famílias, 
a violência no trânsito também 
provoca um prejuízo enorme para 
a sociedade. O custo anual de 
ferimentos e mortes resultantes 
de acidentes automobilísticos 
para países de baixa e média 
renda supera os 65 bilhões de 
dólares, afetando diretamente o 
desenvolvimento sustentável de 
muitas nações.

Causas conhecidas 
e evitáveis
A iniciativa de reunir ministros e 
autoridades com poder de decisão 
para a autoria da “Declaração 
de Moscou”, que será dirigida à 
ONU, passou pela constatação 
de que os motivos por trás dos 
acidentes são conhecidos e 
poderiam ser evitados: Ingestão 
de bebida alcoólica antes de 
dirigir, velocidade excessiva, falta 
de uso do cinto de segurança, 
falta de uso de assento apropriado 
para crianças, falta de capacetes 
nos motociclistas, veículos 
muito velhos nas ruas, falta de 

manutenção preventiva, 
infraestrutura viária mal 
desenvolvida ou em más 
condições, sistemas públicos de 
transporte inseguros, falta de 
aplicação das leis de trânsito, falta 
de consciência política e sistemas 
médicos inadequados para 
reabilitação e tratamento 
de traumatismos.
Faltam, portanto, iniciativas 
sólidas e coordenadas 
dos governos e entidades 
relacionadas ao trânsito para que 
esses motivos sejam enfrentados 
e minimizados. Assim, uma 
declaração da ONU de que 
teremos dez anos dedicados 
à redução dos acidentes de 
trânsito, com metas progressivas 
até 2020, pode ser um estímulo e 
tanto para as ações coordenadas 
que são tão necessárias para as 
sociedades. É isso o que esperam 
os participantes da conferência 
de Moscou.
Além do recado para a ONU, os 
participantes decidiram avaliar 
os progressos conquistados 
após cinco anos, contados a 
partir deste encontro. E também 
manifestam um convite público 
à comunidade internacional 
para patrocinar ações globais 
e regionais de segurança no 
trânsito, principalmente visando 
aos países de renda mais baixa, 
onde a situação é calamitosa.
“Minha expectativa de que 
teremos grandes mudanças nos 
próximos anos é muito grande”, 
revela Etienne Krug, diretor do 
Departamento de Prevenção 
à Violência da Organização 
Mundial de Saúde. “A comunidade 
internacional 
respondeu ao 
nosso chamado, e 
saímos daqui com 
um compromisso 
muito forte dos 
países em prol da 
segurança viária”.
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teremos grandes mudanças nos 
próximos anos é muito grande”, 
revela Etienne Krug, diretor do 
Departamento de Prevenção 
à Violência da Organização 
Mundial de Saúde. “A comunidade 
internacional 
respondeu ao 
nosso chamado, e 
saímos daqui com 
um compromisso 
muito forte dos 
países em prol da 
segurança viária”.
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10As recomendações 
para a oNU
Confira, a seguir, as recomendações 
globais que os participantes da 
conferência esperam ver endossadas 
pela Organização das Nações Unidas.

Encorajar a implementação das 1. 
recomendações do Relatório 
Mundial sobre Prevenção a 
Ferimentos no Trânsito.
Reforçar a liderança 2. 
governamental em assuntos de 
segurança viária, e, ao mesmo 
tempo, reforçar o trabalho 
de agências e mecanismos 
de coordenação de maneira 
nacional e regional.
Estabelecer metas de redução 3. 
de acidentes ambiciosas e 
factíveis, relacionadas a um  
plano de investimentos para 
a causa, e mobilizar recursos 
para a implementação das 
iniciativas necessárias para o 
alcance das metas.
Desenvolver e implementar 4. 
políticas e soluções de 
infraestrutura visando a 
proteger todos os usuários das 
vias, especialmente os mais 
vulneráveis.
Dar início ao desenvolvimento 5. 
de meios de transporte mais 
seguros e sustentáveis, e também 
encorajar o uso de formas 
alternativas de transporte.
Praticar a harmonia entre as 6. 
boas práticas de segurança 
viária e veicular.
Reforçar a aplicação e a 7. 
conscientização da legislação 
de trânsito existente, e, sempre 
que necessário, aprimorá-la, 
além de melhorar os sistemas 
de registro de motorista e 
veículo por meio dos padrões 
internacionais.
Encorajar as organizações ao 8. 
uso das melhores práticas do 
gerenciamento de frota. 
Encorajar ações de cooperação 9. 
entre entidades da administração 
pública, organizações ligadas à 
ONU, setores públicos e privados, 
assim como a sociedade civil. 

Aprimorar a coleta de dados 10. 
e a possibilidade de compará-
los com informações de outros 
países, adotando a definição 
padronizada de que uma 
morte no trânsito pode se 
referir a uma pessoa morta 
imediatamente durante o 
acidente ou mesmo 30 dias 
depois, em consequência 
do acidente; também é 
preciso facilitar a cooperação 
internacional para desenvolver 
sistemas de dados harmônicos e 
confiáveis.
Fortalecer os serviços 11. 
hospitalares para atender 
ocorrências de trauma e 
necessidades de reabilitação, 
além da reintegração social, 
assim como o acesso aos serviços 
de saúde.

Participação brasileira
Apesar de ser um dos países com 
maior gravidade na questão da 
violência do trânsito, o Brasil não 
teve nenhum ministro presente à 
conferência “interministerial”. No 
evento, foi Otaliba Libânio Neto, 
diretor do Departamento de Análise 
de Situação de Saúde da Secretaria 
de Vigilância da Saúde, quem 
apresentou a experiência do País com 
a implantação da lei 11.705/2008, 
conhecida como “Lei Seca”, que 
determinou que condutores de 
veículos não podem ingerir bebida 
alcoólica antes de dirigir.
“Todos os anos, 35 mil pessoas 
morrem no Brasil em acidentes de 
trânsito. É um número quase 40 
vezes maior do que o de mortes 
provocadas pela gripe suína este 
ano”, destaca o deputado Hugo 
Leal, que chefiou a delegação. “A 
exposição dos números dessa guerra 
travada diariamente em nossas 
estradas, vias expressas e ruas nos 
dá a dimensão da enorme tragédia 
social que o Brasil enfrenta. E nos 
obriga a fazer uma terrível pergunta: 
quantos mortos no trânsito 
estamos dispostos a aceitar? Daí a 
importância dos avanços que a Lei 
Seca representa para o nosso país”.
Libânio ressalta a importância 

Deputado Hugo Leal ao lado da atriz 
Michelle Yeoh, embaixatriz da campanha 
Make Roads Safe, da FIA

Michael Schumacher, que apoia a campanha 
internacional Make Roads Safe, da FIA, 
integra o coro por uma Década de Ações 
para a Segurança Viária

Otaliba Libânio, da Secretaria de Vigilância da 
Saúde, discursa sobre a “Lei Seca” em Moscou
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CESVI já dESEnVolVE o quE 
a “dEClaração” pEdE 
O CESVI BRASIL teve a honra de ser convidado para participar da de-
legação nacional em função de seu histórico de 15 anos de estudos e 
atividades em prol da segurança viária e veicular. Além disso, pelo en-
volvimento do centro de pesquisa no aprimoramento e na elaboração 
da legislação de trânsito, atuando em câmaras temáticas do governo 
com esta finalidade (confira participações recentes do CESVI em notí-
cias da seção “Acontece” desta edição).
Mais importante ainda é ressaltar que a atuação do CESVI tem ido ao 
encontro de grande parte das recomendações relacionadas na “Decla-
ração de Moscou”. Confira:

Num trabalho que vem sendo realizado desde setembro, o CES-•	
VI tem se manifestado em prol de um Plano Nacional de Segu-
rança Viária no Brasil, com o movimento Chega de Acidentes 
(www.chegadeacidentes.com.br), visando ao estabelecimento 
de ações coordenadas e metas factíveis (item 3 da declaração); 
um trabalho lançado em parceria com a Abramet (Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego) e a ANTP (Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos).
As boas práticas de trânsito (item 4) são estimuladas em seu progra-•	
ma e treinamento de Direção Eficiente e Segura, assim como nas 
palestras de Qualidade de Vida no Trânsito.
Seus estudos de segurança viária juntam-se a trabalhos cada vez •	
mais voltados para a segurança veicular (item 6), como os crashes 
de alta velocidade, que estão em fase de desenvolvimento, os índi-
ces de visibilidade, segurança e danos de enchente.
O CESVI atua junto ao governo, como consultor, para a elabo-•	
ração e aprimoramento de leis de trânsito (item 7), assim como 
contribui para a eficiência da sua aplicação, como no apoio à 
Lei Seca e no treinamento de policiais para a fiscalização de 
motoristas alcoolizados.
O centro ainda tem atuado para a organização e disponibilidade •	
das informações relacionadas ao trânsito (item 10) no link “Nor-
mas e Números” do site do CESVI, dentro da seção dedicada à 
segurança viária.

E o trabalho continuará em linha com as recomendações enviadas para 
a ONU. “Em 2010, o CESVI 
terá reuniões permanentes 
com as entidades que apoiam 
o movimento Chega de Aci-
dentes, com a finalidade de ar-
ticular projetos voltados para a 
década da segurança viária no 
País”, declara José Aurelio Ra-
malho, diretor do centro.

da participação brasileira no 
evento. “Viemos conhecer uma 
série de práticas dos outros países 
e apresentar o impacto prático 
da Lei Seca no Brasil, tudo o que 
conquistamos em termos de 
redução de internações, de mortes e 
a mudança de comportamento, pois 
hoje o motorista pensa duas vezes 
antes de pegar a chave do carro 
depois de beber. Esta conferência 
é um momento muito rico de troca 
de experiências e será muito válido 
para o nosso país”.
Marta Maria Alves da Silva, 
coordenadora da área técnica de 
vigilância e prevenção de violências 
e acidentes do Ministério da Saúde, 
aponta o avanço que é constatar a 
verdadeira natureza do problema do 
trânsito. “Esse evento é um marco na 
implementação de políticas públicas, 
a partir do relatório mundial da 
OMS, que identifica que o trânsito 
não é só um problema de segurança 
viária, mas um problema de saúde 
pública. O fato de estarem 140 países 
na Rússia discutindo ações na área 
de segurança viária como um todo 
é muito importante. É preciso que, 
em cada país, haja uma articulação 
efetiva entre o setor governamental 
e não governamental, representantes 
de vítimas, empresas privadas, para 
haver ações que de fato sejam efetivas”. 
Marta também reconhece a 
relevância do CESVI BRASIL como 
aliado no governo para a área de 
segurança no trânsito. “No País, o 
Ministério conta muito com o apoio 
do CESVI, que tem um trabalho 
muito importante, que conhecemos 
desde 2007, quando fizemos a 
Semana Mundial de Segurança Viária 
com foco no jovem. É um centro 
que proporciona subsídios tanto 
na implementação de estatísticas 
quanto na orientação da legislação e 
de boas práticas para o trânsito”. 

Ramalho, do CESVI, com Jean Todt, presidente 
da Federação Internacional de Automobilismo
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10As recomendações 
para a oNU
Confira, a seguir, as recomendações 
globais que os participantes da 
conferência esperam ver endossadas 
pela Organização das Nações Unidas.

Encorajar a implementação das 1. 
recomendações do Relatório 
Mundial sobre Prevenção a 
Ferimentos no Trânsito.
Reforçar a liderança 2. 
governamental em assuntos de 
segurança viária, e, ao mesmo 
tempo, reforçar o trabalho 
de agências e mecanismos 
de coordenação de maneira 
nacional e regional.
Estabelecer metas de redução 3. 
de acidentes ambiciosas e 
factíveis, relacionadas a um  
plano de investimentos para 
a causa, e mobilizar recursos 
para a implementação das 
iniciativas necessárias para o 
alcance das metas.
Desenvolver e implementar 4. 
políticas e soluções de 
infraestrutura visando a 
proteger todos os usuários das 
vias, especialmente os mais 
vulneráveis.
Dar início ao desenvolvimento 5. 
de meios de transporte mais 
seguros e sustentáveis, e também 
encorajar o uso de formas 
alternativas de transporte.
Praticar a harmonia entre as 6. 
boas práticas de segurança 
viária e veicular.
Reforçar a aplicação e a 7. 
conscientização da legislação 
de trânsito existente, e, sempre 
que necessário, aprimorá-la, 
além de melhorar os sistemas 
de registro de motorista e 
veículo por meio dos padrões 
internacionais.
Encorajar as organizações ao 8. 
uso das melhores práticas do 
gerenciamento de frota. 
Encorajar ações de cooperação 9. 
entre entidades da administração 
pública, organizações ligadas à 
ONU, setores públicos e privados, 
assim como a sociedade civil. 

