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Editorial2

Segurança é um conceito e 
uma cultura que não pode 
se restringir, não pode ser 

segmentado ou negado, adiado 
ou excluído. Deve ser abrangente 
e se estender a todos, porque 
viver sem segurança é como 
caminhar na escuridão, a passos 
incertos, numa exposição 
constante ao risco.
É por isso que a Revista CESVI, 
indo além de seu tradicional 
trabalho direcionado aos veículos 
de passeio, nesta edição dá 
um destaque todo especial às 
motocicletas e, principalmente, aos 
seus condutores, os motociclistas, 
sejam profissionais ou não.
Em nossa matéria de capa, 
expomos a insegurança vivida 
no dia a dia de quem trafega 
em duas rodas, e abordamos 
a necessidade de informação 
e treinamento para que esses 
condutores deixem de ser, 
ao mesmo tempo, algozes e 

Algozes e vítimas do trânsito

SIGA O 
CESVI 
NO TWITTER

www.twitter.com.br/cesvibrasil 

vítimas do trânsito. No texto, 
contamos com depoimentos 
de algumas das maiores 
autoridades no assunto, 
que são os representantes 
de órgãos de trânsito e de 
associações de classe dos 
motociclistas profissionais.
Esta edição também é muito 
especial porque conseguimos 
reunir, em duas entrevistas 
exclusivas, dois expoentes 
de setores fundamentais da 
economia nacional. Cledorvino 
Belini, novo presidente da 
Anfavea, e Jorge Hilário Vieira, 
novo presidente da CNSeg, 
relatam, nas páginas 
da Revista CESVI, os 
desafios à frente 
de suas gestões e 
a importância do 
mercado de seguros 
(para a Anfavea) e 

José Aurelio Ramalho,
Diretor de operações do CESVI BRASIL

da indústria automobilística 
(para a CNSeg) para seus 
setores. Comprovando que o 
País só cresce quando segmentos 
próximos andam de mãos dadas 
e atentos aos passos de seus 
parceiros de negócios.

Boa leitura! 
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� Por
ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Editor

FERNANDA MENDONÇA Publicações e Assessoria de Imprensa

Mais uma vez, o mercado automotivo teve 
a oportunidade de conhecer quais os 
modelos de veículos que oferecem um 

reparo mais facilitado e de custo mais competitivo 
em suas categorias. Dirigentes e executivos de 
montadoras e do setor de seguros se reuniram no 
dia 1º de julho para a divulgação do CAR Group 
2010 – ranking de veículos elaborado pelo CESVI, 
que aponta os campeões de reparabilidade. 
O índice é atualizado anualmente devido às 
alterações dos valores de cesta básica de peças e 
entrada de novos veículos no ranking. 
E o local escolhido para o lançamento anual não 
poderia ser mais apropriado: a sede da Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores). Afinal, a entidade é o pólo que 
abriga os grandes participantes desse trabalho, 

que são as montadoras de veículos. “É uma 
grande satisfação ter a premiação do CAR Group 
acolhida neste local tão especial”, afirmou José 
Aurelio Ramalho, diretor de operações do 
CESVI BRASIL. “Certamente é o reconhecimento 
de uma evolução que vem acontecendo ao 
longo dos anos por meio de trabalhos realizados 
pelo centro de pesquisa. Estamos reunindo hoje 
montadoras que já tiveram resultados concretos 
com base em ações de que participamos”.
Nesta edição 2010, a Volkswagen foi a 
montadora mais premiada, com quatro troféus 
(para Novo Fox, Nova Saveiro, Novo Polo Sedan 
e SpaceFox), seguida pela Renault, com três 
premiações (Sandero Stepway, Mégane e 
Mégane Grand Tour) e pela Nissan, com 
duas (Livina e Grand Livina).

Os melhores do reparo

Edição 2010 do ranking CAR Group aponta os modelos de veículos 
campeões de reparabilidade
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Contribuindo para a redução 
do seguro
Sendo uma referência técnica de 
informação, o CAR Group proporcionou 
uma evolução nas relações entre 
montadoras e seguradoras, além de 
permitir uma maior transparência para 
o consumidor. Com essas informações, 
o consumidor pode comparar, na hora 
da compra, o comportamento de 
reparo entre dois modelos de veículos 
que lhe interessam. 
Já as montadoras contam com 
informações técnicas relevantes dos 
veículos para serem incorporadas em 
seus projetos. A tendência é que os 
modelos com melhor classificação no 
ranking também tenham valores de 
seguro mais vantajosos, já que o custo 
do reparo é utilizado como base para a 
tarifação de preços pelas seguradoras.
 “O mercado segurador vê os estudos 
de reparabilidade como importantes 
em diversos aspectos”, apontou Neival 
Rodrigues Freitas, diretor da FenSeg 
(Federação Nacional de Seguros 
Gerais). “Em primeiro lugar, porque o 
consumidor fica conscientizado quanto 
aos veículos com os quais ele vai ter 
um custo menor de reparação no caso 
de uma colisão. As pequenas colisões 
vão ter de ser cobertas por ele, porque 
incluídas na franquia. Ele vai ter o 
benefício de não 
perder bônus, e a 
própria seguradora, 
não tendo de fazer 
nenhum desembolso 
em função desse 
custo mais baixo 
de reparo, vai 
fazer com que o 
preço de seguro 
sofra redução”.

Consumidor 
mais bem informado
A imprensa é outra usuária 
frequente dos dados 
do CAR Group. 

Publicações como a Revista Quatro 
Rodas, a AutoEsporte, a Carro e a 
Car & Drive utilizam as informações 
do ranking como critério em seus 
comparativos direcionados para orientar 
o consumidor no momento da compra 
do carro novo.
“Acho esse prêmio importante 
porque, quanto mais montadoras 
aderirem ao CAR Group, melhor 
para o consumidor”, destacou Isabel 
Reis, editora responsável da Revista 
Carro. “Nossa publicação utiliza os 
índices em nossas tabelas e testes, e o 
consumidor percebe e pergunta sobre 
o assunto. Esse estudo já se tornou um 
serviço prestado para o consumidor. 
Quanto mais ele souber de segurança e 
reparabilidade, melhor para todos”.

De olho na reparabilidade
Lançado em 2005, o CAR Group é uma 
das principais referências oferecidas 
pelo CESVI para os proprietários 
de veículos e todos os segmentos 
da economia ligados ao mundo do 
automóvel, juntamente com o Índice 
de Segurança, o Índice de Visibilidade 
e o Índice de Danos de Enchente. 
“Cada vez mais, as montadoras estão 
preocupadas, desde cedo, com o 
fator reparabilidade”, destacou no 
evento Cledorvino Belini, presidente da 

Anfavea. “Todas têm 
uma experiência nesse 
campo e consideram 
o estudo do CESVI um 
trabalho importante. 
O futuro passa por 
aí”, avaliou.

A avaliação 
O trabalho começa na pista de 
crash-tests do CESVI. São realizados 
testes de impacto de baixa velocidade 
(15 km/h), com colisão de 40% da 
dianteira esquerda e 40% da traseira 
direita, de acordo com a Norma 
Internacional do RCAR (Research 
Council for Automobile Repair), um 
conselho internacional de centros de 
pesquisa especializados em reparação 
automotiva e segurança viária.
Após cada impacto, o veículo é 
levado a uma oficina-modelo, onde 
é estudada a extensão dos danos e a 
facilidade do reparo. Este estudo rende 
muitos trabalhos, como a elaboração 
do CAR Group.
A tabela contém veículos fabricados 
no Brasil e no Mercosul e veículos 
importados. Estão excluídos veículos 
fora de linha de produção, esportivos 
fora-de-série, picapes e utilitários com 
peso superior a 2.300 kg. 
A definição CAR Group vem do fato 
de que os veículos são classificados em 
grupos. Cada grupo representa uma 
faixa de valores relacionados a seu custo 
ponderado de reparo. Em uma escala 
que vai de 10 a 60, quanto melhor a 
reparabilidade, menor será o número do 
grupo de classificação do veículo.

Revista CESVI 5

Cledorvino Belini (à direita), 
presidente da Anfavea, ao lado de José 

Ramalho, do CESVI
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Representantes da Volkswagen, 
marca mais premiada da noite, recebem o 
prêmio de Cledorvino Belini, da Anfavea

Novo Fox – melhor hatch compacto
Nova Saveiro – melhor picape 
compacta
Novo Polo Sedan – melhor sedan 
compacto
SpaceFox – melhor SW compacto

Prêmio da Renault foi dado por 
Neival Freitas, da Fenseg

Sandero Stepway – melhor hatch 
compacto off-road
Mégane – melhor sedan médio
Mégane Grand Tour – melhor SW

Ricardo Viana, da Nissan, recebe 
os troféus de João Cláudio Bourg, 
presidente da Abla

Livina – melhor minivan compacta
Grand Livina – melhor minivan

Airton Rosendo, da Fiat, recebe 
troféu de Isabel Reis, da Revista Carro

Stilo – melhor hatch médio

Equipe da Ford Caminhões, com o 
prêmio pela Transit

Transit – melhor utilitário

Representantes da Chevrolet, 
premiada pela S10

S10 Cabine Simples – melhor 
picape média
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Representantes da Volkswagen, 
marca mais premiada da noite, recebem o 
prêmio de Cledorvino Belini, da Anfavea

Novo Fox – melhor hatch compacto
Nova Saveiro – melhor picape 
compacta
Novo Polo Sedan – melhor sedan 
compacto
SpaceFox – melhor SW compacto

Prêmio da Renault foi dado por 
Neival Freitas, da Fenseg

Sandero Stepway – melhor hatch 
compacto off-road
Mégane – melhor sedan médio
Mégane Grand Tour – melhor SW

Ricardo Viana, da Nissan, recebe 
os troféus de João Cláudio Bourg, 
presidente da Abla

Livina – melhor minivan compacta
Grand Livina – melhor minivan

Airton Rosendo, da Fiat, recebe 
troféu de Isabel Reis, da Revista Carro

Stilo – melhor hatch médio

Equipe da Ford Caminhões, com o 
prêmio pela Transit

Transit – melhor utilitário

Representantes da Chevrolet, 
premiada pela S10

S10 Cabine Simples – melhor 
picape média
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Entenda as diferenças, 
vantagens e riscos do uso do 
farol baixo e da tecnologia DRL 
durante o período diurno

Luzes do dia

Um projeto de lei que obriga os carros 
a circular com farol baixo durante o 
dia está em tramitação na Câmara dos 

Deputados. A alegação do projeto é de que o 
mesmo procedimento já vem sendo adotado 
em vários países da Europa e no Canadá. 
Entretanto, esses países utilizam uma 
tecnologia diferente do nosso farol 
baixo. Trata-se de uma lâmpada adicional 
denominada DRL (Daytime Running Lights), 
que emite uma luz mais difusa e de menor 
intensidade em comparação com o farol baixo.
A maioria dos países que a utilizam possui 
grandes períodos de escuridão, especialmente 
no inverno, presença frequente de neblina 
e condições de iluminação natural desfavoráveis 
durante a maior parte do ano, devido à 
alta latitude.
O uso dos faróis baixos ligados durante o dia 
já é recomendado no Brasil pela Resolução 
Contran.18/98, sendo obrigatório somente 
para motocicletas e para ônibus circulando em 
corredores exclusivos.
Muito embora possa parecer óbvio que o 
farol baixo ligado durante o dia represente 
um incremento na segurança viária, uma vez 
que o facho de luz atrai a atenção dos demais 
usuários, sua utilização não é tão simples, e seu 
efeito também pode não ser o esperado.
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Contribuindo para a redução 
do seguro
Sendo uma referência técnica 
de informação, o CAR Group 
proporcionou uma evolução nas 
relações entre montadoras e 
seguradoras, além de permitir 
uma maior transparência para o 
consumidor. Com essas informações, 
o consumidor pode comparar, na 
hora da compra, o comportamento 
de reparo entre dois modelos de 
veículos que lhe interessam. 
Já as montadoras contam com 
informações técnicas relevantes dos 
veículos para serem incorporadas 
em seus projetos. A tendência é que 
os modelos com melhor classificação 
no ranking também tenham valores 
de seguro mais vantajosos, já que 
o custo do reparo é utilizado como 
base para a tarifação de preços 
pelas seguradoras.
 “O mercado segurador vê os 
estudos de reparabilidade como 
importantes em diversos aspectos”, 
apontou Neival Rodrigues Freitas, 
diretor da FenSeg (Federação 
Nacional de Seguros Gerais). 
“Em primeiro lugar, porque o 
consumidor fica conscientizado 
quanto aos veículos com os quais 
ele vai ter um custo menor de 
reparação no caso de uma colisão. 
As pequenas colisões vão ter de ser 
cobertas por ele, porque incluídas 
na franquia. Ele vai ter o benefício 
de não perder bônus, e a própria 
seguradora, não tendo de fazer 
nenhum desembolso em função 
desse custo mais baixo de reparo, 
vai fazer com que o preço de seguro 
sofra redução”.

Consumidor mais bem 
informado
A imprensa é outra usuária 
frequente dos dados do CAR Group. 
Publicações como a 

Quando o farol atrapalha
Embora, num primeiro momento, 
representem um ganho para o 
estímulo visual, faróis emitindo 
grande quantidade de luz perdem 
sua eficácia caso todos os carros 
estejam usando-os da mesma 
forma. Ou seja, o diferencial 
de chamar a atenção se dilui 
quando... não há mais diferencial. 
Além disso, o farol ligado de dia 
diminui a percepção de distância e 
profundidade.
Confira, a seguir, outros fatores que 
desaconselham o uso contínuo de 
farol baixo durante o dia.

 Praticamente todas as lentes 
dos faróis dos veículos atuais 
são de policarbonato, ou seja, 
plástico, suscetíveis à ação 
de raios ultravioleta emitidos 
pelas lâmpadas. As lâmpadas 
que equipam originalmente os 
veículos possuem tratamento 
para controle da emissão 
de ultravioleta, entretanto 
o mesmo não se sabe das 
lâmpadas mais baratas 
vendidas livremente no 
mercado paralelo. A ação 
destes raios certamente 
afetará as lentes dos faróis, 
tornando-as esbranquiçadas, 
reduzindo a intensidade de 
luz emitida, como também 
podendo modificar o perfil 
do facho de luz e aumentar 
o risco de um acidente. Com 
a queima mais frequente 
provocada pelo uso contínuo, 
mais lâmpadas serão 
adquiridas no mercado 
paralelo para reduzir os 
custos, e mais faróis poderão 
ter sua intensidade de luz 
comprometida.

 O uso contínuo do farol baixo 
pode causar um desequilíbrio 
energético no sistema elétrico 
do veículo, exigindo que o 
alternador seja acionado 
mais vezes e por mais tempo, 
aumentando o consumo de 
combustível e a emissão de 
poluentes (esta preocupação 
já está sendo considerada 
até nos EUA, para o caso do 
uso do DRL vir a se tornar 
obrigatório, mesmo sendo sua 
intensidade de luz e consumo 
bem menores do que os dos 
faróis baixos).

Desvantagem  econômica
Toda lâmpada tem uma vida 
útil determinada e, com o uso 
contínuo também durante o dia 
(sendo que não foi projetada 
para tal frequência de utilização), 
terá sua durabilidade diminuída, 
acarretando na queima prematura e 
exigindo maior manutenção. O risco 
maior é de que haja um aumento na 
quantidade de veículos trafegando 
com os faróis queimados.

DRL - Luz de baixa intensidade
Pela Resolução Contran 14/98, os 
veículos devem possuir, dentre 
outros itens: Luzes de posição 
(faróis, lanternas dianteiras 
e traseiras), luzes de direção 
(piscas), luzes de freio, luz de ré e 
dispositivos reflexivos 
de emergência.
Como já comentado, o DRL 
(Daytime Running Lights) é uma 
luz adicional ao sistema de faróis 
principais, que permanece acesa 
durante todo o tempo em que o 
veículo está ligado. Basicamente, 
pode se constituir numa lâmpada 
adicional (tipo P21), dispositivo 
adicionado à lâmpada do farol alto 
ou por sleds distribuídos ao longo 
do conjunto óptico.
O DRL é projetado para ser de 
baixa intensidade, minimizando o 
consumo de energia e preservando 
o balanceamento energético do 
veículo, sendo útil principalmente 
em condições precárias de 
iluminação natural.

Uso contínuo 
do farol baixo 

pode causar um 
desequilíbrio 
energético no 

sistema elétrico, 
aumentando 

o consumo de 
combustível e 
a emissão de 

poluentes
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Restrição ao xenon
Os faróis de xenon têm capacidade 
para i luminar até três vezes 
mais que as lâmpadas comuns e 
consomem 40% menos energia.
Porém, a instalação incorreta 
oferecida no País em forma de kits 
pode causar cegueira momentânea 
nos motoristas que trafegam em 
sentido contrário, aumentando o 
risco de acidentes.
Por isso, a Resolução Contran 
294 /2009 determinou que, a 
partir de janeiro de 2009, somente 
veículos que disponham de 
faróis reguláveis em altura e com 
dispositivo de limpeza podem 
instalar lâmpadas xenon (que 
emitam mais do que 2000 lúmens), 
para evitar o ofuscamento e a 
dissipação da luz. O detalhe 
é que isto acaba 
proibindo a 
instalação 
dos kits 
xenon, uma 
vez que 
os faróis a 
serem adaptados 
não são dotados destes 
dispositivos.
Além disso, a legislação 
nacional só permite faróis 
nas cores branca ou 
amarela; ou seja, que a 
temperatura de cor seja no 
máximo de 6000 K (Kelvin), 
o que impede a utilização 

Motos já são obrigadas a 
trafegar com farol baixo 
aceso durante o dia

de lâmpadas de xenon de 8000 K 
em diante, pois emitem uma luz na 
cor azulada.
Assim, somente veículos equipados 
com faróis de xenon de fábrica, 
dentro das especificações descritas, 
poderão circular normalmente. 

Cores indicam direção 
e intenção
As cores dos sistemas de 
iluminação dos veículos foram 
definidas internacionalmente  
a seguinte forma:

 Luzes que indicam que o 
veículo está vindo de encontro 
ao observador: brancas ou 
amarelas (farol, lanterna 
dianteira, luz de ré).

 Luzes que indicam que o 
veículo está indo na direção 
contrária do observador: 
vermelhas (lanterna traseira, 
luz de freio, brake-light).

 Luzes que indicam mudança de 
direção: âmbar, ou vermelhas 
na traseira (pisca).

Qualquer alteração nessas cores, 
como o uso de materiais de origem 
duvidosa, que não garantam 
os índices de cromaticidade, e 
a utilização de acessórios não 
originais, como luzes néon, 
representa um grande risco à 
segurança viária, na medida em que 
podem confundir os motoristas e 
dificultar a rápida identificação do 
veículo que está à sua frente em 
caso de manobra de emergência. 

CESVI PESQUISA
Visando a obter parâmetros técnicos que 
identifiquem a eficácia da aplicação do DRL 
no País (dadas nossas boas condições de iluminação 
natural), como também a real contribuição do uso dos 
faróis baixos durante o dia para a segurança viária, o CESVI está 
acertando detalhes para a realização de uma pesquisa específica 
sobre luzes do carro junto à Phillips do Brasil.
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Idas e vindas 
da exigência 
do assento 
adequado 
para 
transporte 
de criança. 
Enquanto a 
sociedade 
não entra 
num acordo, 
os riscos 
continuam

Parece coisa que só acontece no Brasil. 
No dia 9 de junho, entraria em vigor 
a lei que exige o uso de cadeirinhas 

adequadas à idade das crianças transportadas 
em carros. No entanto... Não havia cadeiras 
suficientes nas lojas para que os proprietários 
de veículos cumprissem com a determinação. 
Diante do obstáculo, o Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsito) decidiu 
adiar a obrigatoriedade para o dia 1º de 
setembro, dando tempo para que o mercado 
fosse abastecido com o acessório.
Porém, é impossível fechar os olhos ao 
fato de que a resolução do Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) que 

aborda a necessidade de crianças serem 
transportadas em assentos específicos 
não é de hoje. Ela é de 2008. O que 
faltava, então? Fiscalização. Bastou que 
se estabelecesse uma data para início da 
aplicação de penalidades para que houvesse 
uma correria às lojas atrás das cadeirinhas.
Fica evidente, então, que os acontecimentos 
remetem a uma tradição brasileira. 
No caso do cinto de segurança, ocorreu 
fato semelhante. Apesar da importância 
do uso do acessório ser amplamente 
conhecida, o motorista brasileiro só 
adquiriu o hábito de usá-lo quando a 
ameaça de multa se tornou real.

Criança em risco
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O que vale a partir 
de setembro

 Bebês de até um ano de idade 
devem ser transportados no 
bebê-conforto.

 Crianças de um a quatro anos 
devem ser transportadas em 
cadeirinhas específicas para o 
seu porte físico.

 Entre os quatro e os sete 
anos, o acessório indicado 
é o “booster”, ou elevação 
de assento.

 Crianças de sete a dez anos 
de idade devem viajar no 
banco traseiro, sempre 
usando o cinto de segurança.

Criança no transporte coletivo
O Denatran já estuda ampliar a 
lei para que táxis e vans escolares 
também sejam obrigados a 
transportar crianças nas cadeirinhas 
específicas, o que é um desejo do 
Ministério Público.
Instalar corretamente as cadeiras 
de criança não é tarefa fácil, 
exigindo leitura detalhada das 
instruções contidas nos manuais 
dos fabricantes (da cadeira e do 
veículo), atenção na montagem, 
força (o ideal é que a aplicação seja 
feita por duas pessoas) e tempo.
Assim sendo, o CESVI considera que 
a montagem deste dispositivo em 
veículos de uso coletivo é inviável. 
Cada cadeira depende da idade 
da criança, e toda a operação de 
montagem e desmontagem, se 
realizada de maneira apressada e 
descuidada, pode gerar mais riscos 
que benefícios.

Embora o cinto de segurança do 
próprio veículo não seja adequado 
para a criança, análises de acidentes 
na Alemanha demonstraram que, 
enquanto 51,4% das crianças 
tiveram índices de lesão mais altos 
e com maior frequência quando 
não usavam qualquer proteção, 
apenas 17,3% daquelas que usaram 
o cinto comum tiveram lesões de 
severidade média a fatal. 
Estimativas recentes ainda indicam 
que crianças usando somente o 
cinto (projetado para adultos) têm 
53% menos chances de sofrer lesões 
graves e/ou fatais em acidentes, e 
60% menos chances caso estejam 
corretamente instaladas numa 
cadeira de criança apropriada, em 
relação à falta do uso de qualquer 
tipo de proteção.
Como, a rigor, táxis são veículos 
que devem circular em baixa 
velocidade e algumas vezes em 
corredores apropriados, a criança 
deve usar o cinto de segurança 
do próprio veículo, uma vez que 
os riscos serão menores do que 
se não estiver usando nenhum 
sistema de retenção.
É claro que o ideal, principalmente 
para quem tem criança muito nova, 
é evitar qualquer tipo de transporte 
que coloque em risco sua vida no 
caso de uma colisão.
 
Vans devem ser adaptadas 
Uma van escolar, diferentemente de 
outros tipos de transporte coletivo, 
existe especificamente para 
transportar crianças. Sendo assim, 
deve obrigatoriamente contemplar 
todos os dispositivos necessários ao 
transporte de seus “clientes”.
Entretanto, antes de se obrigar que 
as vans instalem corretamente as 
cadeiras de criança (sem folgas e 
obedecendo aos grupos de crianças 
aos quais foram desenvolvidas), 
é preciso que os bancos e cintos 
de segurança sejam projetados 
para receber adequadamente as 
cadeirinhas, e que suas respectivas 
ancoragens sejam testadas de 
acordo com as Resoluções do 
Contran 220 /2007 e 316 /2009.
O CESVI, em parceria com a ONG 
Criança Segura, realizará uma pesquisa 

em vans escolares, 
visando a verificar os 
requisitos para ações 
que efetivamente 
viabilizem a 
instalação correta de 
cadeiras de 
criança em todos os 
veículos que 
transportam escolares.