Aprimorar a coleta de dados 10. 
e a possibilidade de compará-
los com informações de outros 
países, adotando a definição 
padronizada de que uma 
morte no trânsito pode se 
referir a uma pessoa morta 
imediatamente durante o 
acidente ou mesmo 30 dias 
depois, em consequência 
do acidente; também é 
preciso facilitar a cooperação 
internacional para desenvolver 
sistemas de dados harmônicos e 
confiáveis.
Fortalecer os serviços 11. 
hospitalares para atender 
ocorrências de trauma e 
necessidades de reabilitação, 
além da reintegração social, 
assim como o acesso aos serviços 
de saúde.

Participação brasileira
Apesar de ser um dos países com 
maior gravidade na questão da 
violência do trânsito, o Brasil não 
teve nenhum ministro presente à 
conferência “interministerial”. No 
evento, foi Otaliba Libânio Neto, 
diretor do Departamento de Análise 
de Situação de Saúde da Secretaria 
de Vigilância da Saúde, quem 
apresentou a experiência do País com 
a implantação da lei 11.705/2008, 
conhecida como “Lei Seca”, que 
determinou que condutores de 
veículos não podem ingerir bebida 
alcoólica antes de dirigir.
“Todos os anos, 35 mil pessoas 
morrem no Brasil em acidentes de 
trânsito. É um número quase 40 
vezes maior do que o de mortes 
provocadas pela gripe suína este 
ano”, destaca o deputado Hugo 
Leal, que chefiou a delegação. “A 
exposição dos números dessa guerra 
travada diariamente em nossas 
estradas, vias expressas e ruas nos 
dá a dimensão da enorme tragédia 
social que o Brasil enfrenta. E nos 
obriga a fazer uma terrível pergunta: 
quantos mortos no trânsito 
estamos dispostos a aceitar? Daí a 
importância dos avanços que a Lei 
Seca representa para o nosso país”.
Libânio ressalta a importância 

Deputado Hugo Leal ao lado da atriz 
Michelle Yeoh, embaixatriz da campanha 
Make Roads Safe, da FIA

Michael Schumacher, que apoia a campanha 
internacional Make Roads Safe, da FIA, 
integra o coro por uma Década de Ações 
para a Segurança Viária

Otaliba Libânio, da Secretaria de Vigilância da 
Saúde, discursa sobre a “Lei Seca” em Moscou
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CESVI já dESEnVolVE o quE 
a “dEClaração” pEdE 
O CESVI BRASIL teve a honra de ser convidado para participar da de-
legação nacional em função de seu histórico de 15 anos de estudos e 
atividades em prol da segurança viária e veicular. Além disso, pelo en-
volvimento do centro de pesquisa no aprimoramento e na elaboração 
da legislação de trânsito, atuando em câmaras temáticas do governo 
com esta finalidade (confira participações recentes do CESVI em notí-
cias da seção “Acontece” desta edição).
Mais importante ainda é ressaltar que a atuação do CESVI tem ido ao 
encontro de grande parte das recomendações relacionadas na “Decla-
ração de Moscou”. Confira:

Num trabalho que vem sendo realizado desde setembro, o CES-•	
VI tem se manifestado em prol de um Plano Nacional de Segu-
rança Viária no Brasil, com o movimento Chega de Acidentes 
(www.chegadeacidentes.com.br), visando ao estabelecimento 
de ações coordenadas e metas factíveis (item 3 da declaração); 
um trabalho lançado em parceria com a Abramet (Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego) e a ANTP (Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos).
As boas práticas de trânsito (item 4) são estimuladas em seu progra-•	
ma e treinamento de Direção Eficiente e Segura, assim como nas 
palestras de Qualidade de Vida no Trânsito.
Seus estudos de segurança viária juntam-se a trabalhos cada vez •	
mais voltados para a segurança veicular (item 6), como os crashes 
de alta velocidade, que estão em fase de desenvolvimento, os índi-
ces de visibilidade, segurança e danos de enchente.
O CESVI atua junto ao governo, como consultor, para a elabo-•	
ração e aprimoramento de leis de trânsito (item 7), assim como 
contribui para a eficiência da sua aplicação, como no apoio à 
Lei Seca e no treinamento de policiais para a fiscalização de 
motoristas alcoolizados.
O centro ainda tem atuado para a organização e disponibilidade •	
das informações relacionadas ao trânsito (item 10) no link “Nor-
mas e Números” do site do CESVI, dentro da seção dedicada à 
segurança viária.

E o trabalho continuará em linha com as recomendações enviadas para 
a ONU. “Em 2010, o CESVI 
terá reuniões permanentes 
com as entidades que apoiam 
o movimento Chega de Aci-
dentes, com a finalidade de ar-
ticular projetos voltados para a 
década da segurança viária no 
País”, declara José Aurelio Ra-
malho, diretor do centro.

da participação brasileira no 
evento. “Viemos conhecer uma 
série de práticas dos outros países 
e apresentar o impacto prático 
da Lei Seca no Brasil, tudo o que 
conquistamos em termos de 
redução de internações, de mortes e 
a mudança de comportamento, pois 
hoje o motorista pensa duas vezes 
antes de pegar a chave do carro 
depois de beber. Esta conferência 
é um momento muito rico de troca 
de experiências e será muito válido 
para o nosso país”.
Marta Maria Alves da Silva, 
coordenadora da área técnica de 
vigilância e prevenção de violências 
e acidentes do Ministério da Saúde, 
aponta o avanço que é constatar a 
verdadeira natureza do problema do 
trânsito. “Esse evento é um marco na 
implementação de políticas públicas, 
a partir do relatório mundial da 
OMS, que identifica que o trânsito 
não é só um problema de segurança 
viária, mas um problema de saúde 
pública. O fato de estarem 140 países 
na Rússia discutindo ações na área 
de segurança viária como um todo 
é muito importante. É preciso que, 
em cada país, haja uma articulação 
efetiva entre o setor governamental 
e não governamental, representantes 
de vítimas, empresas privadas, para 
haver ações que de fato sejam efetivas”. 
Marta também reconhece a 
relevância do CESVI BRASIL como 
aliado no governo para a área de 
segurança no trânsito. “No País, o 
Ministério conta muito com o apoio 
do CESVI, que tem um trabalho 
muito importante, que conhecemos 
desde 2007, quando fizemos a 
Semana Mundial de Segurança Viária 
com foco no jovem. É um centro 
que proporciona subsídios tanto 
na implementação de estatísticas 
quanto na orientação da legislação e 
de boas práticas para o trânsito”. 

Ramalho, do CESVI, com Jean Todt, presidente 
da Federação Internacional de Automobilismo
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Chega de acidentes!18

Alarmado com o número de acidentes 
ao longo do feriado de Finados, o de-
putado Beto Albuquerque, presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa do 
Trânsito Seguro, usou a tribuna do ple-
nário da Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para falar sobre o movimento 
Chega de Acidentes, destacando a 
iniciativa do CESVI BRASIL em sua im-
plantação. Confira, a seguir, a íntegra 
do discurso do deputado:

“Senhor presidente, senhoras e 
senhores deputados. Mais um fe-
riado prolongado, o de Finados, e 
novamente as manchetes dos jornais 
estampam o número de mortes nas 
rodovias brasileiras. Segundo o jornal 
Zero Hora, tivemos, infelizmente, 22 
mortes no trânsito do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, entre o meio-
dia de sexta-feira e a noite desta 
segunda-feira (2/11). Devido a esta 
triste realidade, estamos lançando o 
movimento “Chega de Acidentes”, 
ação de entidades com um histórico 
de lutas em prol da segurança no 
trânsito brasileiro. A Frente Parla-
mentar em Defesa do Trânsito Se-
guro, o CESVI BRASIL, a ABRAMET 
(Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego) e a ANTP (Associação Na-
cional de Transportes Públicos), entre 
outras entidades que estão aderindo, 
lançaram esta ação propondo a im-
plantação de um Plano Nacional de 
Segurança Viária (PNSV) no Brasil. 
Chamam, assim, atenção para o 
gravíssimo quadro de acidentes de 
trânsito, indicando o caminho que, 
como lembra a própria Organização 
Mundial da Saúde (OMS), já provou 
ser eficiente em diversos países. 

Esta ação inclui a implantação de um 
contador que estimará a quantidade 
de vítimas do trânsito brasileiro e é 

atualizado automaticamente a partir 
dos dados disponibilizados mais re-
centes. O contador também estimará 
o consequente impacto econômico 
dos acidentes. 

A contagem teve início em 18 de se-
tembro de 2009, data do nascimento 
do movimento, e só vai parar quando 
um Plano Nacional de Segurança Viá-
ria for implantado no País. Queremos 
implantar este relógio de vítimas de 
trânsito em várias capitais brasileiras, 
como Porto Alegre, para termos um 
instrumento que chame a atenção da 
sociedade para o desperdício inaceitá-
vel de vidas e de recursos financeiros.

O motivo de fazer esta campanha 
por um plano nacional é que, como 
uma grande diversidade de fatores 
influi na ocorrência dos acidentes, 
o caminho depende de uma ação 
coordenada que leve em conta essa 
complexidade. Algo que só um Plano 
Nacional de Segurança Viária, feito 
com a participação e apoio de órgãos 
públicos e a sociedade em geral, po-

dem proporcionar. Portanto, quere-
mos chamar a atenção da sociedade 
para a necessidade de adotarmos 
políticas de gestão mais eficazes no 
trânsito, a partir da coleta de esta-
tísticas mais confiáveis do número 
de vítimas nas rodovias e cidades 
brasileiras, além de elencarmos quais 
as causas das tragédias. 

A falta de dados no País sobre aci-
dentes e vítimas no trânsito é uma 
das primeiras tarefas de um plano de 
ação, pois a construção de uma base 
estatística confiável, atualizada e com 
um conjunto mínimo de dados que 
sirva de base para o planejamento 
e adoção de medidas concretas de 
prevenção de acidentes, é muito 
importante. Portanto, parabenizo 
a iniciativa do CESVI BRASIL, que 
tem sido um parceiro no assessora-
mento técnico para as nossas ações 
como legisladores e que concebeu 
o movimento Chega de Acidentes, 
cujas informações estão no site 
www.chegadeacidentes.com.br” 

Deputado defende iniciativa do CESVI no plenário da Câmara

Apoiadores:
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noVoS apoIadorES
Além dos fundadores CESVI BRASIL, Abramet e ANTP, o movimento 
Chega de Acidentes ganhou novos apoiadores: 

ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias).•	
Abetran (Associação Brasileira de Educação de Trânsito).•	
ABPTRAN (Associação Brasileira de Profissionais do Trânsito). •	
Abraspe (Associação Brasileira de Pedestres).•	
Criança Segura.•	
Fenauto (Federação Nacional dos Revendedores de Veículos •	
Automotores).
Feneauto (Federação Nacional das Auto Escolas / Centro de •	
Formação de Condutores).
Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro.•	
NTC & Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas •	
e Logística).
Perkons S.A. (empresa de tecnologia para a segurança no trânsito).•	
Pro Teste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor).•	
Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de  Formação de •	
Condutores no Estado de São Paulo. 
Sindseg-SP (Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitali-•	
zação do Estado de São Paulo).
Trânsito Amigo (Associação de Parentes, Amigos e Vítimas •	
de Trânsito). 

Novos Números

Desde o dia 18 de setembro, 
quando deu início à contagem, a 
relógio virtual do movimento Che-
ga de Acidentes já estimou que, 
por falta de um Plano Nacional de 
Segurança Viária, as vias brasileiras 
tiveram mais de 7.600 vítimas fa-
tais e 24.184 hospitalizadas. 
Os prejuízos decorrentes desses 
acidentes, ao longo desse pe-
ríodo, são estimados em quase 
R$ 7 bilhões, valor equivalente a 
28.420.711 cestas básicas.
São números estimados, que têm 
como base dados do Ministério 
da Saúde e de estudos do Ipea, 
Denatran e ANTP. 

Manifeste seu apoio

Até o fechamento desta edição, 175 
pessoas já aderiram ao movimento 
Chega de Acidentes, manifestando-se 
em relação à necessidade da elabora-
ção e implantação de um Plano Nacio-
nal de Segurança Viária no País.