Posição do CESVI
Nos países 
desenvolvidos, 
para o sucesso na 
implantação de 
qualquer lei ou novo 
procedimento, há sempre 
uma ordem a ser seguida: 
educação + legislação + 
fiscalização. Infelizmente 
no Brasil isso não se repete, 
haja vista o exemplo 
do próprio Código de 
Trânsito Brasileiro, que 
levou mais de seis anos 
para ser implantado; 
nesse meio tempo, não 
houve praticamente 
nenhum programa, 
campanha ou qualquer 
tipo de ação que 
procurasse preparar 
os motoristas para 
as mudanças. Talvez 
este seja o principal 
motivo de existirem 
aqui leis que “pegam” 
e leis que “não 
pegam”.
O uso de cadeiras de 
criança nos veículos 
passou a receber a 
devida consideração 
quando, em 1999, foi 
publicada a norma da 
ABNT NBR 14400, que 
trata dos testes relativos 
ao projeto deste tipo de 
dispositivo, com o Inmetro 
fornecendo um selo de 
conformidade para as 
cadeiras testadas.
Entretanto, esta certificação 
apresentava dois problemas 
principais: era facultativa 
(ou seja, como norma, 
não era obrigatória) e 

CESVI realizará 
pesquisa sobre 
instalação de 

cadeirinhas em 
vans escolares
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� Por
CELSO ALVES MARIANO

Em quase 14 anos na 
elaboração de conteúdos 
educacionais de trânsito 

para leigos, cheguei à conclusão 
de que ninguém é capaz de, 
realmente, ensinar a outra pessoa 
o que quer que seja. O máximo 
que um bom instrutor, professor, 
tutor, pai, mãe ou irmão mais 
velho consegue fazer é criar um 
ambiente ou situação favorável 
ao aprendizado. Educação é 
um processo que só funciona 
quando alguém deseja aprender. 
Mas, se você estiver disposto, 
quem sabe? 

Espero que esta pequena 
coletânea de procedimentos 
seguros possa lhe encontrar 
receptivo para um assunto 
que não é completamente 
desconhecido seu. Se, além de 
receptivo, você ficar curioso e 
conseguir imaginar as situações 
enquanto ler, então há grandes 
chances de eu me tornar 
alguém que “ensinou” algo a 
alguém que queria aprender: 
você. Tomara.

Vamos às dicas:

Planeje o que vai fazer antes de sair: só de pensar no assunto, você aumenta 
a segurança no percurso. Tomar decisões no calor do momento, quando 

a situação de risco potencial já está acontecendo, pode levá-lo a escolhas 
erradas e perigosas.

Deixe seu carro em ordem, dos documentos aos pneus. Negligenciar a 
manutenção do veículo é pôr em risco a própria vida. Seu carro pode 

ser moderno, ter alta tecnologia, mas não tem vida própria. É preciso que 
você cuide dele.

Antes de sair, dedique alguns segundos para dizer a si próprio que está 
assumindo a responsabilidade pelo que está prestes a fazer. O condutor 

do carro tem a mesma responsabilidade do piloto do avião: o “comando” 
das vidas de quem vai dentro do seu veículo e das que cruzarão pelo 

seu caminho.

Conhecer as leis de trânsito é pré-requisito indispensável. O domínio 
mínimo das regras garante funcionalidade e segurança aos deslocamentos. 

Quem não sabe as regras atrapalha o jogo. É bom lembrar: ninguém 
pode alegar desconhecimento da lei para justificar erros e omissões. 

Aceitar e se submeter à regra é essencial. Mesmo que você não 
concorde, conforme-se e cumpra. Os “rebeldes e teimosos” são 
os grandes causadores das desgraças no trânsito. Oportunamente, 

exponha de forma adequada aquelas suas ótimas ideias que podem 
fazer o trânsito ser muito melhor do que é. Enquanto você não conseguir 
mudar as leis, respeite as que estão aí.

O talento mais desejável nos deslocamentos é a capacidade de 
perceber riscos. O ambiente trânsito é naturalmente perigoso, não  

o subestime. Isso é fundamental para a segurança. Considere inclusive 
os riscos que você próprio está levando às ruas, por estar cansado, 
estressado, com sono, etc.

Use os conceitos de direção e comportamento defensivo. Trata-se 
de um conjunto de “dicas”, tal qual uma “tática” para garantir 
a segurança de todos, tornando este “jogo” menos maluco e 

perigoso. Vai desde “olhar para os dois lados antes de atravessar”, 
até o “veja e seja visto por todos”, passando pelo clássico “todos 

devem sempre usar o cinto de segurança”. 

Aja com “espírito cidadão”. O trânsito é o maior ambiente social 
que existe. O direito de transitar é igual para todos, mas o espaço 

disponível é limitado. A “superlotação” piora a funcionalidade 
e a segurança. Há cada vez mais pedestres, carros e motos, mas a 
largura das ruas, avenidas e estradas continua a mesma. 

Seja tolerante com as falhas e erros dos outros. Você pode estar 
coberto de razão e o outro totalmente errado, mas descontrolar-

se por raiva ou indignação pode ser a gota d’água para que 
aconteça um desastre. Respire fundo e se lembre: até que seu 

carro esteja parado e estacionado em local seguro, a possibilidade 
de alguém se machucar é sempre muito alta.

Esteja ciente de que o bom funcionamento e a segurança no 
trânsito depende dos seus usuários. Isto é, de você e de todos 
os outros. Não há regra ou fiscalização que dê conta de 

comportamentos distorcidos, individualistas e irresponsáveis.  
A estupidez humana não tem limites. Mas nossa inteligência 
e bom senso também não. Faça sua parte. Acredite: você tem 
muito a contribuir.

Celso Alves Mariano  
é especialista multidisciplinar  

em trânsito pela PUC-PR, diretor de 
conteúdo da Tecnodata Educacional, 

editora brasileira especializada 
em educação para a prevenção, e 

consultor do Portal do Trânsito  
www.portaldotransito.com.br 

Contatos: celso@tecnodata 
educacional.com.br

DEZ DICAS PARA 
A PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES
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PERIGO DENTRO 
DO CARRO
Na última edição da Revista CESVI, que 
foi um número exclusivo sobre segurança 
viária e veicular, já alertávamos para os 
perigos de se transportar uma criança 
no veículo sem os cuidados corretos. 
Mas, já que a insegurança ganhou mais 
tempo, vale lembrar os pontos principais 
desta questão.
A criança não é um adulto pequeno. 
A resistência de sua estrutura óssea e de 
seus órgãos internos é significativamente 
menor que a de um adulto. Ao estar solta 
ou presa de maneira indevida dentro 
do veículo, a criança se torna muito 
mais vulnerável aos piores efeitos de 
uma eventual colisão do carro. Fica 
praticamente indefesa diante de três 
tipos diferentes de impacto:

 Do veículo contra obstáculo 
(poste, muro, outro carro, etc.).

 Da própria criança contra as 
partes internas do veículo (quando 
sua cabeça ou tórax se choca 
contra o volante, o painel e outras 
partes do carro).

 De seus órgãos internos contra sua 
estrutura óssea (do cérebro contra 
a caixa craniana, do coração e do 
pulmão contra a caixa torácica, etc.).

Para se ter ideia da severidade dos efeitos 
de um acidente automobilístico no corpo 
de uma criança, uma colisão frontal 
a 50 km/h contra um elemento fixo 
produz uma desaceleração dentro do 
veículo correspondente a até 50 vezes 
a aceleração da gravidade. Seria como 
se multiplicássemos o peso da criança 
dentro do carro por 50. Nestas condições, 
uma criança de seis anos, pesando 
aproximadamente 25 quilos, solta no carro, 
seria arremessada para a frente contra os 
bancos dianteiros ou o para-brisa como se 
pesasse quase uma tonelada.

não havia laboratórios de testes no 
Brasil devidamente equipados para 
a realização dos testes dinâmicos 
necessários para a certificação.
O Inmetro, tendo conhecimento 
destes problemas durante um 
trabalho realizado para o programa 
“Fantástico”, em meados de 2004, 
cancelou e recolheu todas as 
certificações emitidas até então. 
Isso para que fosse efetuada 
uma revisão na norma e nos 
procedimentos de certificação, 
culminando com a instituição da 
obrigatoriedade da certificação e 
do uso da cadeira de criança pela 
Portaria 038 de 29 de janeiro de 
2007 e pela Resolução Contran 
277/2008 de 28 de maio de 2008, 
respectivamente.
Estas ações aparentemente 
resolveriam o problema do 
transporte adequado de crianças em 
veículos automotores. Entretanto, 
ainda não existe nenhum 
laboratório para a realização dos 
testes dinâmicos requeridos na 
norma, o que obriga os fabricantes 
a enviar seus produtos para serem 
testados no exterior, encarecendo 
e aumentando o tempo para o 
desenvolvimento e certificação das 
cadeiras de criança.
Este fato, aliado à falta de 
conscientização dos pais quanto à 
importância do uso das cadeiras 
de criança, resultou na falta do 
produto quando da procura em 
massa antes do que seria o começo 
da fiscalização, em 9 de junho, 
obrigando o Denatran a adiar a 
aplicação das multas.
Em sua atuação de contribuir para 
o aprimoramento das condições 
de segurança veicular e viária, o 
CESVI está em tratativas finais de 
uma parceria com a Unicamp, 
visando à construção de um 
laboratório de testes dinâmicos 
no Brasil, fechando a última 
lacuna para a garantia de 
segurança no transporte de 
nossas crianças. 

ISOFIX
O sistema de engate Isofix é um tipo 
de fixação na carroceria do veículo 
para a instalação segura e rápida das 
cadeiras de criança, adotado por 
fabricantes de veículos em vários 
países, especialmente na Europa 
Ocidental, Ásia e progressivamente 
também na América do Norte.
O principal benefício do Isofix é que 
proporciona um vínculo estrutural 
por meio do encaixe de garras 
existentes na base da cadeirinha, 
com engates soldados na carroceria, 
diminuindo o risco de má instalação.
Entretanto, o sistema Isofix requer 
testes específicos, tanto para o engate 
na cadeirinha quanto para o terminal 
de encaixe na estrutura da carroceria. 
Necessita, portanto, que os fabricantes 
de veículos introduzam estes terminais 
nas carrocerias de seus veículos, 
sendo obrigados a efetuarem testes 
de resistência conforme requisitos 
estabelecidos na norma européia 
ECE R44 (que foi a base para a 
elaboração da norma brasileira NBR 
14400, e que está atualmente sendo 
revisada pela ABNT, já prevendo a 
introdução do Isofix).
Cabe-se destacar que os assentos 
com esse tipo de engate também 
podem ser instalados em veículos 
sem o sistema Isofix, sendo as 
cadeiras, porém, bem mais pesadas 
e com custo normalmente mais 
alto em relação ao dos modelos 
habitualmente existentes no mercado 
(categoria “universal”).

Criança não pode ser tratada como “adulto “pequeno”

Sistema tem engates soldados na carroceria
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� Por
CELSO ALVES MARIANO

Em quase 14 anos na 
elaboração de conteúdos 
educacionais de trânsito 

para leigos, cheguei à conclusão 
de que ninguém é capaz de, 
realmente, ensinar a outra pessoa 
o que quer que seja. O máximo 
que um bom instrutor, professor, 
tutor, pai, mãe ou irmão mais 
velho consegue fazer é criar um 
ambiente ou situação favorável 
ao aprendizado. Educação é 
um processo que só funciona 
quando alguém deseja aprender. 
Mas, se você estiver disposto, 
quem sabe? 

Espero que esta pequena 
coletânea de procedimentos 
seguros possa lhe encontrar 
receptivo para um assunto 
que não é completamente 
desconhecido seu. Se, além de 
receptivo, você ficar curioso e 
conseguir imaginar as situações 
enquanto ler, então há grandes 
chances de eu me tornar 
alguém que “ensinou” algo a 
alguém que queria aprender: 
você. Tomara.

Vamos às dicas:

Planeje o que vai fazer antes de sair: só de pensar no assunto, você aumenta 
a segurança no percurso. Tomar decisões no calor do momento, quando 

a situação de risco potencial já está acontecendo, pode levá-lo a escolhas 
erradas e perigosas.

Deixe seu carro em ordem, dos documentos aos pneus. Negligenciar a 
manutenção do veículo é pôr em risco a própria vida. Seu carro pode 

ser moderno, ter alta tecnologia, mas não tem vida própria. É preciso que 
você cuide dele.

Antes de sair, dedique alguns segundos para dizer a si próprio que está 
assumindo a responsabilidade pelo que está prestes a fazer. O condutor 

do carro tem a mesma responsabilidade do piloto do avião: o “comando” 
das vidas de quem vai dentro do seu veículo e das que cruzarão pelo 

seu caminho.

Conhecer as leis de trânsito é pré-requisito indispensável. O domínio 
mínimo das regras garante funcionalidade e segurança aos deslocamentos. 

Quem não sabe as regras atrapalha o jogo. É bom lembrar: ninguém 
pode alegar desconhecimento da lei para justificar erros e omissões. 

Aceitar e se submeter à regra é essencial. Mesmo que você não 
concorde, conforme-se e cumpra. Os “rebeldes e teimosos” são 
os grandes causadores das desgraças no trânsito. Oportunamente, 

exponha de forma adequada aquelas suas ótimas ideias que podem 
fazer o trânsito ser muito melhor do que é. Enquanto você não conseguir 
mudar as leis, respeite as que estão aí.

O talento mais desejável nos deslocamentos é a capacidade de 
perceber riscos. O ambiente trânsito é naturalmente perigoso, não  

o subestime. Isso é fundamental para a segurança. Considere inclusive 
os riscos que você próprio está levando às ruas, por estar cansado, 
estressado, com sono, etc.

Use os conceitos de direção e comportamento defensivo. Trata-se 
de um conjunto de “dicas”, tal qual uma “tática” para garantir 
a segurança de todos, tornando este “jogo” menos maluco e 

perigoso. Vai desde “olhar para os dois lados antes de atravessar”, 
até o “veja e seja visto por todos”, passando pelo clássico “todos 

devem sempre usar o cinto de segurança”. 

Aja com “espírito cidadão”. O trânsito é o maior ambiente social 
que existe. O direito de transitar é igual para todos, mas o espaço 

disponível é limitado. A “superlotação” piora a funcionalidade 
e a segurança. Há cada vez mais pedestres, carros e motos, mas a 
largura das ruas, avenidas e estradas continua a mesma. 

Seja tolerante com as falhas e erros dos outros. Você pode estar 
coberto de razão e o outro totalmente errado, mas descontrolar-

se por raiva ou indignação pode ser a gota d’água para que 
aconteça um desastre. Respire fundo e se lembre: até que seu 

carro esteja parado e estacionado em local seguro, a possibilidade 
de alguém se machucar é sempre muito alta.

Esteja ciente de que o bom funcionamento e a segurança no 
trânsito depende dos seus usuários. Isto é, de você e de todos 
os outros. Não há regra ou fiscalização que dê conta de 

comportamentos distorcidos, individualistas e irresponsáveis.  
A estupidez humana não tem limites. Mas nossa inteligência 
e bom senso também não. Faça sua parte. Acredite: você tem 
muito a contribuir.

Celso Alves Mariano  
é especialista multidisciplinar  

em trânsito pela PUC-PR, diretor de 
conteúdo da Tecnodata Educacional, 

editora brasileira especializada 
em educação para a prevenção, e 

consultor do Portal do Trânsito  
www.portaldotransito.com.br 

Contatos: celso@tecnodata 
educacional.com.br
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PERIGO DENTRO 
DO CARRO
Na última edição da Revista CESVI, que 
foi um número exclusivo sobre segurança 
viária e veicular, já alertávamos para os 
perigos de se transportar uma criança 
no veículo sem os cuidados corretos. 
Mas, já que a insegurança ganhou mais 
tempo, vale lembrar os pontos principais 
desta questão.
A criança não é um adulto pequeno. 
A resistência de sua estrutura óssea e de 
seus órgãos internos é significativamente 
menor que a de um adulto. Ao estar solta 
ou presa de maneira indevida dentro 
do veículo, a criança se torna muito 
mais vulnerável aos piores efeitos de 
uma eventual colisão do carro. Fica 
praticamente indefesa diante de três 
tipos diferentes de impacto:

 Do veículo contra obstáculo 
(poste, muro, outro carro, etc.).

 Da própria criança contra as 
partes internas do veículo (quando 
sua cabeça ou tórax se choca 
contra o volante, o painel e outras 
partes do carro).

 De seus órgãos internos contra sua 
estrutura óssea (do cérebro contra 
a caixa craniana, do coração e do 
pulmão contra a caixa torácica, etc.).

Para se ter ideia da severidade dos efeitos 
de um acidente automobilístico no corpo 
de uma criança, uma colisão frontal 
a 50 km/h contra um elemento fixo 
produz uma desaceleração dentro do 
veículo correspondente a até 50 vezes 
a aceleração da gravidade. Seria como 
se multiplicássemos o peso da criança 
dentro do carro por 50. Nestas condições, 
uma criança de seis anos, pesando 
aproximadamente 25 quilos, solta no carro, 
seria arremessada para a frente contra os 
bancos dianteiros ou o para-brisa como se 
pesasse quase uma tonelada.

não havia laboratórios de testes no 
Brasil devidamente equipados para 
a realização dos testes dinâmicos 
necessários para a certificação.
O Inmetro, tendo conhecimento 
destes problemas durante um 
trabalho realizado para o programa 
“Fantástico”, em meados de 2004, 
cancelou e recolheu todas as 
certificações emitidas até então. 
Isso para que fosse efetuada 
uma revisão na norma e nos 
procedimentos de certificação, 
culminando com a instituição da 
obrigatoriedade da certificação e 
do uso da cadeira de criança pela 
Portaria 038 de 29 de janeiro de 
2007 e pela Resolução Contran 
277/2008 de 28 de maio de 2008, 
respectivamente.
Estas ações aparentemente 
resolveriam o problema do 
transporte adequado de crianças em 
veículos automotores. Entretanto, 
ainda não existe nenhum 
laboratório para a realização dos 
testes dinâmicos requeridos na 
norma, o que obriga os fabricantes 
a enviar seus produtos para serem 
testados no exterior, encarecendo 
e aumentando o tempo para o 
desenvolvimento e certificação das 
cadeiras de criança.
Este fato, aliado à falta de 
conscientização dos pais quanto à 
importância do uso das cadeiras 
de criança, resultou na falta do 
produto quando da procura em 
massa antes do que seria o começo 
da fiscalização, em 9 de junho, 
obrigando o Denatran a adiar a 
aplicação das multas.
Em sua atuação de contribuir para 
o aprimoramento das condições 
de segurança veicular e viária, o 
CESVI está em tratativas finais de 
uma parceria com a Unicamp, 
visando à construção de um 
laboratório de testes dinâmicos 
no Brasil, fechando a última 
lacuna para a garantia de 
segurança no transporte de 
nossas crianças. 

ISOFIX
O sistema de engate Isofix é um tipo 
de fixação na carroceria do veículo 
para a instalação segura e rápida das 
cadeiras de criança, adotado por 
fabricantes de veículos em vários 
países, especialmente na Europa 
Ocidental, Ásia e progressivamente 
também na América do Norte.
O principal benefício do Isofix é que 
proporciona um vínculo estrutural 
por meio do encaixe de garras 
existentes na base da cadeirinha, 
com engates soldados na carroceria, 
diminuindo o risco de má instalação.
Entretanto, o sistema Isofix requer 
testes específicos, tanto para o engate 
na cadeirinha quanto para o terminal 
de encaixe na estrutura da carroceria. 
Necessita, portanto, que os fabricantes 
de veículos introduzam estes terminais 
nas carrocerias de seus veículos, 
sendo obrigados a efetuarem testes 
de resistência conforme requisitos 
estabelecidos na norma européia 
ECE R44 (que foi a base para a 
elaboração da norma brasileira NBR 
14400, e que está atualmente sendo 
revisada pela ABNT, já prevendo a 
introdução do Isofix).
Cabe-se destacar que os assentos 
com esse tipo de engate também 
podem ser instalados em veículos 
sem o sistema Isofix, sendo as 
cadeiras, porém, bem mais pesadas 
e com custo normalmente mais 
alto em relação ao dos modelos 
habitualmente existentes no mercado 
(categoria “universal”).

Criança não pode ser tratada como “adulto “pequeno”

Sistema tem engates soldados na carroceria
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� Por
ANDRÉ LUIS HORTA SILVA Segurança Viária

Motociclista 
educado 

Maiores vítimas 
de trânsito, ao 
lado dos pedestres, 
os condutores de 
motos precisam 
de treinamento e 
conscientização 
para não entrarem 
nas estatísticas 
de acidentes

evita acidentes

Uma tragédia que se tornou cotidiana. 

Os acidentes de trânsito envolvendo 

motos em São Paulo, cidade com maior 

concentração de motofretistas (os “motoboys”), 

cresceram entre os anos de 2007 e 2008. 

A evolução dos acidentes fatais associados às 

motos, neste período, é de 2,6%, totalizando 478 

óbitos. Em 2008, a média diária de mortes por 

tipo de usuário foi de 1,3 motociclistas.
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A INSEGURANÇA 
DO MOTOTÁXI

O CESVI já havia se manifestado contrário ao exercício do 
transporte remunerado de passageiros em motocicletas, opinião 

que expressa e mantém desde a edição 64 desta revista, na qual foram 
apresentadas as razões de sua oposição à regulamentação da atividade dos 

mototáxis, por considerá-la de grande risco para a segurança dos ocupantes.
Os fatores de insegurança apontados pelo CESVI na ocasião foram os seguintes:

“corredor”;

e pedestres;
  Comportamento do passageiro durante o percurso (que 

geralmente inclina o corpo no sentido contrário ao correto);
 Falta de capacete a ser usado pelo passageiro;
 Falta de traje, para o passageiro, que proporcione 
menor gravidade de lesões em caso de quedas ou 

acidentes.

(Companhia de Engenharia de Tráfego), 
as principais causas dos acidentes de 

 Transitar entre duas faixas de 

 
 

de danos pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre) 
foram para vítimas de acidentes de 

Esta proporção parece refletir a 
tendência de crescimento dos índices 
de acidentes com motociclistas 
apresentados pela CET no mesmo ano.

Curso obrigatório
Esses acidentes com motos se tornaram 
mais corriqueiros quando os antigos 

da atividade remunerada 
de transporte de carga e 
passageiro, na condução de 
motocicletas e motonetas, 

Visando a minimizar esses 
acidentes, o Contran 

que instituiu o curso 

destinado a esses 
profissionais. 
O curso especializado, 
em tese, contém temas 
importantes ao exercício 
da atividade, mormente 
aqueles que tratam de 
ética, cidadania e gestão 

curso autoriza 
formalmente 
o aluno a 
praticar 
seu 

 

MAIS MOTOS 
QUE CARROS

Quase metade das cidades 

do que carros.

de dados do Denatran (Departamento 

têm uma frota em que as motos 
são majoritárias. O índice se 

da década.

oficio ou profissão. Entretanto 

e aperfeiçoamento virão com a 
experiência adquirida ao longo do 
tempo e da prática. E, não raramente, 
com a participação em treinamentos ou 
palestras extracurriculares, sempre com 
vista à melhor formação do condutor.

Fomentando o 
comportamento seguro

viária, o CESVI desenvolveu o 
treinamento de Qualidade de Vida no 

aos multiplicadores da Fenamoto 
(Federação dos 
Mototaxistas e 

Motofretistas do Brasil).
O intuito deste treinamento é oferecer 
aos profissionais das duas rodas 

condução do veículo e orientá-los para 

São tratados temas como 
reconhecimento de áreas cegas 
dos veículos, principalmente as que 
interferem no campo visual de veículos 
de grande porte, que restringem, em 
muito, a percepção de veículos menores 
como as motos, que se deslocam, 

não raramente, de maneira 
insegura, seja em 

excesso de 
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velocidade, mesmo entre as faixas de 
rolamento, seja costurando entre os 
veículos.
Também, serão abordados temas 
relacionados à legislação viária, as 
leis que regulamentam a atividade de 
motofrete, conceitos de física dinâmica, 

deslocamento de ar gerado por 
outros veículos, circulação viária, 
entre outros assuntos.

Educar desde cedo
Motociclistas e pedestres têm 
se tornado as vítimas mais 
frequentes em acidentes de 
trânsito, por isso merecem 
especial atenção das 
autoridades viárias. Essa 
atenção deve sempre ser 
estendida à fase de formação 
do condutor, em abordagens 
“transversais” nas aulas de 
ensino médio ou ensino 
fundamental, principalmente 
com orientações aos 
pedestres. Trata-se de um 
conhecimento que, caso seja 
absorvido já nos primeiros anos 

de aprendizado, tem tudo para 
se tornar atitude responsável 

durante toda a vida. Ao menos 
essa é a esperança.