Manifeste-se também pelo link “Participe” 
do site www.chegadeacidentes.com.br

Seu apoio é muito importante para 
esta causa. Quando atingir um número 
expressivo de manifestos, o movimen-
to terá uma ferramenta a mais para 
sensibilizar as autoridades responsá-
veis pelo nosso trânsito em prol da 
criação de um plano com ações coor-
denadas, que seja capaz, finalmente, 
de reduzir os índices de acidentes e 
fatalidades em nossas vias. 

Acesse www.chegadeacidentes.com.br

Apoiadores:

Desde 18/09/09 o trânsito já causou:

Vítimas
fatais

Vítimas
hospitalizadas
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Alarmado com o número de acidentes 
ao longo do feriado de Finados, o de-
putado Beto Albuquerque, presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa do 
Trânsito Seguro, usou a tribuna do ple-
nário da Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para falar sobre o movimento 
Chega de Acidentes, destacando a 
iniciativa do CESVI BRASIL em sua im-
plantação. Confira, a seguir, a íntegra 
do discurso do deputado:

“Senhor presidente, senhoras e 
senhores deputados. Mais um fe-
riado prolongado, o de Finados, e 
novamente as manchetes dos jornais 
estampam o número de mortes nas 
rodovias brasileiras. Segundo o jornal 
Zero Hora, tivemos, infelizmente, 22 
mortes no trânsito do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, entre o meio-
dia de sexta-feira e a noite desta 
segunda-feira (2/11). Devido a esta 
triste realidade, estamos lançando o 
movimento “Chega de Acidentes”, 
ação de entidades com um histórico 
de lutas em prol da segurança no 
trânsito brasileiro. A Frente Parla-
mentar em Defesa do Trânsito Se-
guro, o CESVI BRASIL, a ABRAMET 
(Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego) e a ANTP (Associação Na-
cional de Transportes Públicos), entre 
outras entidades que estão aderindo, 
lançaram esta ação propondo a im-
plantação de um Plano Nacional de 
Segurança Viária (PNSV) no Brasil. 
Chamam, assim, atenção para o 
gravíssimo quadro de acidentes de 
trânsito, indicando o caminho que, 
como lembra a própria Organização 
Mundial da Saúde (OMS), já provou 
ser eficiente em diversos países. 

Esta ação inclui a implantação de um 
contador que estimará a quantidade 
de vítimas do trânsito brasileiro e é 

atualizado automaticamente a partir 
dos dados disponibilizados mais re-
centes. O contador também estimará 
o consequente impacto econômico 
dos acidentes. 

A contagem teve início em 18 de se-
tembro de 2009, data do nascimento 
do movimento, e só vai parar quando 
um Plano Nacional de Segurança Viá-
ria for implantado no País. Queremos 
implantar este relógio de vítimas de 
trânsito em várias capitais brasileiras, 
como Porto Alegre, para termos um 
instrumento que chame a atenção da 
sociedade para o desperdício inaceitá-
vel de vidas e de recursos financeiros.

O motivo de fazer esta campanha 
por um plano nacional é que, como 
uma grande diversidade de fatores 
influi na ocorrência dos acidentes, 
o caminho depende de uma ação 
coordenada que leve em conta essa 
complexidade. Algo que só um Plano 
Nacional de Segurança Viária, feito 
com a participação e apoio de órgãos 
públicos e a sociedade em geral, po-

dem proporcionar. Portanto, quere-
mos chamar a atenção da sociedade 
para a necessidade de adotarmos 
políticas de gestão mais eficazes no 
trânsito, a partir da coleta de esta-
tísticas mais confiáveis do número 
de vítimas nas rodovias e cidades 
brasileiras, além de elencarmos quais 
as causas das tragédias. 

A falta de dados no País sobre aci-
dentes e vítimas no trânsito é uma 
das primeiras tarefas de um plano de 
ação, pois a construção de uma base 
estatística confiável, atualizada e com 
um conjunto mínimo de dados que 
sirva de base para o planejamento 
e adoção de medidas concretas de 
prevenção de acidentes, é muito 
importante. Portanto, parabenizo 
a iniciativa do CESVI BRASIL, que 
tem sido um parceiro no assessora-
mento técnico para as nossas ações 
como legisladores e que concebeu 
o movimento Chega de Acidentes, 
cujas informações estão no site 
www.chegadeacidentes.com.br” 

Deputado defende iniciativa do CESVI no plenário da Câmara

Apoiadores:
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noVoS apoIadorES
Além dos fundadores CESVI BRASIL, Abramet e ANTP, o movimento 
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Números do mercado22

 Por 
EmErson FEliciano Pesquisa & Desenvolvimento

Confira quais as partes 
dos veículos mais substituídas quando vão 
para a oficina

Números do mercado22

Um dos maiores objetivos de um 
centro de pesquisa como o CESVI 
é proporcionar embasamento 

técnico para as atividades do mercado 
de seguros. Um dos estudos realizados 
pelo centro brasileiro com esta 
finalidade é o CAR Group, um índice 
que classifica modelos de veículos de 
uma mesma categoria de acordo com o 
custo e a facilidade de reparo. 

Este estudo criou referências entre a 
imprensa especializada, as seguradoras, 
montadoras e o consumidor, auxiliando 
na comparação entre modelos 
semelhantes de veículos.

Entretanto, antes mesmo do 
lançamento desse índice, o CESVI 

já levava ao mercado um estudo 
chamado “pacote básico de peças”. 
Com dados de sinistros informados 
pelas seguradoras, são levantadas 
as 15 peças danificadas com 
maior frequência em colisões de 
trânsito. Assim, é possível criar um 
comparativo com a soma dos preços 
destas peças e, consequentemente, 
maior custo de reparação. 

Foi com o apoio de ferramentas 
internas que o CESVI levantou 
informações sobre a relação das peças 
com um sinistro: quais as que mais 
exigem substituição, qual área do 
veículo é mais afetada, quais as peças 
de maior custo. Confira a seguir.
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1 Para-choque dianteiro
2 Capô
3 Conjunto óptico dianteiro esquerdo
4 Conjunto óptico dianteiro direito
5 Para-choque traseiro
6 Grade dianteira
7 Logotipo dianteiro
8 Emblema traseiro direito
9 Travessa de reforço dianteira

10 Painel dianteiro completo
11 Para-lama dianteiro esquerdo
12 Pára-lama dianteiro direito
13 Radiador
14 Suporte do para-choque dianteiro - lado esquerdo
15 Suporte do para-choque dianteiro - lado direito
16 Absorvedor de impacto dianteiro
17 Emblema traseiro esquerdo
18 Defletores do radiador

19 Grade do para-choque
20 Para-barro dianteiro esquerdo
21 Trinco do capô
22 Logotipo traseiro
23 Para-barro dianteiro direito
24 Lanterna traseira esquerda
25 Friso do para-choque dianteiro
26 Lanterna traseira direita
27 Guarnição do para-brisa
28 Painel traseiro
29 Friso da porta dianteira esquerda
30 Para-brisa colado
31 Tampa traseira
32 Porta dianteira esquerda
33 Friso da porta dianteira direita
34 Porta dianteira direita
35 Condensador

Peças que mais exigem substituição
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O que danifica mais, dianteira ou traseira?
O CESVI e outros centros de pesquisa ao redor do planeta, em seus 
estudos de reparabilidade, sempre apresentaram a ponderação que 75% 
dos custos dos impactos eram referentes a danos na dianteira, ficando 
25% de danos na traseira. Estes números se provam na prática, pois, 
se separarmos a tabela de peças mais danificadas em duas categorias – 
dianteiras e traseiras –, obteremos a seguinte relação:

Peças dianteiras
1 Para-choque dianteiro
2 Capô
3 Conjunto óptico dianteiro esquerdo
4 Conjunto óptico dianteiro direito
5 Grade dianteira
6 Logotipo dianteiro
7 Travessa de reforço dianteira
8 Painel dianteiro completo
9 Para-lama dianteiro esquerdo
10 Para-lama dianteiro direito
11 Radiador
12 Suporte do para-choque dianteiro - lado esquerdo
13 Suporte do para-choque dianteiro - lado direito
14 Absorvedor de impacto dianteiro
15 Defletores do radiador
16 Grade do para-choque
17 Para-barro dianteiro esquerdo
18 Trinco do capô
19 Para-barro dianteiro direito

Participação das peças no custo 
do orçamento

Peças dianteiras
20 Friso do para-choque dianteiro
21 Guarnição do para-brisa
22 Friso da porta dianteira esquerda
23 Para-brisa colado
24 Porta dianteira esquerda
25 Friso da porta dianteira direita
26 Porta dianteira direita
27 Condensador

Peças traseiras
1 Para-choque traseiro
2 Emblema traseiro direito
3 Emblema traseiro esquerdo
4 Logotipo traseiro
5 Lanterna traseira esquerda
6 Lanterna traseira direita
7 Painel traseiro
8 Tampa traseira

Relação entre as 10 mais
Pode-se observar que, nesta amostra de 1 milhão de 
veículos sinistrados, o para-choque dianteiro é a peça 
mais substituída, chegando a um valor próximo a 300 
mil peças substituídas no período.
Se utilizarmos o valor médio de R$ 350 para um 
para-choque dianteiro e multiplicarmos pelos 297.589 
que foram substituídos, chegaremos a um valor 
médio de R$ 104.156.150 gastos pelo mercado com a 
troca destas peças. 

Amostra de 1 milhão de veículos
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Espaço aberto25

 Por
luiz tavarEs PErEira Filho

Nas leituras diárias dos jornais, 
costumo pular as matérias 
que trazem as catástrofes 

calorentas para cada vez mais perto. 
Acho que os ambientalistas não 
se deram conta de que todos já 
estão suficientemente apavorados 
com o efeito estufa. Agora, falam 
do aumento da temperatura em 
dois graus centígrados até o fim 
do século XXI, não como limite 
máximo, mas como mínimo, e isso 
se todas as medidas forem tomadas 
a tempo. O Rio de Janeiro, onde 
moro, está entre as 20 cidades mais 
ameaçadas com a subida dos mares, 
por força do derretimento das 
calotas polares: já posso vislumbrar 
o Leblon submerso, finalmente livre 
da especulação imobiliária.
A impressão que tenho é que 
certos militantes leram demais os 
quadrinhos do Super Homem. O 
pai do herói, o cientista Jor-El, era 
o único a acreditar que o planeta 
Krypton explodiria, como de fato 
explodiu. Por isso, providenciou, no 
apagar das luzes, o lançamento de 
um último foguete que conduziu 
seu filho a um outro planeta: a 
nossa Terra (se ele soubesse...). 
Suspeito que os radicais do meio 
ambiente sofrem do que denomino 
“Complexo de Jor-El”: atribuem-
se a missão sagrada de resgatar a 
humanidade da sua inação egoísta 
e desinformada por meio de alertas 
aterrorizantes. E, aí, nada do que é 
feito é suficiente; nada do que não 
é radical é justo; todo acordo entre 
governo e empresários é irrelevante.
O ministro Carlos Minc não figura 
entre os sacerdotes inflexíveis do 
meio ambiente. Faz o que Tancredo 
Neves aconselhava: é radical nos 

objetivos, mas moderado nos meios. 
E está avançando em várias frentes.
Exemplo disso é o recente convênio 
assinado em setembro entre o 
Ministério do Meio Ambiente, a 
Confederação Nacional de Seguros 
e o Sindicato das Seguradoras 
do Rio de Janeiro. Nele, as 
seguradoras se dispõem a adotar 
diversas medidas em prol da 
sustentabilidade ambiental. Muitas 
já fazem isso espontaneamente 
em suas atividades. Agora todas 
devem fazê-lo em razão do 
compromisso assumido.
Parafraseando o slogan televisivo: 
meio ambiente e seguro - tudo a 
ver. De fato. As catástrofes naturais 
são os maiores riscos para o seguro 
(que, no entanto, para elas é o 
melhor remédio, senão o único). 
Toda vez que, por exemplo, um 
furacão se abate sobre a costa leste 
dos Estados Unidos, as seguradoras 
gastam bilhões de dólares em 
indenizações. Resseguradoras 
mundiais publicam anualmente 
relatórios técnicos com os dados 
das grandes catástrofes climáticas 
do ano anterior. Com base nelas, 
calculam sua exposição a riscos, 
calibram as taxas de seguros 
e formulam sua política de 
aceitação de negócios. O clima 
é matéria-prima da atividade de 
seguros e resseguros.
O referido convênio estabelece 
para as seguradoras uma 
série de parâmetros: exigir as 
licenças ambientais obrigatórias 
das empresas que pretendam 
contratar seguros; não aplicar 
recursos das reservas técnicas 
em títulos de companhias 
ambientalmente irresponsáveis; 

reduzir os preços dos seguros 
para empresas com elevados 
padrões de sustentabilidade e 
proteção ambiental; incentivar 
produtos que destinem parte da 
receita a projetos de interesse 
ambiental; utilizar internamente 
materiais recicláveis e práticas 
de sustentabilidade; patrocinar 
projetos de replantio de florestas e 
de preservação do meio ambiente.
Firmado o convênio, senti nos 
executivos de seguros aquela 
satisfação que surge quando 
praticamos o bem. Saímos do 
terreno das preocupações e fizemos 
algo concreto. É claro que os 
radicais do ambiente dirão que é 
muito pouco e de mínima ajuda 
para deter a marcha batida do 
planeta rumo à extinção das 
espécies. Pode ser. De minha parte, 
continuo saltando as matérias 
assinadas pelos portadores do 
“Complexo de Jor-El”. Mas percebo 
que, depois de setembro, meu nível 
de tensão desceu um grau.  