 
QUANDO SERÁ A 

VEZ DAS BICICLETAS?
À procura de uma solução de mobilidade 

urbana, Londres inaugurou, recentemente, duas “cycles 
superhighways” (termo que pode ser traduzido por “super 

autoestradas para bicicletas”). 
O projeto vai além das vias exclusivas para ciclistas, já comuns na Europa, por 

oferecer rotas contínuas que comutam regiões da periferia ao centro da cidade.
Para evitar acidentes com os ciclistas, entidades da sociedade civil organizada 

trabalham insistentemente em campanhas de educação dos condutores de veículos, 
além dos próprios ciclistas e pedestres. Exemplo dessas organizações é a London 
Cycling Campaign (LCC), que atua angariando membros e reivindicando melhorias.
E no Brasil? O modelo é viável? Para Hartmut Günther, especialista em psicologia do 
trânsito e professor da Universidade de Brasília, ainda não.
O professor considera que há muitos passos a serem dados antes da implantação da 
cultura da bicicleta no Brasil. “O clima no País não favorece. É difícil 
alguém se locomover até o trabalho de bicicleta sem chegar 
suado”. Ele também aponta para a questão da segurança: 
“No trânsito, sempre quem tem mais proteção, é maior 
e mais potente, acaba vencendo. O comportamento 

intolerante do motorista sobre o ciclista e do 
ciclista sobre o pedestre é evidente”.

CONJUNTO
SEGURO
Confira algumas 
informações relacionadas 
à segurança do motociclista e 
da moto.

exigem que a moto seja branca, o que 
facilita a identificação de quem pratica a 
atividade. Segundo pesquisas, veículos na cor branca 
também são visualizados mais facilmente à noite. 

deve usar itens refletivos padronizados no capacete e também 
no colete, visando a uma visualização facilitada.

de proteção) serve para proteger o motor da moto, além de auxiliar no 
levantamento da moto, caso esteja deitada na pista. Motociclistas afirmam 
que o item também ajuda na proteção das pernas, em quedas em baixa 
velocidade, embora não haja um estudo aqui no Brasil que determine a eficiência do 
item para esta função. 

preferencialmente, proteção para o queixo.
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NANCY SCHNEIDER, GERENTE DE 
SEGURANÇA DA CET (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO)

“Mais de 60% de acidentes no trânsito com vítimas aconteceram com 
motociclistas. Esses números falam por si e revelam a questão da insegurança dos 

condutores de motos hoje no Brasil. Por questões puramente econômicas, as pessoas 
deixaram o transporte coletivo e compraram uma moto. Deixaram de ser office-boys e se 

tornaram motoboys. Deixaram o jegue e compraram uma moto. E, na maioria dos casos, saíram 
dirigindo essas motos sem o mínimo de 

treinamento necessário condizente 
com o tipo de veículo. Como 

essa situação não tem mais 
volta no Brasil, precisamos 

reprogramar nosso 
trânsito para que seja 

mais seguro, passando 
por uma legislação 

mais severa e regras 
de habilitação que 

exijam um maior 
amadurecimento 

nos conceitos 
de direção 

defensiva, 
assim como 

reciclagens 
periódicas.”
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RICARDO XAVIER, DIRETOR-PRESIDENTE 
DA SEGURADORA LÍDER/ DPVAT

NANCY SCHNEIDER, GERENTE DE 
SEGURANÇA DA CET (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO)

“Mais de 60% de acidentes no trânsito com vítimas aconteceram com 
motociclistas. Esses números falam por si e revelam a questão da insegurança dos 

condutores de motos hoje no Brasil. Por questões puramente econômicas, as pessoas 
deixaram o transporte coletivo e compraram uma moto. Deixaram de ser office-boys e se 

tornaram motoboys. Deixaram o jegue e compraram uma moto. E, na maioria dos casos, saíram 
dirigindo essas motos sem o mínimo de 

treinamento necessário condizente 
com o tipo de veículo. Como 

essa situação não tem mais 
volta no Brasil, precisamos 

reprogramar nosso 
trânsito para que seja 

mais seguro, passando 
por uma legislação 

mais severa e regras 
de habilitação que 

exijam um maior 
amadurecimento 

nos conceitos 
de direção 

defensiva, 
assim como 

reciclagens 
periódicas.”

RODRIGO 
FERREIRA, DO SINDIMOTO-SP  

(SINDICATO DOS MOTOBOYS DE SÃO PAULO)
“Os números de acidentes envolvendo os motofretistas pesquisados pelo 

Hospital das Clínicas mostram que não são eles as maiores vítimas do trânsito, pois 
67% dos acidentes ocorrem com motociclistas não profissionais. Para esse profissional do 

motofrete, é obrigatório fazer curso de qualificação, de direção defensiva e primeiros-socorros, 
relações interpessoais, entre outros. A postura desse profissional no trânsito vem mudando para 

melhor graças às exigências das 
empresas organizadas. Ainda 

assim, é preciso que haja 
medidas que tenham 

efeitos a curto e longo 
prazo, como tornar 

a educação de 
trânsito matéria 

nas escolas, 
criar motovias 

e fiscalizar o 
trânsito.”

AÍLTON 
BRASILIENSE, PRESIDENTE DA ANTP 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES PÚBLICOS)
“A moto nunca foi um problema de acidentes até recentemente. Em 

1980, havia oito vítimas fatais no trânsito de São Paulo por dia. Dessas, oito eram 
pedestres. As motos mal entravam nas 

estatísticas. Eram cerca de 3 mil 
mortes por ano na cidade, e 

mal se registrava a morte 
de um motociclista. Em 

2009, quando o número 
de mortes caiu para a 

metade, sendo 1.400 
por ano, já temos 

460 vítimas que são 
condutores de motos. 

Ou seja, um terço 
das fatalidades. Das 

quatro pessoas que 
morrem no trânsito 

de São Paulo, todos 
os dias, duas são 

pedestres, e 1,5 
é motociclista. O 
problema vem 
desde o processo 
de habilitação, em 
que as pessoas 
não querem 
aprender a 
conduzir uma 
moto, só querem 
passar no 
exame. É um 
sistema que 
fracassou, o 
que só piora 
quando 
constatamos 

que a 
fiscalização é 

insuficiente.”

MÔNICA 
MELO, PRESIDENTE DA AND 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS)
“Precisamos avançar, não apenas em categorias 

específicas, como as dos motociclistas profissionais. 
Capacitação é primordial, mas não pode 

ser específica. Tem de generalizar 
e investir em segurança 

veicular. Acredito muito na 
condução responsável, de 

modo que uma coisa não 
pode ser dissociada da 

outra: precisamos ter 
bons equipamentos e 

bons condutores. Mas 
é claro que os que 

trabalham com a 
moto estão sempre 

muito mais expostos. 
A AND já tem 
buscado um ideal 
do que seria um 
exame da categoria 
A na formação 
do condutor. É 
preciso aprimorar 
e padronizar 
esses exames, 
o que hoje não 
temos. E a 
fiscalização 
deve ser um 
trabalho 
permanente 

e contínuo.”

RICARDO 
XAVIER, DIRETOR-PRESIDENTE 

DA SEGURADORA LÍDER/ DPVAT
“Os números que temos aqui no DPVAT atestam 

a situação de total gravidade do universo das 
motocicletas. Para se ter uma ideia, embora as motos 

representem 25,9% da frota circulante, elas respondem por 
60,6% das indenizações do DPVAT. São estatísticas que nos 

deixam estarrecidos. Com maior acesso ao crédito 
e a melhoria de renda das classes mais baixas, o 

aumento do uso das motos é inevitável, até 
com a moto substituindo a tração animal. 

É preciso investir em treinamento e 
exigir das empresas empregadoras 

de motociclistas profissionais que 
transmitam uma cultura de direção 
defensiva para essas pessoas. 
Outro dado relevante é que 72% 
das indenizações do DPVAT 
foram direcionadas a pessoas 
na faixa dos 16 a 45 anos; ou 
seja, a maioria dos que estão 
morrendo está na fase mais 
produtiva da vida, o que 
dá noção do impacto da 
violência no trânsito sobre 
a nossa sociedade.”

RÓBSON 
ALVES, 

PRESIDENTE DA 
FENAMOTO (FEDERAÇÃO 
DOS MOTOTAXISTAS E 

MOTOFRETISTAS DO BRASIL)
“As recentes resoluções de trânsito 

trouxeram melhores condições para 
13 milhões de motociclistas, com 

redução de acidentes e qualidade para 
se trabalhar. Já conseguimos um plano 
setorial de qualificação do mototaxista e 
do motofretista. Agora estamos tratando 
de contar com um projeto técnico do 
CESVI BRASIL para agregarmos a essas 
melhorias.”
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velocidade, mesmo entre as faixas de 
rolamento, seja costurando entre os 
veículos.
Também, serão abordados temas 
relacionados à legislação viária, as 
leis que regulamentam a atividade de 
motofrete, conceitos de física dinâmica, 

deslocamento de ar gerado por 
outros veículos, circulação viária, 
entre outros assuntos.

Educar desde cedo
Motociclistas e pedestres têm 
se tornado as vítimas mais 
frequentes em acidentes de 
trânsito, por isso merecem 
especial atenção das 
autoridades viárias. Essa 
atenção deve sempre ser 
estendida à fase de formação 
do condutor, em abordagens 
“transversais” nas aulas de 
ensino médio ou ensino 
fundamental, principalmente 
com orientações aos 
pedestres. Trata-se de um 
conhecimento que, caso seja 
absorvido já nos primeiros anos 

de aprendizado, tem tudo para 
se tornar atitude responsável 

durante toda a vida. Ao menos 
essa é a esperança.

 
QUANDO SERÁ A 

VEZ DAS BICICLETAS?
À procura de uma solução de mobilidade 

urbana, Londres inaugurou, recentemente, duas “cycles 
superhighways” (termo que pode ser traduzido por “super 

autoestradas para bicicletas”). 
O projeto vai além das vias exclusivas para ciclistas, já comuns na Europa, por 

oferecer rotas contínuas que comutam regiões da periferia ao centro da cidade.
Para evitar acidentes com os ciclistas, entidades da sociedade civil organizada 

trabalham insistentemente em campanhas de educação dos condutores de veículos, 
além dos próprios ciclistas e pedestres. Exemplo dessas organizações é a London 
Cycling Campaign (LCC), que atua angariando membros e reivindicando melhorias.
E no Brasil? O modelo é viável? Para Hartmut Günther, especialista em psicologia do 
trânsito e professor da Universidade de Brasília, ainda não.
O professor considera que há muitos passos a serem dados antes da implantação da 
cultura da bicicleta no Brasil. “O clima no País não favorece. É difícil 
alguém se locomover até o trabalho de bicicleta sem chegar 
suado”. Ele também aponta para a questão da segurança: 
“No trânsito, sempre quem tem mais proteção, é maior 

e mais potente, acaba vencendo. O comportamento 
intolerante do motorista sobre o ciclista e do 

ciclista sobre o pedestre é evidente”.

CONJUNTO
SEGURO
Confira algumas 
informações relacionadas 
à segurança do motociclista e 
da moto.

exigem que a moto seja branca, o que 
facilita a identificação de quem pratica a 
atividade. Segundo pesquisas, veículos na cor branca 
também são visualizados mais facilmente à noite. 

deve usar itens refletivos padronizados no capacete e também 
no colete, visando a uma visualização facilitada.

de proteção) serve para proteger o motor da moto, além de auxiliar no 
levantamento da moto, caso esteja deitada na pista. Motociclistas afirmam 
que o item também ajuda na proteção das pernas, em quedas em baixa 
velocidade, embora não haja um estudo aqui no Brasil que determine a eficiência do 
item para esta função. 

preferencialmente, proteção para o queixo.
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NANCY SCHNEIDER, GERENTE DE 
SEGURANÇA DA CET (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO)

“Mais de 60% de acidentes no trânsito com vítimas aconteceram com 
motociclistas. Esses números falam por si e revelam a questão da insegurança dos 

condutores de motos hoje no Brasil. Por questões puramente econômicas, as pessoas 
deixaram o transporte coletivo e compraram uma moto. Deixaram de ser office-boys e se 

tornaram motoboys. Deixaram o jegue e compraram uma moto. E, na maioria dos casos, saíram 
dirigindo essas motos sem o mínimo de 

treinamento necessário condizente 
com o tipo de veículo. Como 

essa situação não tem mais 
volta no Brasil, precisamos 

reprogramar nosso 
trânsito para que seja 

mais seguro, passando 
por uma legislação 

mais severa e regras 
de habilitação que 

exijam um maior 
amadurecimento 

nos conceitos 
de direção 

defensiva, 
assim como 

reciclagens 
periódicas.”
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RICARDO XAVIER, DIRETOR-PRESIDENTE 
DA SEGURADORA LÍDER/ DPVAT

NANCY SCHNEIDER, GERENTE DE 
SEGURANÇA DA CET (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO)

“Mais de 60% de acidentes no trânsito com vítimas aconteceram com 
motociclistas. Esses números falam por si e revelam a questão da insegurança dos 

condutores de motos hoje no Brasil. Por questões puramente econômicas, as pessoas 
deixaram o transporte coletivo e compraram uma moto. Deixaram de ser office-boys e se 

tornaram motoboys. Deixaram o jegue e compraram uma moto. E, na maioria dos casos, saíram 
dirigindo essas motos sem o mínimo de 

treinamento necessário condizente 
com o tipo de veículo. Como 

essa situação não tem mais 
volta no Brasil, precisamos 

reprogramar nosso 
trânsito para que seja 

mais seguro, passando 
por uma legislação 

mais severa e regras 
de habilitação que 

exijam um maior 
amadurecimento 

nos conceitos 
de direção 

defensiva, 
assim como 

reciclagens 
periódicas.”

RODRIGO 
FERREIRA, DO SINDIMOTO-SP  

(SINDICATO DOS MOTOBOYS DE SÃO PAULO)
“Os números de acidentes envolvendo os motofretistas pesquisados pelo 

Hospital das Clínicas mostram que não são eles as maiores vítimas do trânsito, pois 
67% dos acidentes ocorrem com motociclistas não profissionais. Para esse profissional do 

motofrete, é obrigatório fazer curso de qualificação, de direção defensiva e primeiros-socorros, 
relações interpessoais, entre outros. A postura desse profissional no trânsito vem mudando para 

melhor graças às exigências das 
empresas organizadas. Ainda 

assim, é preciso que haja 
medidas que tenham 

efeitos a curto e longo 
prazo, como tornar 

a educação de 
trânsito matéria 

nas escolas, 
criar motovias 

e fiscalizar o 
trânsito.”

AÍLTON 
BRASILIENSE, PRESIDENTE DA ANTP 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES PÚBLICOS)
“A moto nunca foi um problema de acidentes até recentemente. Em 

1980, havia oito vítimas fatais no trânsito de São Paulo por dia. Dessas, oito eram 
pedestres. As motos mal entravam nas 

estatísticas. Eram cerca de 3 mil 
mortes por ano na cidade, e 

mal se registrava a morte 
de um motociclista. Em 

2009, quando o número 
de mortes caiu para a 

metade, sendo 1.400 
por ano, já temos 

460 vítimas que são 
condutores de motos. 

Ou seja, um terço 
das fatalidades. Das 

quatro pessoas que 
morrem no trânsito 

de São Paulo, todos 
os dias, duas são 

pedestres, e 1,5 
é motociclista. O 
problema vem 
desde o processo 
de habilitação, em 
que as pessoas 
não querem 
aprender a 
conduzir uma 
moto, só querem 
passar no 
exame. É um 
sistema que 
fracassou, o 
que só piora 
quando 
constatamos 
que a 

fiscalização é 
insuficiente.”

MÔNICA 
MELO, PRESIDENTE DA AND 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS)
“Precisamos avançar, não apenas em categorias 

específicas, como as dos motociclistas profissionais. 
Capacitação é primordial, mas não pode 

ser específica. Tem de generalizar 
e investir em segurança 

veicular. Acredito muito na 
condução responsável, de 

modo que uma coisa não 
pode ser dissociada da 

outra: precisamos ter 
bons equipamentos e 

bons condutores. Mas 
é claro que os que 

trabalham com a 
moto estão sempre 

muito mais expostos. 
A AND já tem 
buscado um ideal 
do que seria um 
exame da categoria 
A na formação 
do condutor. É 
preciso aprimorar 
e padronizar 
esses exames, 
o que hoje não 
temos. E a 
fiscalização 
deve ser um 
trabalho 
permanente 
e contínuo.”

RICARDO 
XAVIER, DIRETOR-PRESIDENTE 

DA SEGURADORA LÍDER/ DPVAT
“Os números que temos aqui no DPVAT atestam 

a situação de total gravidade do universo das 
motocicletas. Para se ter uma ideia, embora as motos 

representem 25,9% da frota circulante, elas respondem por 
60,6% das indenizações do DPVAT. São estatísticas que nos 

deixam estarrecidos. Com maior acesso ao crédito 
e a melhoria de renda das classes mais baixas, o 

aumento do uso das motos é inevitável, até 
com a moto substituindo a tração animal. 

É preciso investir em treinamento e 
exigir das empresas empregadoras 

de motociclistas profissionais que 
transmitam uma cultura de direção 
defensiva para essas pessoas. 
Outro dado relevante é que 72% 
das indenizações do DPVAT 
foram direcionadas a pessoas 
na faixa dos 16 a 45 anos; ou 
seja, a maioria dos que estão 
morrendo está na fase mais 
produtiva da vida, o que 
dá noção do impacto da 
violência no trânsito sobre 
a nossa sociedade.”

RÓBSON 
ALVES, 

PRESIDENTE DA 
FENAMOTO (FEDERAÇÃO 
DOS MOTOTAXISTAS E 

MOTOFRETISTAS DO BRASIL)
“As recentes resoluções de trânsito 

trouxeram melhores condições para 
13 milhões de motociclistas, com 

redução de acidentes e qualidade para 
se trabalhar. Já conseguimos um plano 
setorial de qualificação do mototaxista e 
do motofretista. Agora estamos tratando 
de contar com um projeto técnico do 
CESVI BRASIL para agregarmos a essas 
melhorias.”
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� Por
JOSÉ ANTONIO OKA e PATRICIA MARTINS GEJER Segurança Viária

As fatalidades no 
trânsito brasileiro

Uma análise das variações nos índices de mortes por Estados, nos 
últimos anos, serve para um aprendizado a partir de erros e acertos

Famoso é o dito: “o povo que não 
conhece sua história corre o risco 
de repetir os erros do passado”. 

E o problema não se restringe a repetir 
erros, pois inclui ignorar os caminhos já 
percorridos, testados e aprovados.
No trânsito e seus acidentes no Brasil, num 
certo grau, isso infelizmente está ocorrendo. 
Por causa disso, mesmo com a enorme 
dimensão e consequências do problema, 
com mais de 37 mil fatalidades, centenas de 
milhares de feridos e impacto de 30 bilhões 
de reais anuais, o trânsito ainda não é 
tratado com a devida atenção.
Pela complexidade e consequências, a 
mobilidade segura de pessoas e cargas exige 
o planejamento, a implantação e a avaliação 
constante de ações coordenadas, com a 
alocação de recursos adequados e pessoas 
capacitadas para isso.
Pensando em contribuir com esse processo, 
levantamos e analisamos dados de 
mortalidade decorrente de acidentes de 
trânsito no Brasil (do Ministério da Saúde), 
da população (do IBGE), e da frota de 
veículos (do Denatran), do período de 1996 
até 2008 – observamos que os dados de 2008 
não são definitivos, passíveis de revisão pelas 
fontes consultadas.
O período investigado inclui tanto um período 
antes da vigência do atual Código de Trânsito 
Brasileiro, em 1998, quanto o ano do início da 
vigência da chamada Lei Seca, que introduziu 
penalidades mais severas para condutores que 
dirigem sob influência de álcool.

Diferenças entre as fontes
Antes de apresentar os dados levantados e 
comentários, algumas palavras sobre as fontes desses 
dados no Brasil: hoje temos duas fontes gerais de 
dados de mortalidade no trânsito, o Ministério da 
Saúde e a seguradora Líder - DPVAT. Até um tempo 
atrás, o levantamento do Denatran ficava disponível 
na Internet, a partir de dados dos Detrans.

Qual a diferença dessas três fontes? 
De forma resumida, o Denatran adota o critério de 
fatalidade ocorrida na via, registrada nos boletins de 
ocorrência. Já o Ministério da Saúde contabiliza as 
fatalidades ocorridas ao longo do ano, classificadas nas 
declarações de óbitos como decorrentes de acidente 
de transporte (segundo regra da OMS – Organização 
Mundial de Saúde). E o DPVAT indica a quantidade de 
processos de indenizações de um ano, que inclui 
também ocorrências de anos anteriores. Então, 
em 2008, por exemplo, o Ministério da 
Saúde divulgou a ocorrência de 36.666 
fatalidades (dado preliminar, não 
definitivo) e o DPVAT indenizou 
57.113 fatalidades, dos 
quais 36.454 (64%) 
são relativos a 
ocorrências 
de anos 
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anteriores. Já a última estatística divulgada no site do 
Denatran, de 2006, indica 20.694 fatalidades ocorridas 
nas vias (num ano em que 56% dos Detrans indicaram 
que os dados enviados não eram completos, de Estados 
que representavam quase metade da população do País).
Por isso, como a série do Denatran foi interrompida (e 
era parcial) e os números do DPVAT exigem a análise 
de diversos anos para totalizar um ano, optou-se 
nesta pesquisa pela série do Ministério da Saúde, que 
segue as regras do OMS.
Neste artigo são apresentados os dados do Brasil e de 
seis Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Rondônia e Rio Grande do Sul). Os Estados 
foram selecionados pela diferença de impacto tanto da 
vigência do CTB, como no início da vigência da Lei Seca.
A segunda parte desta pesquisa será divulgada na 
Semana Nacional de Trânsito, para a qual estão sendo 
levantados e analisados dados dos 26 Estados brasileiros 
mais o Distrito Federal.
Pretende-se que essa pesquisa sirva de base para um 
“observatório do trânsito”, com o acompanhamento 
e análise sistemática das ocorrências e tendências 
relacionadas com os acidentes e as vítimas de trânsito.
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� Por
JOSÉ ANTONIO OKA e PATRICIA MARTINS GEJER Segurança Viária

As fatalidades no 
trânsito brasileiro

Uma análise das variações nos índices de mortes por Estados, nos 
últimos anos, serve para um aprendizado a partir de erros e acertos

Famoso é o dito: “o povo que não 
conhece sua história corre o risco 
de repetir os erros do passado”. 

E o problema não se restringe a repetir 
erros, pois inclui ignorar os caminhos já 
percorridos, testados e aprovados.
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Pensando em contribuir com esse processo, 
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veículos (do Denatran), do período de 1996 
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Diferenças entre as fontes
Antes de apresentar os dados levantados e 
comentários, algumas palavras sobre as fontes desses 
dados no Brasil: hoje temos duas fontes gerais de 
dados de mortalidade no trânsito, o Ministério da 
Saúde e a seguradora Líder - DPVAT. Até um tempo 
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de transporte (segundo regra da OMS – Organização 
Mundial de Saúde). E o DPVAT indica a quantidade de 
processos de indenizações de um ano, que inclui 
também ocorrências de anos anteriores. Então, 
em 2008, por exemplo, o Ministério da 
Saúde divulgou a ocorrência de 36.666 
fatalidades (dado preliminar, não 
definitivo) e o DPVAT indenizou 
57.113 fatalidades, dos 
quais 36.454 (64%) 
são relativos a 
ocorrências 
de anos 
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anteriores. Já a última estatística divulgada no site do 
Denatran, de 2006, indica 20.694 fatalidades ocorridas 
nas vias (num ano em que 56% dos Detrans indicaram 
que os dados enviados não eram completos, de Estados 
que representavam quase metade da população do País).
Por isso, como a série do Denatran foi interrompida (e 
era parcial) e os números do DPVAT exigem a análise 
de diversos anos para totalizar um ano, optou-se 
nesta pesquisa pela série do Ministério da Saúde, que 
segue as regras do OMS.
Neste artigo são apresentados os dados do Brasil e de 
seis Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Rondônia e Rio Grande do Sul). Os Estados 
foram selecionados pela diferença de impacto tanto da 
vigência do CTB, como no início da vigência da Lei Seca.
A segunda parte desta pesquisa será divulgada na 
Semana Nacional de Trânsito, para a qual estão sendo 
levantados e analisados dados dos 26 Estados brasileiros 
mais o Distrito Federal.
Pretende-se que essa pesquisa sirva de base para um 
“observatório do trânsito”, com o acompanhamento 
e análise sistemática das ocorrências e tendências 
relacionadas com os acidentes e as vítimas de trânsito.
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O efeito Lei Seca
Nos gráficos do Brasil e de todos os Estados, exceto 
de Roraima, pode-se observar a forte diminuição 
das fatalidades a partir de 1998, início da vigência 
do CTB. Esse efeito diminuiu nos anos 2000, quando 
a frota brasileira apresentou um forte crescimento, 
cerca de 50% em seis anos, fazendo com que as 
fatalidades voltassem a patamares pré-CTB – uma 
volta de uma década para trás.