Companhias se comprometem a adotar práticasde sustentabilidade ambiental

Um passo seguro

Luiz Tavares Pereira Filho é presidente do Sindicato 
das Seguradoras do Rio de Janeiro/ Espírito Santo.
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O que danifica mais, dianteira ou traseira?
O CESVI e outros centros de pesquisa ao redor do planeta, em seus 
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dos custos dos impactos eram referentes a danos na dianteira, ficando 
25% de danos na traseira. Estes números se provam na prática, pois, 
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veículos sinistrados, o para-choque dianteiro é a peça 
mais substituída, chegando a um valor próximo a 300 
mil peças substituídas no período.
Se utilizarmos o valor médio de R$ 350 para um 
para-choque dianteiro e multiplicarmos pelos 297.589 
que foram substituídos, chegaremos a um valor 
médio de R$ 104.156.150 gastos pelo mercado com a 
troca destas peças. 
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Companhias se comprometem a adotar práticasde sustentabilidade ambiental

Um passo seguro

Luiz Tavares Pereira Filho é presidente do Sindicato 
das Seguradoras do Rio de Janeiro/ Espírito Santo.
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 Por
alExanDrE carvalho Dos santos Editor

Marcos Musafir
comandante médico do departamento 
de prevenção à violência, ferimento e 

incapacidade da OMS

Por um trânsito mais 
harmônico, seguro e saudável

De uns tempos para cá, 
temos tratado a segurança do 
trânsito como uma ciência e 
também como uma política 

pública e de governo

Iniciativa conjunta da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA) e do Banco Mundial, 

a Década de Ação em Segurança Viária (leia 
mais sobre o assunto em nossa matéria de 
capa), que será realizada entre 2011 e 2020, 
também contará com a participação de 
brasileiros intensamente envolvidos com as 
questões relacionadas ao trânsito no País. 
Um deles é o médico ortopedista Marcos 
Musafir, ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 
que é “medical officer” do departamento 
de prevenção à violência, ferimento e 
incapacidade da OMS, e foi coordenador 
do primeiro Fórum Global sobre 
Trauma, realizado no 
começo de 

novembro, no Rio de Janeiro. 
Chefe do setor de emergência do hospital 
Miguel Couto por oito anos, Musafir sempre 
conviveu de perto com as consequências 
trágicas da violência no trânsito. Agora, 
envolvido com a campanha que pretende 
reduzir de forma significativa os índices de 
acidentes de trânsito num período de dez anos, 
o médico tem mais uma chance de contribuir 
para a diminuição do sofrimento diário 
de que era testemunha nos 
hospitais.  
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Quais os principais objetivos do 
encontro que ocorreu em moscou, 
que discutiu os temas da década de 
segurança entre os países?
O principal objetivo foi organizar 
a década de trânsito de 2011 
a 2020, para que o tema seja 
prioridade das políticas públicas de 
mobilidade humana. 

Quais as suas expectativas 
em relação a esse trabalho?
Espero que tenhamos obtido um 
ponto de partida para atingirmos 
enormes avanços na discussão de 
estratégias globais para um trânsito 
mais harmônico, seguro e saudável. 

Quais os riscos que essa campanha 
tem de não alcançar seus objetivos? 
Quais os maiores desafios para que 
tenhamos uma redução de acidentes 
realmente expressiva em 2020? 
Vejo como principais riscos os 
problemas de comunicação e 
informação, principalmente a falta 
de dados estatísticos relacionados a 
acidentes. O maior desafio é 
que as mensagens-chave possam 
influenciar e convencer os 
detentores do poder de decisão de 
que as recomendações para este 
trânsito seguro, humano e saudável 
são factíveis na prática. Elas devem 
ser realmente compreendidas, 
ampliadas e reconhecidas por todos. 

você acha que o fato de mais de 
85% dos acidentes de trânsito 
ocorrerem em países de baixa 
renda ajuda a 
explicar 

por que não se investe tanto em 
campanhas de segurança viária?
Em parte, sim. Mas é inegável que 
faltam vontade política, cidadania, 
fatos geradores de mudança 
de atitudes e estímulos a novos 
comportamentos, por meio de 
uma educação continuada em 
todos os níveis.

Como você vê a evolução do Brasil 
na questão da segurança de trânsito? 
Quais os pontos mais positivos e 
negativos dos últimos anos?
Já é uma evidência o fato de que 
o Brasil tem se destacado por 
sua evolução positiva. De uns 
tempos para cá, temos tratado 
a segurança do trânsito como 
uma ciência e também como uma 
política pública e de governo. Está 
bem noticiado que o Brasil está 
realmente se mobilizando para 
reduzir o número de vítimas entre 
os usuários do sistema viário. No 
entanto, infelizmente, há também 
pontos negativos, principalmente 
o fato de que o País ainda produz 
um grande número de vítimas. Mas 
essas estatísticas trágicas têm sido 
reduzidas nos últimos anos.

o CEsvi BrAsiL, por meio de seu 
manifesto "Chega de Acidentes" (www.
chegadeacidentes.com.br), defende 
que os acidentes só terão uma 
redução significativa 
com a 

implantação de um plano nacional 
de segurança viária, que funcione 
por meio de ações coordenadas entre 
os setores da sociedade. Como você 
analisa isso?
Concordo plenamente com este 
conceito defendido pelo 
movimento. E podemos, precisamos 
até, mudar comportamentos desde 
já. Um bom exemplo nesta linha é a 
Operação Lei Seca, realizada no Rio 
de Janeiro. É um trabalho que já 
diminuiu, e de forma expressiva, o 
número de vítimas de trânsito em 
relação ao que vinha acontecendo 
no ano passado. 

As recomendações para este trânsito humano são 
factíveis na prática. Elas devem ser compreendidas, 
ampliadas e reconhecidas por todos

É inegável que 
faltam vontade 

política, cidadania, 
fatos geradores de 

mudança de atitudes 
e estímulos a novos 

comportamentos
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 Por
DaniEl arauJo FiliPE Pesquisa & Desenvolvimento

sistema de vídeo embarcado flagra crimes e imprudências 
dentro e ao redor do veículo

No decorrer dos últimos dez anos, 
diversos meios de rastreamento 
surgiram com o intuito de expor a 

localização de veículos e também oferecer 
informações básicas de telemetria, 
norteando assim todo o mercado de 
segurança e logística de veículos. Porém, 
os profissionais do crime estão se 
especializando em burlar esses sistemas, 
colocando em cheque a imagem de 
eficiência deste controle.
A boa notícia é que o mercado tem dado 
o troco com novas tecnologias, e um 

dos destaques recentes é o sistema de 
vídeo embarcado: câmeras instaladas em 
qualquer ponto do veículo para gravar o 
que acontece no seu interior ou ao seu 
redor. O sistema é bem parecido com o 
utilizado em bancos e prédios; dependendo 
de suas características técnicas, pode ter 
diversas aplicações.
O sistema pode contar com opções 
variadas de câmeras: desde microcâmeras 
imperceptíveis até equipamentos maiores 
e mais baratos, para aplicações que não 
exigem descrição.

Sorria! 
Você está sendo filmado
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Como funciona?
O sistema de vídeo embarcado 
possui dois tipos de funcionamento 
básico:

As câmeras realizam as filmagens 1. 
e as armazenam em um sistema 
de fitas dentro do veículo. Para 
visualização destas imagens, o 
proprietário do carro deve retirar 
as fitas do veículo e assisti-las.  
Esta opção já é considerada 
ultrapassada, pois possibilita 
uma série de fraudes. Além 
disso, é inviável em alguns casos: 
como assistir a fitas que estão 
no interior do veículo se ele foi 
roubado? 

Sistema de vídeo embarcado com 2. 
transmissão em tempo real das 
imagens. O seu funcionamento 
é parecido com os sistemas de 
rastreamento utilizados hoje em 
dia. Um módulo capta imagens 
por meio de câmeras instaladas 
em qualquer ponto do veículo. 
O módulo grava estas imagens e 
as transmite via sinal de celular 
(GPRS). A visualização das 
imagens pode ser realizada de 
qualquer computador que tenha 
acesso à Internet (desde que 
a pessoa possua a senha para 
acessá-la). Assim, o proprietário 
ou gerenciador pode ver, em 
tempo real, tudo o que acontece 
dentro ou ao redor do veículo. 

Até algum tempo atrás, estes 
sistemas de vídeo embarcado eram 
inviáveis, pois, para transmissão 
das imagens formarem o vídeo, 
é necessária uma considerável 
velocidade de conexão de 
Internet (banda larga), além de 
computadores com hardware 
de alto nível. Com os avanços da 
tecnologia disponível, estes sistemas 
se tornam viáveis, possibilitando 
sua aplicação em diversas áreas de 
monitoramento (veiculares ou não). 
Atualmente é possivel a visualização 
das imagens até mesmo via celular, 
facilitando o monitoramento do 
veículo em qualquer local.

FIlMagEM 
dE VIaturaS 

dE políCIa FoI VEtada

O sistema de vídeo embarcado já é utilizado 
em carros de policia de diversos países, como 
os Estados Unidos. O sistema já ajudou a acusar 

e prender centenas de bandidos, além de ino-
centar policiais acusados injustamente de abusos.

Recentemente o deputado Gilberto Palmares foi autor de 
um projeto de lei para o Estado do Rio de Janeiro implementar 

câmeras nas viaturas de policia e carros de bombeiro, mas o projeto 
foi vetado pelo governador do Rio, Sergio Cabral.

1 - Veículo embarcado com sistema 
de vídeo (câmeras, módulo e antena)

2 - Transmissão da 
imagem via sinal 
de celular GPRS 

3 - Recebimento do sinal 
por antena GPRS 

4 – Redirecionamento 
do sinal para Internet.

5 - Recebimento do sinal e 
visualização da imagem e vídeo.
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Áreas de aplicação
Por possibilitar a visualização ao 
vivo do veículo, este sistema traz 
grandes vantagens. Veja abaixo alguns 
exemplos disso:

Transportadoras 
Visualização tanto do motorista •	
quanto da carga.
Identificação do motorista e dos •	
demais passageiros do veículo, 
podendo facilmente identificar uma 
situação de sequestro, roubo ou 
furto, facilitando também o trabalho 
de policiais na identificação dos 
bandidos.
Identificação do comportamento •	
dos funcionários em casos de roubo, 
podendo-se notar uma possível 
conivência.  
Identificação das condições dos •	
motoristas (alcoolizados, drogados 
ou com sono).
Constatação do uso dos cintos •	
de segurança por motorista e 
passageiros.
Identificação de direção imprudente •	
por parte do motorista (conversões 
proibidas, percurso em faixa 
proibida, dirigir e falar ao celular, 
etc.)
No caso de acidentes, o sistema •	
possibilita a visualização do local, 
circunstâncias do acidente e 
condições do acidentado.

SIStEMa aproVado 
pElo CESVI

Recentemente o CESVI BRASIL reali-
zou sua primeira avaliação em um siste-
ma de vídeo embarcado. Este equipamento funciona por 
armazenamento e envio das imagens filmadas em tempo 
real, permitindo o acompanhamento ao vivo do veículo.

O equipamento passou por uma série de testes e 
recebeu o certificado CESVI BRASIL em setem-

bro de 2009.
No site www.foxeletronica.com.br, é possível 

conferir imagens do sistema filmando o in-
terior de um ônibus em movimento.

Nome do equipamento: MineXtech
Empresa: Fox Serviços e Sistemas
Telefone: (11) 2028-2077

Seguradoras
O sistema facilita a •	
identificação de fraudes, no 
caso de motoristas coniventes 
com roubo, ou sinistro.
No caso de acidentes, o sistema •	
possibilita a visualização 
do local, circunstâncias do 
acidente e condições ao vivo 
do acidentado.
Identificação de direção •	
imprudente por parte do 
motorista, permitindo traçar 
um perfil deste motorista.

Frotas de ônibus, táxi e 
locadoras 

Identificação de direção •	
imprudente por parte do 
motorista.
Motoristas alcoolizados, •	
drogados ou com sono. 
Uso do cinto.•	
Visualização que permite •	
identificar situações de 
sequestro, roubo e furto.
Em acidentes, a visualização •	
do local, circunstâncias do 
acidente e condições do 
acidentado.

Utilidade pública: polícias, 
ambulâncias e carros de bombeiro

Acompanhamento de operações e •	
abordagens policiais.
Identificação de abusos por parte •	
dos policiais.
As imagens podem ser utilizadas •	
como defesa para policiais 
acusados injustamente de abuso.
Gravação de operações de •	
perseguição ajuda a polícia a 
ter provas contra bandidos, 
além da central poder analisar a 
necessidade de enviar reforços aos 
policiais em operação.
Acompanhamento de operações •	
de resgate.
Visualização de circunstâncias de •	
acidentes.
Identificação de direção •	
imprudente por parte dos 
motoristas. 
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vivo do veículo, este sistema traz 
grandes vantagens. Veja abaixo alguns 
exemplos disso:

Transportadoras 
Visualização tanto do motorista •	
quanto da carga.
Identificação do motorista e dos •	
demais passageiros do veículo, 
podendo facilmente identificar uma 
situação de sequestro, roubo ou 
furto, facilitando também o trabalho 
de policiais na identificação dos 
bandidos.
Identificação do comportamento •	
dos funcionários em casos de roubo, 
podendo-se notar uma possível 
conivência.  
Identificação das condições dos •	
motoristas (alcoolizados, drogados 
ou com sono).
Constatação do uso dos cintos •	
de segurança por motorista e 
passageiros.
Identificação de direção imprudente •	
por parte do motorista (conversões 
proibidas, percurso em faixa 
proibida, dirigir e falar ao celular, 
etc.)
No caso de acidentes, o sistema •	
possibilita a visualização do local, 
circunstâncias do acidente e 
condições do acidentado.

SIStEMa aproVado 
pElo CESVI

Recentemente o CESVI BRASIL reali-
zou sua primeira avaliação em um siste-
ma de vídeo embarcado. Este equipamento funciona por 
armazenamento e envio das imagens filmadas em tempo 
real, permitindo o acompanhamento ao vivo do veículo.

O equipamento passou por uma série de testes e 
recebeu o certificado CESVI BRASIL em setem-

bro de 2009.
No site www.foxeletronica.com.br, é possível 

conferir imagens do sistema filmando o in-
terior de um ônibus em movimento.

Nome do equipamento: MineXtech
Empresa: Fox Serviços e Sistemas
Telefone: (11) 2028-2077

Seguradoras
O sistema facilita a •	
identificação de fraudes, no 
caso de motoristas coniventes 
com roubo, ou sinistro.
No caso de acidentes, o sistema •	
possibilita a visualização 
do local, circunstâncias do 
acidente e condições ao vivo 
do acidentado.
Identificação de direção •	
imprudente por parte do 
motorista, permitindo traçar 
um perfil deste motorista.

Frotas de ônibus, táxi e 
locadoras 

Identificação de direção •	
imprudente por parte do 
motorista.
Motoristas alcoolizados, •	
drogados ou com sono. 
Uso do cinto.•	
Visualização que permite •	
identificar situações de 
sequestro, roubo e furto.
Em acidentes, a visualização •	
do local, circunstâncias do 
acidente e condições do 
acidentado.

Utilidade pública: polícias, 
ambulâncias e carros de bombeiro

Acompanhamento de operações e •	
abordagens policiais.
Identificação de abusos por parte •	
dos policiais.
As imagens podem ser utilizadas •	
como defesa para policiais 
acusados injustamente de abuso.
Gravação de operações de •	
perseguição ajuda a polícia a 
ter provas contra bandidos, 
além da central poder analisar a 
necessidade de enviar reforços aos 
policiais em operação.
Acompanhamento de operações •	
de resgate.
Visualização de circunstâncias de •	
acidentes.
Identificação de direção •	
imprudente por parte dos 
motoristas. 

CESVI_66.indd   30 3/12/2009   12:55:57

SIStEMa aproVado 
pElo CESVI

Recentemente o CESVI BRASIL reali-
zou sua primeira avaliação em um siste-
ma de vídeo embarcado. Este equipamento funciona por 
armazenamento e envio das imagens filmadas em tempo 
real, permitindo o acompanhamento ao vivo do veículo.

O equipamento passou por uma série de testes e 
recebeu o certificado CESVI BRASIL em setem-

bro de 2009.
No site www.foxeletronica.com.br, é possível 

conferir imagens do sistema filmando o in-
terior de um ônibus em movimento.

Nome do equipamento: MineXtech
Empresa: Fox Serviços e Sistemas
Telefone: (11) 2028-2077

CESVI_66.indd   31 3/12/2009   12:56:01



Sistemas de segurança32

Sistemas aprovados
rAsTrEADorEs
EMPRESA EqUIPAMENto tIPo DE LoCALIzAção CoMUNICAção tELEFoNE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
3T Systems 3TMV10 GPS GPS/GPRS (11) 2125-8383
Alarcom MTC 500 STD GPS GSM/GPRS (19) 3671-5896
Almeida & Bertolucci Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (19) 3682-9057
BFK FOX SAT GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Bysat Kit Bysat GPS GSM/GPRS (31) 3421-4401
CarSystem CarSystem GPS GSM/GPRS (11) 5645-5000
Celtec Autogarco GPRS GPS GSM/GPRS 0800-600-3800
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Condor Condor Intelligence GPS GSM/GPRS (11) 6942-6820
Controle MCT020 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat CONTROLCELL 4000 GPS GSM/GPRS 0800-707-1287
CSN Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 3253-5577
EBR Renatrack GPS GSM/GPRS (41) 3078-6626
Engerisc Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (11) 3284-7699
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
GM Chevistar Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Golsat Golsat CAR/FROTA GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500
Graber Teletrim Rastreador Ligh GPS GSM/GPRS (11) 4003-0058
HPS Modem GPS/GPRS GPS GSM/GPRS (62) 3701-9080
Ipanema Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (61) 3035-1500
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
J Vaz MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 2090-9200
Lock System Rastreador Lock System GPS GSM/GPRS (11) 3683-4513
Locsat LOCSAT/ AVL/ GPS V GPS GSM/GPRS (61) 3202-6041
Logikos LR 800 GPS GSM/GPRS (21) 3328-2989
MF Renatrack GPS GSM/GPRS (71) 2108-2688
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
OnixSat JaburSat Car GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
OnixSat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Opensat OPS 500 GPS GSM/GPRS (21) 2413-3949
Plantão Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (31) 3319-7800
Porto Seguro DAF V GPS GSM/GPRS (11) 3366-8605
Pósitron Rastreador Fittipaldi GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Auto GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Rav Tech MTC-500 GPS GSM/GPRS (31) 2526-5445
Sascar Sascar GSM GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
Sat Company GP Sat GPS GSM/GPRS (11) 2271-0000
Satnet Rastreador GSM Satnet GPS GSM/GPRS (11) 5645-4040
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Servnac Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 4009-1915
Sidartec MPA 35i GPS GSM/GPRS (21) 3296-5262
Siemens Rastreador Light GPS GSM/GRPS (11) 3833-4501
SIM Simtrack GPS GSM/GRPS (11) 2199-0701
Skytrack Skytrack-Net 1.0 GPS GSM/GPRS (11) 4062-5333
SpySat SpySat GSM GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455
Staytrack Staytrack I GPS GSM/GPRS (79) 3046-8850
STV Chipsat GPS GSM/GPRS (51) 3358-1400
Suhai MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 3058-3350
Telecom Track Telecom Track GPS GSM/GPRS (31) 2103-1700
Top Safe GSR Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (51) 3553-3500
Totalsat TS Blocker 4000 GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS + RF GSM/GPRS 0800-11-7172
Tracker-Lojack Lojack VLU III Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
VGN Security MINI GPS GSM/GPRS (51) 3325-5070
Vigauto Vigauto GPS GSM/GRPS (27) 3025-8080
VS Tech MTC 500 GPS GSM/GRPS (11) 4991-9000
W Solution MTC 500 Lite GPS GSM/GPRS (21) 2128-0900
Wise Track FMS - W GPS GSM/GPRS (11) 3895-8012
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BLoQUEADorEs
EMPRESA EqUIPAMENto tIPo DE SINAL tELEFoNE
Car System Bloqueador Car System NS Pager (11) 5645-5000
Graber Graber/Teletrim Bloqueador Auto Pager (11) 4003-0058
Sat Net Bloqueador Sat Net NS Pager (11) 5645-4040

sisTEmAs PArA CAmiNHõEs
EMPRESA EqUIPAMENto tIPo DE LoCALIzAção CoMUNICAção tELEFoNE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/GPRS 0800-775-1155
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/ORBCOMM 0800-775-1155
BFK Fox Sat GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Brasiltrack BTC - 4000 GPS GSM/GPRS (31) 3224-5544
Bysat Kit Bysat Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3421-4401
Celtec Autocargo GPRS DPlus GPS GPRS/Inmarsat D+ 0800-600-3800
Cielo Cielocel GPS GS8 GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Controle MCH0010 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlloc Omni Turbo GPS GPS/Iridium (11) 3025-0168
Controlsat Controlcell Flex GPS Inmarsat C 0800-707-1287
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
HPS HPS Dual (Híbrido) GPS GSM/Inmarsat D+ (62) 3701-9080
Ituran Kit Ituran 5044 Triangulação Radiofrequência (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran RF GPS Radiofrequência (11) 5185-9000
MF Renatrack Carga GPS GPRS/Inmarsat D+ (71) 2108-2688
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink 4454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Speed 50 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink Light GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Flex 60 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink 4464 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 4484 GPS GPRS/Iridium (11) 4196-1100
Onixsat Onixsmart Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City Light GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat III GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat II GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat Sky GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Carga GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Sascar Sascarga Sat GPS GPRS/Inmarsat D+ 0300-789-6004
Sascar Sascarga GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
Segminas Segcar GPS GSM/GPRS (31) 2128-0808
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sitrack ITD 700 GPS GSM/GPRS (31) 3272-1851
Sitrack ITD 800 GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3272-1851
STI STI SAT GPS GPRS/Globalstar (19) 3641-6555
Teletrim Teletrim Rastreador Cargo GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS GSM/GPRS 0800-11-7172
Veltrac MFO/CITY GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000
Webtrack WTB GPS GSM/GPRS (21) 2973-1010

LoCALiZADorEs
EMPRESA EqUIPAMENto tIPo DE LoCALIzAção CoMUNICAção tELEFoNE
Ituran Kit  Ituran RF Radiofrequência Radiofrequência (11) 5185-9000
X3 X3 Triangulação de antenas Triangulação de antenas (11) 2177-1477

sisTEmAs PArA moToCiCLETAs
EMPRESA EqUIPAMENto tIPo DE LoCALIzAção CoMUNICAção tELEFoNE
Car System Bloqueador Car System Moto -    Pager (11) 5645-5000
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Graber Graber /Teletrim Bloqueador Moto - Pager (11) 4003-0058
Sat Net Bloqueador SAT NET Moto - Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Rastreador Moto GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080
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Mercado de motocicletas foi tema de evento
Promovido pelo CERTA (Centro de Refe-
rência Técnica Automotiva), o seminário 
“Mercado de motocicletas: Cenário atual 
e futuros desafios”, realizado dia 27 de 
outubro, reuniu cerca de 60 pessoas no 
auditório do CESVI BRASIL, em São Pau-
lo. O foco das palestras estava em trans-
mitir, para executivos de companhias de 
seguros, informações sobre o mercado 
de motocicletas, as novas tecnologias 
disponíveis, e debater as possibilidades 
de crescimento da inserção das motos no 
ambiente do seguro de veículos.
Na abertura dos trabalhos, o diretor de 
operações do CESVI, José Aurelio Rama-
lho, comentou sobre as perspectivas do 
centro de pesquisa criar um índice de 
segurança específico para motocicletas, 
a exemplo do que já faz com veículos de 
quatro rodas.
Em seguida, o gerente comercial da 
Abraciclo, Sérgio de Oliveira, fez uma 
apresentação sobre o panorama do 
segmento e suas necessidades frente ao 
mercado segurador.  Falou, assim, sobre 
um mercado que cresceu 340% de 2000 
para cá, e que consolidou o País como 
o 4º maior produtor mundial de moto-
cicletas, atrás apenas da China, da Índia 
e da Indonésia. A reparação também foi 
assunto: “O mercado de motos cresceu 
muito rapidamente, mas a preparação 
das oficinas para fazer o reparo dessas 
motos não veio no mesmo ritmo. E um 
reparo mal feito pode custar a vida de 
uma pessoa”, alertou o executivo. “Hoje, 
no ‘moto check-up’ feito pela Abraciclo, 
apenas 9% das motos são apresentadas 
totalmente em ordem”.