Uma novidade foi o início da vigência da Lei Seca em 
2008. Com os seis meses de vigência da lei naquele 
ano, enquanto no Brasil o recuo foi cerca de 2%, 
alguns Estados apresentaram uma redução de até 
30%; em outros, observou-se o contrário, com 
aumento de até 16%. Será importante acompanhar 
como será essa tendência nos anos seguintes, para 
saber se estamos no caminho certo.
Em relação à Lei Seca, uma coisa é certa: temos a 

Estados com redução de fatalidades no início da Lei Seca

+10 %

-27 %

+62 %

8 anos: 
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chance de aproveitar para aprender com quem está 
obtendo resultado e divulgar as boas práticas por todo 
o País. No caso do estado do Rio de Janeiro, sabe-se que 
foi implantada uma operação dedicada ao controle de 
condutores alcoolizados. Segundo os primeiros dados, 
esse Estado está colhendo o fruto desse esforço, pois 
alcançou a melhor taxa de redução de fatalidades no 
trânsito de todo o Brasil (cerca de 30%). 
O que mais está sendo feito que esteja dando resultado 

é o que também queremos descobrir nesta pesquisa.
O caso da Lei Seca tem mostrado a opção que alguns 
Estados fizeram de controlar os condutores alcoolizados, 
deixando claro aos possíveis infratores que a chance de 
ser punido é grande e, por isso, o risco não vale a pena. 
Por meio de situações como estas, dá para perceber o 
que pode ser obtido com o esforço legal (fiscalização 
e penalização) permanente e efetivamente aplicado, 
aliado às ações de educação e engenharia. 

Estados que não tiveram reduções significativas de fatalidades com a Lei Seca
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� Por
ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Editor

A nova cara 
da indústria 
automotiva

Cledorvino Belini

Um dos principais motores da
economia nacional, a 
indústria  automotiva tem 

novo representante. Presidente do 
grupo Fiat para a América Latina, 
Cledorvino Belini, executivo de 
60 anos, é o novo mandatário 
da Anfavea (Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos 
Automotores).
Chegando em meio a um período 
de grandes vendas das montadoras, 
Belini acredita que o País ainda tem o 
que melhorar para que este momento 
se transforme em competitividade 
permanente por parte da indústria.
Nesta entrevista exclusiva para a 
Revista CESVI, Belini também fala de 
inspeção técnica veicular, renovação 
de frota e o comportamento da 
indústria em relação à prevenção de 
acidentes. Temas espinhosos, tratados 
com a coragem e a lucidez que seu 
novo cargo exige.

novo presidente da Anfavea

Quais os maiores desafios da próxima gestão da Anfavea? 
Numa só palavra, numa ideia-chave, trata-se de dar condições 
estruturais de competitividade permanente para toda a cadeia 
da indústria automobilística brasileira. O setor privado faz sua 
parte, com investimentos e produção, e ao governo cabe propiciar 
ambiente saudável para a economia, a concorrência global e a 
permanente inovação tecnológica. Nesse campo, temos muito o que 
avançar, da infraestrutura às questões tributárias e à correção de 
sobrecustos do País. A competitividade brasileira para os próximos 
anos deve ser repensada e readequada. 

A Anfavea é apoiadora do movimento Chega de Acidentes! Como 
as montadoras podem contribuir para reduzir os acidentes de 
trânsito? 
Estamos divulgando campanha educativa desenvolvida pela Abramet 
(Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) nas publicações e 
no site da Anfavea.  Os fabricantes de veículos colaboram com a 
redução de acidentes ao oferecer veículos dotados da mais ampla 
gama de itens de segurança veicular ativa e passiva, e estamos 
evoluindo nisso a passos rápidos. Os demais participantes do trânsito 
também devem evoluir - e nos referimos aqui à formação dos 
condutores, ao estado das vias e rodovias, à infraestrutura viária, à 
engenharia de tráfego, à fiscalização, à retirada das ruas dos veículos 
inseguros e poluentes, mediante as práticas de inspeção veicular, 
entre outros fatores. Temos condições objetivas de reduzir os 
acidentes; é necessário envolver toda a sociedade nesta luta. 
O CESVI e a Abramet  vêm fazendo isso com competência. 

Apesar da preocupação quanto aos acidentes, muito da 
publicidade das montadoras destaca o quanto o modelo 
anunciado pode ser veloz.  Como vê essa questão? 
Acreditamos ter evoluído muito. É claro que a 
publicidade sempre remete ao torque, ao 
motor, aos giros, ao velocímetro, como 
expressão da concorrência. Mas o que vemos 
são anunciantes, agências e cidadãos darem 
cada vez mais atenção aos itens de 
segurança. Isso não significa 

Quanto mais informação, 
melhor. Queremos consumidores 
que pesquisam, que comparam, 
que analisam e que ponderam 
antes de uma conclusão sobre 
modelos diferentes
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que o veículo não deva ser veloz e 
ter bom torque, porque precisamos 
dessa força numa ultrapassagem ou 
para evitar uma situação de risco. 
Em conclusão, agora mais e mais 
estarão em jogo o design, o conforto, 
a funcionalidade e a segurança. 
Participamos recentemente da 
regulamentação no Contran da Lei que 
estabelece a inserção de mensagens 
educativas de trânsito nos anúncios de 
veículos e peças, que deve contribuir 
para a educação do trânsito. 

Como vê a adaptação das montadoras 
à obrigatoriedade de air bag e ABS 
até 2014? 
A Anfavea vê a questão com 
naturalidade. Na indústria 
automobilística, os itens de vanguarda 
começam por chegar aos modelos 
do topo e, gradativamente, essa 
tecnologia vai alcançando toda 
linha. O que temos agora com a 
obrigatoriedade do air bag e do ABS é 
uma confirmação legal de tendências 
do mercado que, como disse, 
valorizam cada vez mais os itens de 
segurança do veículo. 

Como analisa a participação 
das companhias de seguros no 
desenvolvimento do mercado 
de automóveis? 
Vemos as seguradoras cada vez mais 
criando produtos voltados para cada 
tipo de consumidor. Evoluindo da 
apólice de mera adesão, na qual nada 
se podia discutir, para produtos ao 
feitio do consumidor. Claro que esse 
processo tem limites legais, mas a linha 
é correta. A companhia seguradora 
deve se aproximar do cliente, saber 
de suas necessidades, oferecer-lhe 
produtos e serviços compatíveis com seu 
bolso e que contenham um “plus”. Num 
mercado automotivo cada vez mais 
complexo, dinâmico e competitivo, as 
seguradoras devem acompanhar a 
toada de atender às necessidades 
do consumidor. 

 
O 

O CESVI divulga índices para que o 
consumidor tenha mais referências 
ao comparar veículos. Como vê a 
contribuição de estudos independentes 
para o fortalecimento do mercado? 
Quanto mais informação, melhor. 
O mercado progride à medida que os 
partícipes têm informações simétricas. 
Queremos consumidores que pesquisam, 
que comparam, que analisam e que 
ponderam antes de uma conclusão 
sobre modelos diferentes. E como 
o consumidor vai se informar? Hoje 
estão disponíveis inúmeros caminhos: 
a mídia tradicional, as novas mídias, a 
internet, os sítios de relacionamento, os 
estudos independentes e também os 
índices divulgados por vários institutos. 
Cada vez que se cria um novo item 
de comparação, um novo índice, o 
consumidor se interessa, e em torno 
desse índice gera-se uma nova esfera 
de competitividade. Os índices do CESVI 
sobre reparabilidade, por exemplo, é um 
parâmetro para o consumidor. 

Qual seria a importância de uma 
inspeção técnica veicular no País? 
Acha que ainda estamos longe 
dessa realidade? 
Acreditamos estar caminhando para 
a implantação da inspeção veicular 
de segurança e emissões em todo o 
País. São Paulo e Rio de Janeiro deram 
início. Estamos empenhados, desde 
a instituição do Código Brasileiro de 
Trânsito, na adoção dessa perícia anual 
pré-licenciamento. Isso é bom para a 
segurança, para o meio ambiente e para 
a fluidez do trânsito. Trata-se de exigir 
que o veículo trafegue com um mínimo 
de condições de segurança, ou seja, que 
mantenha as características com que 
saiu de fábrica. Se o veículo está em 
conformidade, segue circulando. 
A inspeção veicular terá reflexos positivos 
na diminuição de acidentes, na mobilidade 
urbana e no meio ambiente. 

Como vê a viabilidade de uma 
reciclagem de veículos fora de uso? 
Já temos, talvez de forma incipiente, 
uma indústria de reciclagem no País. 
Ela poderia evoluir mais celeremente 
com uma política pública em torno 
desse importante tema. Com relação aos 
veículos, os que não têm condição de 
uso devem ser sucateados, e não voltar 
a circular, e nem também ter suas peças 
aproveitadas no mercado secundário, por 
óbvias razões de segurança. Temos que 
avançar nesse assunto. 
  
O que é preciso para que haja uma 
renovação de frota sistemática e 
consistente no País? 
No caso dos automóveis e veículos leves 
em geral, a macroeconomia já está 
promovendo uma renovação natural 
da frota: com a expansão das vendas, 
estão entrando no mercado mais veículos 
novos e há uma renovação.  Claro que 
o automóvel “velhinho” vai se dirigindo 
para a periferia, mas também chegará 
ao fim. No que se refere a ônibus, o 
transporte de passageiros é concessão 
pública, e os editais de licitação exigem 
que percentual da frota seja de veículos 
novos ou siminovos. O quadro em 
caminhões, porém, é grave, com a 
idade média da frota em torno de 17 
anos, operando com maiores riscos 
ambientais, de segurança e também 
antieconomicamente. A renovação da 
frota das transportadoras acontece, 
facilitada por políticas de vendas das 
marcas e por linhas de financiamento 
disponíveis no BNDES. O que é necessário 
é avançar na renovação e expansão da 
frota dos caminhoneiros autônomos, 
e estamos em entendimentos com 
o governo para aperfeiçoar o pró-
caminhoneiro com esse 
objetivo. 

Temos condições 
objetivas de reduzir os 

acidentes; é necessário envolver toda 
a sociedade nesta luta. O CESVI e a Abramet  

vêm fazendo isso com competência
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que o veículo não deva ser veloz e 
ter bom torque, porque precisamos 
dessa força numa ultrapassagem ou 
para evitar uma situação de risco. 
Em conclusão, agora mais e mais 
estarão em jogo o design, o conforto, 
a funcionalidade e a segurança. 
Participamos recentemente da 
regulamentação no Contran da Lei que 
estabelece a inserção de mensagens 
educativas de trânsito nos anúncios de 
veículos e peças, que deve contribuir 
para a educação do trânsito. 

Como vê a adaptação das montadoras 
à obrigatoriedade de air bag e ABS 
até 2014? 
A Anfavea vê a questão com 
naturalidade. Na indústria 
automobilística, os itens de vanguarda 
começam por chegar aos modelos 
do topo e, gradativamente, essa 
tecnologia vai alcançando toda 
linha. O que temos agora com a 
obrigatoriedade do air bag e do ABS é 
uma confirmação legal de tendências 
do mercado que, como disse, 
valorizam cada vez mais os itens de 
segurança do veículo. 