Márcio Norton, diretor institucional da 
Seguradora Líder/DPVAT, explicou as 
características do funcionamento do 
seguro de indenização para acidentes de 
trânsito. Apontou a disparidade entre a 
participação das motos na frota brasileira 
de veículos e sua cota nos acidentes de 
trânsito: “Das indenizações de DPVAT, 
as motos representaram 57%, enquanto 
sua representatividade na frota nacional 
é de 25%”.

Alta e baixa cilindrada
Maurício Fernandes, instrutor da BMW 
Rider Training, apresentou os recursos 
de alta tecnologia da marca, demons-
trando que, no caso de modelos de alta 
cilindrada, há diversos componentes 
desenvolvidos para deixar a moto muito 
mais segura. Entre as tecnologias apre-
sentadas, Fernandes falou sobre controle 
de tração para motos, sistema ABS (lem-
brando que 10% das quedas de motos 
são provocadas pelo travamento das 
rodas), ajuste eletrônico da suspensão e 
até um controle de pressão de pneus.
Gerente de relações públicas e institu-
cionais da Moto Traxx da Amazônia, 
marca de uma fabricante chinesa de 
motocicletas, Roberto Carlos discorreu 
sobre a tecnologia de motos de baixa 
cilindrada. O grupo ao qual a marca per-
tence, o China South Group, detém cerca 
de 40% do mercado chinês, vendendo 
mais de 8 milhões de motos por ano. 
No Brasil, já é o sexto maior fabricante, 
com 29 mil motos vendidas em 2008. 
“A Traxx já estuda criar um centro de 
formação de condutores no Brasil, mas 
antes precisa mudar um conceito geral 

de que produto chinês não presta”, 
apontou o executivo.

Rastreamento para motos
Gustavo Travassos, sócio-diretor da 
Maxtrack, realizou apresentação sobre 
sistemas de rastreamento e bloqueio para 
motocicletas. “O que se tinha no mercado 
é uma tentativa empírica de se levar para 
moto o que já havia para automóvel. Mas 
a moto exige algo diferente”, afirmou. 
Travassos elencou aspectos que tornam 
o uso de sistemas para moto uma neces-
sidade específica: ambiente mais hostil, 
com vibração e interferências; a moto 
pode ser furtada sem ser ligada; o consu-
mo de energia é ponto crítico; há poucos 
locais de instalação na moto; o sistema 
acaba sendo caro em comparação com o 
preço final da motocicleta.
O evento foi concluído com a apresenta-
ção de Maurindo Giovatto Neto, auditor 
de qualidade do IQA (Instituto da Quali-
dade Automotiva), sobre a certificação 
de capacetes dos motociclistas.

Repercussão
Pedro Calil, gerente de atendimento a 
sinistro da SulAmérica: “O evento foi 

Sérgio de Oliveira, da Abraciclo

Pedro Calil, da SulAmérica Leandro Kiss, da Itaú Seguros Domingos Rizzo, da Allianz
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Mercado de motocicletas foi tema de evento
importante porque o mercado segurador 
tem muito a aprender sobre o mercado 
de motocicleta. Não somente sobre o 
equipamento, mas os condutores, o 
perfil de quem está usando, para a gente 
conseguir ter uma precificação correta 
e justa, de modo a administrar também 
esta mutualidade no mercado. Acredito 
numa expansão do seguro para motoci-
cleta, mas deve ser tênue, por conta do 
receio que temos de épocas anteriores, 
com a sinistralidade muito alta. O poder 
público teria que ajudar um pouco mais 
quanto ao roubo e furto”.
Leandro Kiss, gerente de produto auto-
móvel da Itaú Seguros: “Sempre é rele-
vante, termos a oportunidade de discutir 
alguns detalhes da cadeia produtiva do 
mercado de motocicletas. E o objetivo 
aqui foi acabar com alguns preconceitos 
que existem sobre esse mercado, para 
podermos explorar e encontrar oportuni-
dades de crescimento nesse nicho. O que 
precisamos é diminuir o risco associado 
ao segmento, para que possamos fazer 
mais seguro de moto”.
Domingos Rizzo, gerente de sinistros 
da Allianz Seguros: “Uma das coisas 
principais que fica desse evento é a no-
toriedade do segmento do mercado de 
motocicletas. É um crescimento constan-
te, inegável, e não tem como o mercado 
segurador ficar longe desse produto. Foi 
muito interessante fixar alguns conceitos 
de processos que precisamos melhorar: 
reparação, rede de concessionárias, sinis-
tralidade, entre outros. Sem definir bem 
esses pontos, fica difícil ter um custo 
viável para o cliente final”.

Disseminando a informação
O CERTA é um órgão de estímulo ao de-
bate e ao conhecimento técnico, ligado 
ao CESVI BRASIL. Desde sua criação, em 
2008, o CERTA já realizou seminários e 
debates sobre a obrigatoriedade de an-
tifurtos, informações sobre caminhões, 
diferenciais do seguro de blindados e 
reciclagem de veículos. 

Márcio Norton, da Seguradora Líder/ DPVATMaurindo Giovatto Neto, do IQA

Patrocínio:

Divulgação:Apoio:Realização:
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auditório do CESVI BRASIL, em São Pau-
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disponíveis, e debater as possibilidades 
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ambiente do seguro de veículos.
Na abertura dos trabalhos, o diretor de 
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lho, comentou sobre as perspectivas do 
centro de pesquisa criar um índice de 
segurança específico para motocicletas, 
a exemplo do que já faz com veículos de 
quatro rodas.
Em seguida, o gerente comercial da 
Abraciclo, Sérgio de Oliveira, fez uma 
apresentação sobre o panorama do 
segmento e suas necessidades frente ao 
mercado segurador.  Falou, assim, sobre 
um mercado que cresceu 340% de 2000 
para cá, e que consolidou o País como 
o 4º maior produtor mundial de moto-
cicletas, atrás apenas da China, da Índia 
e da Indonésia. A reparação também foi 
assunto: “O mercado de motos cresceu 
muito rapidamente, mas a preparação 
das oficinas para fazer o reparo dessas 
motos não veio no mesmo ritmo. E um 
reparo mal feito pode custar a vida de 
uma pessoa”, alertou o executivo. “Hoje, 
no ‘moto check-up’ feito pela Abraciclo, 
apenas 9% das motos são apresentadas 
totalmente em ordem”.

Márcio Norton, diretor institucional da 
Seguradora Líder/DPVAT, explicou as 
características do funcionamento do 
seguro de indenização para acidentes de 
trânsito. Apontou a disparidade entre a 
participação das motos na frota brasileira 
de veículos e sua cota nos acidentes de 
trânsito: “Das indenizações de DPVAT, 
as motos representaram 57%, enquanto 
sua representatividade na frota nacional 
é de 25%”.

Alta e baixa cilindrada
Maurício Fernandes, instrutor da BMW 
Rider Training, apresentou os recursos 
de alta tecnologia da marca, demons-
trando que, no caso de modelos de alta 
cilindrada, há diversos componentes 
desenvolvidos para deixar a moto muito 
mais segura. Entre as tecnologias apre-
sentadas, Fernandes falou sobre controle 
de tração para motos, sistema ABS (lem-
brando que 10% das quedas de motos 
são provocadas pelo travamento das 
rodas), ajuste eletrônico da suspensão e 
até um controle de pressão de pneus.
Gerente de relações públicas e institu-
cionais da Moto Traxx da Amazônia, 
marca de uma fabricante chinesa de 
motocicletas, Roberto Carlos discorreu 
sobre a tecnologia de motos de baixa 
cilindrada. O grupo ao qual a marca per-
tence, o China South Group, detém cerca 
de 40% do mercado chinês, vendendo 
mais de 8 milhões de motos por ano. 
No Brasil, já é o sexto maior fabricante, 
com 29 mil motos vendidas em 2008. 
“A Traxx já estuda criar um centro de 
formação de condutores no Brasil, mas 
antes precisa mudar um conceito geral 

de que produto chinês não presta”, 
apontou o executivo.

Rastreamento para motos
Gustavo Travassos, sócio-diretor da 
Maxtrack, realizou apresentação sobre 
sistemas de rastreamento e bloqueio para 
motocicletas. “O que se tinha no mercado 
é uma tentativa empírica de se levar para 
moto o que já havia para automóvel. Mas 
a moto exige algo diferente”, afirmou. 
Travassos elencou aspectos que tornam 
o uso de sistemas para moto uma neces-
sidade específica: ambiente mais hostil, 
com vibração e interferências; a moto 
pode ser furtada sem ser ligada; o consu-
mo de energia é ponto crítico; há poucos 
locais de instalação na moto; o sistema 
acaba sendo caro em comparação com o 
preço final da motocicleta.
O evento foi concluído com a apresenta-
ção de Maurindo Giovatto Neto, auditor 
de qualidade do IQA (Instituto da Quali-
dade Automotiva), sobre a certificação 
de capacetes dos motociclistas.

Repercussão
Pedro Calil, gerente de atendimento a 
sinistro da SulAmérica: “O evento foi 

Sérgio de Oliveira, da Abraciclo

Pedro Calil, da SulAmérica Leandro Kiss, da Itaú Seguros Domingos Rizzo, da Allianz
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de motocicleta. Não somente sobre o 
equipamento, mas os condutores, o 
perfil de quem está usando, para a gente 
conseguir ter uma precificação correta 
e justa, de modo a administrar também 
esta mutualidade no mercado. Acredito 
numa expansão do seguro para motoci-
cleta, mas deve ser tênue, por conta do 
receio que temos de épocas anteriores, 
com a sinistralidade muito alta. O poder 
público teria que ajudar um pouco mais 
quanto ao roubo e furto”.
Leandro Kiss, gerente de produto auto-
móvel da Itaú Seguros: “Sempre é rele-
vante, termos a oportunidade de discutir 
alguns detalhes da cadeia produtiva do 
mercado de motocicletas. E o objetivo 
aqui foi acabar com alguns preconceitos 
que existem sobre esse mercado, para 
podermos explorar e encontrar oportuni-
dades de crescimento nesse nicho. O que 
precisamos é diminuir o risco associado 
ao segmento, para que possamos fazer 
mais seguro de moto”.
Domingos Rizzo, gerente de sinistros 
da Allianz Seguros: “Uma das coisas 
principais que fica desse evento é a no-
toriedade do segmento do mercado de 
motocicletas. É um crescimento constan-
te, inegável, e não tem como o mercado 
segurador ficar longe desse produto. Foi 
muito interessante fixar alguns conceitos 
de processos que precisamos melhorar: 
reparação, rede de concessionárias, sinis-
tralidade, entre outros. Sem definir bem 
esses pontos, fica difícil ter um custo 
viável para o cliente final”.
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ao CESVI BRASIL. Desde sua criação, em 
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debates sobre a obrigatoriedade de an-
tifurtos, informações sobre caminhões, 
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atuação em câmara do Contran

Uma portaria do Ministério das Cidades, de 11 de setembro, oficializou que o 
CESVI acaba de conquistar presença permanente nas discussões da Câmara 
de Formação e Habilitação de Condutores, do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito). José Antonio Oka, supervisor de segurança viária, foi nomeado como 
titular e André Horta, analista de segurança viária, como suplente. 
O CESVI contribuirá para as discussões sobre a formação de condutores, 

buscando o aperfeiçoamento 
desse processo. Também con-
tribuirá para a elaboração da 
minuta de uma Resolução do 
Contran a respeito de cursos de 
formação para mototaxistas, 
visando a minimizar a inse-
gurança proporcionada pela 
atividade de mototáxi. 

rEguladora EStrEIa 
noVa VErSão

Com atuação em todo o Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil, a MS Regula-
dora de Sinistros é a primeira empresa 
do segmento a utilizar a nova versão 
da solução Órion – Gestão Integrada 
de Sinistros. 
Fundada em janeiro de 1993 em Brasília, 
a MS é uma empresa especializada na 
avaliação de danos em automóveis e 
presta serviços para as principais segu-
radoras do País. A MS também é uma 
das campeãs na quantidade de perícias 
reguladas por meio do Órion. 

Seguradoras conhecem blindagem 
especial para caminhão
A blindadora AutoLife utilizou o 
auditório e a recepção do CESVI 
BRASIL para um evento, no dia 20 
de outubro, que reuniu represen-
tantes do mercado segurador. Na 
ocasião, a empresa apresentou um 
caminhão com cabine blindada e 
carroceria antiarrombamento, 
revestida com aço anticorte. 
A proteção da cabine utiliza pro-
dutos que garantem o nível III-A, 
conforme a norma americana de blindagem; no Brasil, segundo a AutoLife, 
esta é a proteção máxima que uma empresa que trabalha com transporte de 
mercadorias comuns consegue obter. Já a proteção da carroceria foi projetada 
para dificultar ao máximo o corte, enquanto o baú de carga somente abre com 
a digitação de uma senha passada pela transportadora ao motorista, sendo 
que o código só é gerado quando o veículo chega ao seu destino. A compli-
cação se estende à remoção das dobradiças das portas, que são conectadas 
às paredes da estrutura em forma de trama – uma dobradiça trava a saída da 
outra, impedindo que as portas sejam removidas.

Ampliando a viabilidade do seguro
A impressão do público presente à apresentação foi bastante positiva. “Fiquei 
muito otimista”, afirmou Pedro Calil, gerente de atendimento a sinistro da 
SulAmérica Seguros. “A tecnologia desse cofre permite que a polícia chegue 
ao caminhão antes que os ladrões tenham acesso à carga. A redução de custo 
com escolta, aliada a um indiscutível desconto na carga, compensará o valor 
investido na blindagem”.
Ricardo Mendonça de Barros, proprietário, diretor comercial e de produção da 
AutoLife, confirma a importância de comunicar as vantagens da tecnologia para 
as seguradoras. “Confiante da dificuldade maior que esse produto impõe ao 
roubo da carga, a seguradora vai poder aumentar o valor do prêmio, e o trans-
portador vai poder carregar mais em função da diluição dos custos”, afirmou o 
empresário. “Eu quis fazer essa apresentação no CESVI por toda a credibilidade 
que o centro de pesquisa tem junto às seguradoras. Acho que a comunicação 
foi clara, e as companhias compreenderam que, com essa blindagem especial 
sendo adotada pelas transportadoras, o seguro poderá conquistar uma fatia 
maior de mercado neste segmento”. 

alIança pEla rEdução 
daS VítIMaS dE trânSIto

Um encontro realizado no dia 28 de 
outubro, no Rio de Janeiro, anunciou 
a criação da Abravita (Aliança Brasi-
leira para a Redução das Vítimas de 
Trânsito). O objetivo da criação dessa 
entidade é unir governos, entidades, 
empresas, ONGs e outras associações 
para promover atividades e debates 
em prol da melhoria da segurança no 
trânsito, que resultem na redução de 
vítimas fatais.
A Abravita vai atuar com objetivos de 
curto, médio e longo prazos, e pretende 
alinhar suas atividades com as da Década 
de Ações para a Segurança Viária, da 
Organização Mundial de Saúde. 

Mesa diretora do evento com (da esq. para a dir.) 
J. Pedro Corrêa, coordenador do Prêmio Volvo 
de Segurança Viária, dr. Sergio Franco, da SBOT, 
Fernando Diniz, da ONG Trânsito Amigo, Marta 
Silva, do Ministério da Saúde, Carlos Alberto 
Lopes, subsecretário de governo do Estado do Rio 
de Janeiro e coordenador da operação Lei Seca, e 
dr. Fernando Moreira, da Abramet

Ricardo Mendonça de Barros, da AutoLife
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Cerca de 50 empresas reparadoras 
com certificação pelo CESVI e o IQA 
(Instituto da Qualidade Automotiva) 
participaram do II Encontro de Ofi-
cinas Certificadas, realizado no dia 5 
de novembro, na sede do CESVI, em 
São Paulo. Os presentes tiveram aces-
so a orientações sobre gestão e viram 
os representantes de reparadoras 
com classificação máxima receberem 
uma homenagem especial.
A abertura do encontro ficou por 
conta do gerente de negócios do 
CESVI BRASIL, Sergio Ricardo Fa-
biano, que destacou as vantagens 
comerciais e técnicas das empresas 
que buscam aprimoramento por 
meio de uma certificação. “A dimi-
nuição do custo interno da oficina 
está diretamente ligada à melhoria 
de seus processos”, apontou.
Em seguida, Júlio Tadeu Alencar, 
consultor do Sebrae-SP, apresentou 
a palestra “Administração competi-
tiva para oficinas”, demonstrando 
como os diferenciais na gestão de 
uma empresa de reparação podem 
se tornar vantagens tangíveis em 
relação à concorrência. Na parte 
final da palestra, os participantes 
debateram sobre suas experiên-
cias de gestão: do gerenciamento 
da equipe à escolha dos melhores 
equipamentos. 
Os participantes ainda receberam 
informações sobre a Certificação 
Ambiental, uma novidade do CESVI 
e do IQA, visando a preparar as ofi-
cinas para as exigências, presentes 
e futuras, tanto do consumidor 
quanto da legislação, em relação às 
práticas sustentáveis no ambiente 
da reparação. 
O evento foi encerrado com a entre-
ga de troféus para as oficinas clas-
sificadas com 5 estrelas (pontuação 
máxima) e um sorteio de diversos 
prêmios para os participantes. 
Além de treinamentos e consultorias, 
foram distribuídos produtos cedidos 
pelos patrocinadores do evento.

Satisfação com o reconhecimento
A satisfação dos participantes pode 
ser traduzida pelos depoimentos dos 

donos de oficinas presentes: “Muito 
bom, o evento. Essa certificação só 
nos trouxe coisas boas e é tudo o que 
uma empresa de reparação precisa 
para se adequar ao que o mercado 
exige”, declarou Fábio Caribé, pro-
prietário da NF Shop Car, oficina 5 
estrelas de Feira de Santana, Bahia. 
“A evolução que conseguimos com 
a consultoria do CESVI e do IQA 
é plenamente reconhecida pelos 
nossos clientes”.
“Em 97, ano em que adquirimos a 
bandeira Toyota, achávamos que 
entendíamos de funilaria e pintu-
ra”, afirmou Leonardo Carvalho, 
diretor da Carvalho e Filhos, oficina 
5 estrelas de João Pessoa, Paraíba. 
“Quando, no ano seguinte, tivemos 
a oportunidade de visitar o CESVI, 
descobrimos que não entendía-
mos nada de reparação. Todos os 
conceitos que tínhamos estavam 
ultrapassados. A partir daí, com as 
informações técnicas do CESVI, seu 
treinamento de colaboradores e 
orientações sobre equipamentos, 
evoluímos muito. Hoje, temos a 
segunda operação Toyota no Brasil 
com padrão mundial. Para você con-
seguir um status desse, você precisa 
de uma orientação de qualidade. Foi 
o que encontramos no CESVI”. 

AdmiNistrAção e susteNtAbilidAde forAm destAques de eNcoNtro de oficiNAs

Representantes de oficinas 5 estrelas do 
Nordeste, homenageados no evento

Profissionais de concessionárias Mitsubishi, 
presentes no encontro

Representantes das concessionárias GM, 
também homenageadas
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atuação em câmara do Contran

Uma portaria do Ministério das Cidades, de 11 de setembro, oficializou que o 
CESVI acaba de conquistar presença permanente nas discussões da Câmara 
de Formação e Habilitação de Condutores, do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito). José Antonio Oka, supervisor de segurança viária, foi nomeado como 
titular e André Horta, analista de segurança viária, como suplente. 
O CESVI contribuirá para as discussões sobre a formação de condutores, 

buscando o aperfeiçoamento 
desse processo. Também con-
tribuirá para a elaboração da 
minuta de uma Resolução do 
Contran a respeito de cursos de 
formação para mototaxistas, 
visando a minimizar a inse-
gurança proporcionada pela 
atividade de mototáxi. 

rEguladora EStrEIa 
noVa VErSão

Com atuação em todo o Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil, a MS Regula-
dora de Sinistros é a primeira empresa 
do segmento a utilizar a nova versão 
da solução Órion – Gestão Integrada 
de Sinistros. 
Fundada em janeiro de 1993 em Brasília, 
a MS é uma empresa especializada na 
avaliação de danos em automóveis e 
presta serviços para as principais segu-
radoras do País. A MS também é uma 
das campeãs na quantidade de perícias 
reguladas por meio do Órion. 

Seguradoras conhecem blindagem 
especial para caminhão
A blindadora AutoLife utilizou o 
auditório e a recepção do CESVI 
BRASIL para um evento, no dia 20 
de outubro, que reuniu represen-
tantes do mercado segurador. Na 
ocasião, a empresa apresentou um 
caminhão com cabine blindada e 
carroceria antiarrombamento, 
revestida com aço anticorte. 
A proteção da cabine utiliza pro-
dutos que garantem o nível III-A, 
conforme a norma americana de blindagem; no Brasil, segundo a AutoLife, 
esta é a proteção máxima que uma empresa que trabalha com transporte de 
mercadorias comuns consegue obter. Já a proteção da carroceria foi projetada 
para dificultar ao máximo o corte, enquanto o baú de carga somente abre com 
a digitação de uma senha passada pela transportadora ao motorista, sendo 
que o código só é gerado quando o veículo chega ao seu destino. A compli-
cação se estende à remoção das dobradiças das portas, que são conectadas 
às paredes da estrutura em forma de trama – uma dobradiça trava a saída da 
outra, impedindo que as portas sejam removidas.

Ampliando a viabilidade do seguro
A impressão do público presente à apresentação foi bastante positiva. “Fiquei 
muito otimista”, afirmou Pedro Calil, gerente de atendimento a sinistro da 
SulAmérica Seguros. “A tecnologia desse cofre permite que a polícia chegue 
ao caminhão antes que os ladrões tenham acesso à carga. A redução de custo 
com escolta, aliada a um indiscutível desconto na carga, compensará o valor 
investido na blindagem”.
Ricardo Mendonça de Barros, proprietário, diretor comercial e de produção da 
AutoLife, confirma a importância de comunicar as vantagens da tecnologia para 
as seguradoras. “Confiante da dificuldade maior que esse produto impõe ao 
roubo da carga, a seguradora vai poder aumentar o valor do prêmio, e o trans-
portador vai poder carregar mais em função da diluição dos custos”, afirmou o 
empresário. “Eu quis fazer essa apresentação no CESVI por toda a credibilidade 
que o centro de pesquisa tem junto às seguradoras. Acho que a comunicação 
foi clara, e as companhias compreenderam que, com essa blindagem especial 
sendo adotada pelas transportadoras, o seguro poderá conquistar uma fatia 
maior de mercado neste segmento”. 

alIança pEla rEdução 
daS VítIMaS dE trânSIto

Um encontro realizado no dia 28 de 
outubro, no Rio de Janeiro, anunciou 
a criação da Abravita (Aliança Brasi-
leira para a Redução das Vítimas de 
Trânsito). O objetivo da criação dessa 
entidade é unir governos, entidades, 
empresas, ONGs e outras associações 
para promover atividades e debates 
em prol da melhoria da segurança no 
trânsito, que resultem na redução de 
vítimas fatais.
A Abravita vai atuar com objetivos de 
curto, médio e longo prazos, e pretende 
alinhar suas atividades com as da Década 
de Ações para a Segurança Viária, da 
Organização Mundial de Saúde. 

Mesa diretora do evento com (da esq. para a dir.) 
J. Pedro Corrêa, coordenador do Prêmio Volvo 
de Segurança Viária, dr. Sergio Franco, da SBOT, 
Fernando Diniz, da ONG Trânsito Amigo, Marta 
Silva, do Ministério da Saúde, Carlos Alberto 
Lopes, subsecretário de governo do Estado do Rio 
de Janeiro e coordenador da operação Lei Seca, e 
dr. Fernando Moreira, da Abramet

Ricardo Mendonça de Barros, da AutoLife
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Cerca de 50 empresas reparadoras 
com certificação pelo CESVI e o IQA 
(Instituto da Qualidade Automotiva) 
participaram do II Encontro de Ofi-
cinas Certificadas, realizado no dia 5 
de novembro, na sede do CESVI, em 
São Paulo. Os presentes tiveram aces-
so a orientações sobre gestão e viram 
os representantes de reparadoras 
com classificação máxima receberem 
uma homenagem especial.
A abertura do encontro ficou por 
conta do gerente de negócios do 
CESVI BRASIL, Sergio Ricardo Fa-
biano, que destacou as vantagens 
comerciais e técnicas das empresas 
que buscam aprimoramento por 
meio de uma certificação. “A dimi-
nuição do custo interno da oficina 
está diretamente ligada à melhoria 
de seus processos”, apontou.
Em seguida, Júlio Tadeu Alencar, 
consultor do Sebrae-SP, apresentou 
a palestra “Administração competi-
tiva para oficinas”, demonstrando 
como os diferenciais na gestão de 
uma empresa de reparação podem 
se tornar vantagens tangíveis em 
relação à concorrência. Na parte 
final da palestra, os participantes 
debateram sobre suas experiên-
cias de gestão: do gerenciamento 
da equipe à escolha dos melhores 
equipamentos. 
Os participantes ainda receberam 
informações sobre a Certificação 
Ambiental, uma novidade do CESVI 
e do IQA, visando a preparar as ofi-
cinas para as exigências, presentes 
e futuras, tanto do consumidor 
quanto da legislação, em relação às 
práticas sustentáveis no ambiente 
da reparação. 
O evento foi encerrado com a entre-
ga de troféus para as oficinas clas-
sificadas com 5 estrelas (pontuação 
máxima) e um sorteio de diversos 
prêmios para os participantes. 
Além de treinamentos e consultorias, 
foram distribuídos produtos cedidos 
pelos patrocinadores do evento.

Satisfação com o reconhecimento
A satisfação dos participantes pode 
ser traduzida pelos depoimentos dos 

donos de oficinas presentes: “Muito 
bom, o evento. Essa certificação só 
nos trouxe coisas boas e é tudo o que 
uma empresa de reparação precisa 
para se adequar ao que o mercado 
exige”, declarou Fábio Caribé, pro-
prietário da NF Shop Car, oficina 5 
estrelas de Feira de Santana, Bahia. 
“A evolução que conseguimos com 
a consultoria do CESVI e do IQA 
é plenamente reconhecida pelos 
nossos clientes”.
“Em 97, ano em que adquirimos a 
bandeira Toyota, achávamos que 
entendíamos de funilaria e pintu-
ra”, afirmou Leonardo Carvalho, 
diretor da Carvalho e Filhos, oficina 
5 estrelas de João Pessoa, Paraíba. 
“Quando, no ano seguinte, tivemos 
a oportunidade de visitar o CESVI, 
descobrimos que não entendía-
mos nada de reparação. Todos os 
conceitos que tínhamos estavam 
ultrapassados. A partir daí, com as 
informações técnicas do CESVI, seu 
treinamento de colaboradores e 
orientações sobre equipamentos, 
evoluímos muito. Hoje, temos a 
segunda operação Toyota no Brasil 
com padrão mundial. Para você con-
seguir um status desse, você precisa 
de uma orientação de qualidade. Foi 
o que encontramos no CESVI”. 

AdmiNistrAção e susteNtAbilidAde forAm destAques de eNcoNtro de oficiNAs

Representantes de oficinas 5 estrelas do 
Nordeste, homenageados no evento

Profissionais de concessionárias Mitsubishi, 
presentes no encontro

Representantes das concessionárias GM, 
também homenageadas
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REMOçãO DA BLINDAGEM 
EM VEÍCULO SALVADO

“Remoção e Descarte de Blindagens para Veículos Salvados – Ir-
recuperáveis” foi o tema da palestra realizada pelo CESVI, dia 29 
de outubro, na sede do Sindseg-SP. O assunto havia sido tema de 
pesquisa feita pelo CESVI, sob encomenda da Fenseg (Federação 
Nacional de Seguros Gerais). 
A pesquisa foi feita com o objetivo de identificar as etapas e 
procedimentos corretos relacionados à blindagem de salvados, 
resultantes de diversas experimentações e simulações desenvol-
vidas na oficina do CESVI.
Estiveram presentes ao evento representantes das seguradoras 
e também da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), re-
presentada por Fábio Rovêdo de Mello, da blindadora Concept, 
que apoiou os métodos demonstrados pelo CESVI na pesquisa 
em questão. 
O conteúdo, embora técnico, foi detalhado para a plateia presen-
te, que entendeu os procedimentos propostos pela pesquisa:

Identificação do veículo e nível de blindagem;•	
Desmontagem do veículo;•	
Remoção dos materiais balísticos;•	
Destinação dos materiais balísticos;•	
Remontagem e devolução do veículo;•	
Confecção do relatório de remoção e descarte da blindagem.•	

A participação de todos os presentes demonstrou o quanto foi 
proveitoso o desenvolvimento do estudo, trazendo esclarecimen-
tos necessários quanto à legislação, viabilidade técnica, custos e 
sustentabilidade ambiental da blindagem de veículos. 

iNspeção técNicA veiculAr 
em debAte

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados realizou, em 14 de outubro último, 
uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei 
5979/01 que normatiza a inspeção técnica veicular. 
José Aurelio Ramalho, diretor de operações do 
CESVI BRASIL, foi um dos convidados que participou 
do debate, e levantou a questão sobre o destino dos 
veículos reprovados na inspeção. Ramalho apontou 
a atividade de reciclagem de veículos como uma 
alternativa para a questão, além de trazer benefícios 
ambientais, sociais e econômicos. 
O Projeto de Lei, que aguarda a votação do plenário, 
teve a aprovação, em 2004, de um texto substituti-
vo ao original que prevê que o proprietário terá de 
pagar duas taxas para ter seu carro inspecionado: 
uma pela verificação dos itens de segurança e de 
outra para a averiguação dos itens ambientais. Os 
serviços serão realizados por empresas privadas, em 
regime de concessão, por um prazo de 20 anos, 
permitida a renovação por igual período. De acordo 
com o Código Brasileiro de Trânsito, a inspeção 
veicular deveria ter sido implantada em 1997. 

NotAS

Mais de 120 pessoas das oficinas de Santa Catarina esti-•	
veram presentes, no dia 22 de outubro, à palestra “Como 
manter sua oficina e seus colaboradores atualizados com o 
mercado”. O evento foi uma iniciativa do Sindseg-SC. O 
sindicato contratou o CESVI para levar informações sobre 
novas tecnologias, melhoria dos processos e certificação 
ambiental.

Visando à realização de ações conjuntas na área de •	
segurança viária, executivos do CESVI visitaram a nova 
sede da concessionária de rodovia Via Oeste, 
pertencente ao Grupo CCR. Foi discutido um convênio 
técnico entre a concessionária e o centro de pesquisa.

Durante a Rio Part’s 2009 - Feira Internacional da In-•	
dústria de Autopeças e Reparação Automotiva, o CESVI 
assinou convênio com o Sindirepa-RJ. A parceria 
beneficiará oficinas cariocas com descontos em cursos, 
certificações e publicações técnicas. 

no SEnado, analISando o uSo 
dE pElíCulaS

Participando, em Brasília, 
da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Fede-
ral, discutindo o uso de 
películas em automóveis, 
o diretor de operações 
do CESVI, José Aurelio 
Ramalho, afirmou que, 
de acordo com estudos 
do centro, a película pre-
judica a visibilidade à noite. 
Com base na afirmação, os senadores Paulo Paim e Augusto 
Botelho, respectivamente o presidente da comissão e o relator 
do Projeto de Lei que regulamenta o uso da película, decidiram 
aguardar estudos mais aprofundados quanto à segurança do 
acessório antes da apresentação de um parecer.
No dia 13 de outubro, o CESVI reuniu fabricantes e entidades do 
segmento de películas automotivas, dando início às discussões para 
a realização de estudos que deem o embasamento maior para as 
análises do governo. 
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REMOçãO DA BLINDAGEM 
EM VEÍCULO SALVADO

“Remoção e Descarte de Blindagens para Veículos Salvados – Ir-
recuperáveis” foi o tema da palestra realizada pelo CESVI, dia 29 
de outubro, na sede do Sindseg-SP. O assunto havia sido tema de 
pesquisa feita pelo CESVI, sob encomenda da Fenseg (Federação 
Nacional de Seguros Gerais). 
A pesquisa foi feita com o objetivo de identificar as etapas e 
procedimentos corretos relacionados à blindagem de salvados, 
resultantes de diversas experimentações e simulações desenvol-
vidas na oficina do CESVI.
Estiveram presentes ao evento representantes das seguradoras 
e também da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), re-
presentada por Fábio Rovêdo de Mello, da blindadora Concept, 
que apoiou os métodos demonstrados pelo CESVI na pesquisa 
em questão. 
O conteúdo, embora técnico, foi detalhado para a plateia presen-
te, que entendeu os procedimentos propostos pela pesquisa:

Identificação do veículo e nível de blindagem;•	
Desmontagem do veículo;•	
Remoção dos materiais balísticos;•	
Destinação dos materiais balísticos;•	
Remontagem e devolução do veículo;•	
Confecção do relatório de remoção e descarte da blindagem.•	

A participação de todos os presentes demonstrou o quanto foi 
proveitoso o desenvolvimento do estudo, trazendo esclarecimen-
tos necessários quanto à legislação, viabilidade técnica, custos e 
sustentabilidade ambiental da blindagem de veículos. 

iNspeção técNicA veiculAr 
em debAte

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados realizou, em 14 de outubro último, 
uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei 
5979/01 que normatiza a inspeção técnica veicular. 
José Aurelio Ramalho, diretor de operações do 
CESVI BRASIL, foi um dos convidados que participou 
do debate, e levantou a questão sobre o destino dos 
veículos reprovados na inspeção. Ramalho apontou 
a atividade de reciclagem de veículos como uma 
alternativa para a questão, além de trazer benefícios 
ambientais, sociais e econômicos. 
O Projeto de Lei, que aguarda a votação do plenário, 
teve a aprovação, em 2004, de um texto substituti-
vo ao original que prevê que o proprietário terá de 
pagar duas taxas para ter seu carro inspecionado: 
uma pela verificação dos itens de segurança e de 
outra para a averiguação dos itens ambientais. Os 
serviços serão realizados por empresas privadas, em 
regime de concessão, por um prazo de 20 anos, 
permitida a renovação por igual período. De acordo 
com o Código Brasileiro de Trânsito, a inspeção 
veicular deveria ter sido implantada em 1997. 

NotAS

Mais de 120 pessoas das oficinas de Santa Catarina esti-•	
veram presentes, no dia 22 de outubro, à palestra “Como 
manter sua oficina e seus colaboradores atualizados com o 
mercado”. O evento foi uma iniciativa do Sindseg-SC. O 
sindicato contratou o CESVI para levar informações sobre 
novas tecnologias, melhoria dos processos e certificação 
ambiental.

Visando à realização de ações conjuntas na área de •	
segurança viária, executivos do CESVI visitaram a nova 
sede da concessionária de rodovia Via Oeste, 
pertencente ao Grupo CCR. Foi discutido um convênio 
técnico entre a concessionária e o centro de pesquisa.

Durante a Rio Part’s 2009 - Feira Internacional da In-•	
dústria de Autopeças e Reparação Automotiva, o CESVI 
assinou convênio com o Sindirepa-RJ. A parceria 
beneficiará oficinas cariocas com descontos em cursos, 
certificações e publicações técnicas. 

no SEnado, analISando o uSo 
dE pElíCulaS

Participando, em Brasília, 
da Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Fede-
ral, discutindo o uso de 
películas em automóveis, 
o diretor de operações 
do CESVI, José Aurelio 
Ramalho, afirmou que, 
de acordo com estudos 
do centro, a película pre-
judica a visibilidade à noite. 
Com base na afirmação, os senadores Paulo Paim e Augusto 
Botelho, respectivamente o presidente da comissão e o relator 
do Projeto de Lei que regulamenta o uso da película, decidiram 
aguardar estudos mais aprofundados quanto à segurança do 
acessório antes da apresentação de um parecer.
No dia 13 de outubro, o CESVI reuniu fabricantes e entidades do 
segmento de películas automotivas, dando início às discussões para 
a realização de estudos que deem o embasamento maior para as 
análises do governo. 
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