Como analisa a participação 
das companhias de seguros no 
desenvolvimento do mercado 
de automóveis? 
Vemos as seguradoras cada vez mais 
criando produtos voltados para cada 
tipo de consumidor. Evoluindo da 
apólice de mera adesão, na qual nada 
se podia discutir, para produtos ao 
feitio do consumidor. Claro que esse 
processo tem limites legais, mas a linha 
é correta. A companhia seguradora 
deve se aproximar do cliente, saber 
de suas necessidades, oferecer-lhe 
produtos e serviços compatíveis com seu 
bolso e que contenham um “plus”. Num 
mercado automotivo cada vez mais 
complexo, dinâmico e competitivo, as 
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Temos condições 
objetivas de reduzir os 

acidentes; é necessário envolver toda 
a sociedade nesta luta. O CESVI e a Abramet  

vêm fazendo isso com competência
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Toda vez que a indústria automobilística 
divulga taxas de crescimento na produção 
e vendas de veículos, crescem também as 

oportunidades do mercado segurador. E o País 
tem atravessado anos de grandes números no 
que diz respeito ao comércio de carros.
A relação entre a atividade das montadoras e 
a das seguradoras não está apenas na venda 
de seguros, mas também no que diz respeito 
à prevenção de acidentes, já que uma frota 
em expansão gera riscos maiores de um 
aumento da sinistralidade.
Foi para expressar sua visão sobre esses 
importantes temas que o advogado Jorge 
Hilário Gouvêa Vieira, novo presidente da 
CNSeg (Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais), concedeu entrevista 
exclusiva para a Revista CESVI. 
Acostumado a cargos de liderança (foi presidente 
do IRB Brasil Re e é membro do Conselho 
de Administração da SulAmérica), Hilário 
tem diante de si a missão de conduzir um 
setor que, em muitos aspectos, espelha o 
desenvolvimento econômico do País.

Quais serão os maiores desafios de sua gestão à frente 
da CNSeg?
O de ser arauto das seguradoras e da redescoberta 
do consumidor de seguros. E, nesse sentido, exortar 
as empresas que precisam atender aos interesses e às 
necessidades dos clientes a oferecer o melhor produto 
e o melhor atendimento. Outro desafio é mostrar 
ao governo a importância do mercado em favor do 
desenvolvimento sustentável.

Como o bom momento da indústria automobilística 
impacta os negócios do mercado segurador?
O seguro de automóvel é a principal carteira no 
segmento de seguros gerais. A aquisição de um 
veículo novo é aspiração de consumo de parcela 
significativa da população, que procura preservar seu 
patrimônio contra infortúnios pela contratação do 
seguro. O crescimento das vendas de veículos novos, 
em consequência, tem reflexo positivo na ampliação do 
mercado de seguro de automóvel. 

Qual a importância de informações técnicas sobre 
carros para o desempenho das companhias?
As informações técnicas produzidas pelo CESVI permitem 
que as seguradoras estimem adequadamente os custos 
em caso de sinistros e, com isso, possam praticar 
preços de seguros mais justos. Exemplo disto são os 
resultados obtidos com os crash-tests. Por meio de uma 
concorrência sadia, as montadoras buscam a melhor 
avaliação possível nessa avaliação, o que representa 
um menor custo de reparação nos casos de pequenos 
acidentes. Isto sem contar com os aperfeiçoamentos 
técnicos dos veículos, principalmente em itens de 
segurança, em decorrência de estudos desenvolvidos 
pelo CESVI. 

O dia em que o seguro for incluído 
nas necessidades básicas das pessoas 
significará que conseguimos mostrar 
nossa efetiva importância para a 
sociedade

Pela 
redescoberta 
do consumidor 

de seguros
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Pela 
do consumidor 

Muitos sindicatos de seguradoras 
apoiam o movimento Chega de 
Acidentes! Como as companhias 
podem contribuir para reduzir os 
acidentes de trânsito?
Essa é uma questão que preocupa toda 
a sociedade brasileira. Os acidentes 
de trânsito já são tratados como uma 
epidemia da sociedade moderna. Mas 
a mobilização do governo e da própria 
sociedade já é fato. Muitas companhias 
de seguros já vêm contribuindo para 

a redução do alto índice de 
vítimas de acidentes de 

trânsito por 
meio 

de ações de responsabilidade social, 
envolvendo seus funcionários, 
segurados e a própria população.

Você acha que o conceito do seguro 
já está suficientemente absorvido pela 
sociedade brasileira? 
Se as pessoas realmente soubessem qual a 
função e o papel do seguro em suas vidas 
e na do País, o seguro não seria ainda um 
produto a ser vendido, e sim comprado. 
O dia em que o seguro for incluído 
nas necessidades básicas das pessoas 
significará que conseguimos mostrar 
nossa efetiva importância para toda 
a sociedade.
 

A Copa do Mundo que será feita no 
Brasil, em 2014, trará mais oportunidades 
para o mercado segurador?
Não só a Copa do Mundo, mas também 
as Olimpíadas de 2016 são alvo de 
grande expectativa. Calcula-se que os 
valores em seguros negociados superem 
a R$ 1 bilhão, englobando os mais 
variados segmentos, como massificados, 
grandes riscos e responsabilidade civil. 
Essa perspectiva de bons negócios tem 

atraído, inclusive, a atenção de 
investidores internacionais. Há 
quem aposte numa taxa de 
investimento de 21,5% do PIB 
nos próximos quatro anos.As

informações 
produzidas pelo CESVI 
permitem que as seguradoras 
estimem adequadamente os 
custos em caso de sinistros 
e possam praticar preços mais justos
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Já está disponível no site do CESVI, 
para download, a edição 2010 do 
levantamento feito sobre a pre-
sença do ABS e do EPS nos veículos 
novos comercializados no País. Esse 
mapeamento, 
feito anualmen-
te pelo CESVI, 
possibilita que 
o consumidor 
te nha  info r-
mações para a 
escolha do car-
ro novo, como 
identificar as 
vantagens de 
contar com sis-
temas de segu-
rança que po-
dem evitar um 
acidente grave; 
comparar valo-
res e benefícios 
de cada veículo. 
A  p e s q u i s a 
aponta se os ve-
ículos possuem 
esse item de série, como opcional, 
ou ainda não apresentam esse 
dispositivo. Além do ABS (sistema 
antibloqueio de frenagem), o levan-
tamento apontou os modelos que 
também dispõem do sistema EPS 
(sistema eletrônico de estabilidade), 
e ainda realizou um comparativo da 
presença desses itens no mercado 
brasileiro e argentino.
No ano passado, a Resolução 312 
do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) estabeleceu a obrigato-
riedade do ABS em veículos saídos 
de fábrica, nacionais e importados. 
As montadoras devem obedecer 
um cronograma de instalação gra-
dativa nos veículos para que, até 1º 
de janeiro de 2014, todos saiam de 
fábrica com o sistema. 
Os dados recentes da pesquisa re-
ferentes aos veículos nacionais e do 
Mercosul evidenciam a continuidade 
da evolução do mercado em relação 
à oferta de ABS desde 2007, ano da 

primeira edição do levantamento. 
As versões com o sistema não dispo-
nível tiveram uma redução de 13% 
em comparação com a primeira edi-
ção do estudo. Nos resultados por 

categoria, houve 
um aumento de 
cerca de 9% na 
oferta do equi-
pamento como 
item opcional 
em carros po-
pulares (hatches 
compactos) em 
relação a 2009.  
Nos resultados 
gerais, as ver-
sões com o sis-
tema não dis-
ponível tiveram 
uma queda de 
13%. Entretan-
to, em 2010 a 
disponibilidade 
do sistema em 
veículos de sé-
rie teve redução 

em relação a 2009: de 39% passou 
para 37%. Já a oferta do ABS como 
item opcional teve um aumento de 
8% em relação ao ano anterior, 
atingindo 31%.
Na categoria dos hatches médios, a 
pesquisa registrou aumento de 10% 
no número de versões que oferecem 
o ABS como item de série desde o 
primeiro ano do levantamento. Na 
edição de 2010, 62% dos hatches mé-
dios apresentam o sistema de série. 
Em relação ao sedan médio, desde 
2007 essa categoria apresentava 
evolução na oferta do ABS em veí-
culos de série. Em 2010, a pesquisa 
registrou a disponibilidade em 84% 
desses veículos, porém queda de 
7% em comparação a 2009. Alguns 
modelos que dispunham do item de 
série passaram a oferecê-los como 
opcional. A pesquisa também cons-
tatou o aparecimento de modelos 
com o dispositivo EPS embarcado de 
série em determinadas versões. 

CESVI APONTA PRESENÇA DO ABS NO PAÍS

Comparativo 
com a Argentina
Em 2010, o mercado brasileiro 
continua atrás do argentino em 
relação à disponibilidade do 
ABS. Na combinação de veí-
culos nacionais e importados, 
a pesquisa registrou que 73% 
dos veículos comercializados 
na Argentina oferecem o sis-
tema em veículos de série, en-
quanto no Brasil o percentual é 
de 64%. Entretanto, como item 
opcional, o ABS é oferecido na 
Argentina em 6% dos veículos, 
enquanto no Brasil essa parcela 
corresponde a 18%.
Na comparação do número 
de veículos que não oferecem 
o ABS, foi constatada uma 
melhoria gradativa no mer-
cado brasileiro, que passou a 
oferecer mais versões. Já no 
mercado argentino, verificou-
se uma estagnação do número 
de veículos que não dispõem 
do sistema. 
Confira a íntegra do levan-
tamento do CESVI na Inter-
net: http://www.cesvibrasil.
com.br/images/pesquisa/pdf/
ABS_2010.pdf

Argentina tem mais ABS de série
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A  p e s q u i s a 
aponta se os ve-
ículos possuem 
esse item de série, como opcional, 
ou ainda não apresentam esse 
dispositivo. Além do ABS (sistema 
antibloqueio de frenagem), o levan-
tamento apontou os modelos que 
também dispõem do sistema EPS 
(sistema eletrônico de estabilidade), 
e ainda realizou um comparativo da 
presença desses itens no mercado 
brasileiro e argentino.
No ano passado, a Resolução 312 
do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) estabeleceu a obrigato-
riedade do ABS em veículos saídos 
de fábrica, nacionais e importados. 
As montadoras devem obedecer 
um cronograma de instalação gra-
dativa nos veículos para que, até 1º 
de janeiro de 2014, todos saiam de 
fábrica com o sistema. 
Os dados recentes da pesquisa re-
ferentes aos veículos nacionais e do 
Mercosul evidenciam a continuidade 
da evolução do mercado em relação 
à oferta de ABS desde 2007, ano da 

primeira edição do levantamento. 
As versões com o sistema não dispo-
nível tiveram uma redução de 13% 
em comparação com a primeira edi-
ção do estudo. Nos resultados por 

categoria, houve 
um aumento de 
cerca de 9% na 
oferta do equi-
pamento como 
item opcional 
em carros po-
pulares (hatches 
compactos) em 
relação a 2009.  
Nos resultados 
gerais, as ver-
sões com o sis-
tema não dis-
ponível tiveram 
uma queda de 
13%. Entretan-
to, em 2010 a 
disponibilidade 
do sistema em 
veículos de sé-
rie teve redução 

em relação a 2009: de 39% passou 
para 37%. Já a oferta do ABS como 
item opcional teve um aumento de 
8% em relação ao ano anterior, 
atingindo 31%.
Na categoria dos hatches médios, a 
pesquisa registrou aumento de 10% 
no número de versões que oferecem 
o ABS como item de série desde o 
primeiro ano do levantamento. Na 
edição de 2010, 62% dos hatches mé-
dios apresentam o sistema de série. 
Em relação ao sedan médio, desde 
2007 essa categoria apresentava 
evolução na oferta do ABS em veí-
culos de série. Em 2010, a pesquisa 
registrou a disponibilidade em 84% 
desses veículos, porém queda de 
7% em comparação a 2009. Alguns 
modelos que dispunham do item de 
série passaram a oferecê-los como 
opcional. A pesquisa também cons-
tatou o aparecimento de modelos 
com o dispositivo EPS embarcado de 
série em determinadas versões. 

CESVI APONTA PRESENÇA DO ABS NO PAÍS

Comparativo 
com a Argentina
Em 2010, o mercado brasileiro 
continua atrás do argentino em 
relação à disponibilidade do 
ABS. Na combinação de veí-
culos nacionais e importados, 
a pesquisa registrou que 73% 
dos veículos comercializados 
na Argentina oferecem o sis-
tema em veículos de série, en-
quanto no Brasil o percentual é 
de 64%. Entretanto, como item 
opcional, o ABS é oferecido na 
Argentina em 6% dos veículos, 
enquanto no Brasil essa parcela 
corresponde a 18%.
Na comparação do número 
de veículos que não oferecem 
o ABS, foi constatada uma 
melhoria gradativa no mer-
cado brasileiro, que passou a 
oferecer mais versões. Já no 
mercado argentino, verificou-
se uma estagnação do número 
de veículos que não dispõem 
do sistema. 
Confira a íntegra do levan-
tamento do CESVI na Inter-
net: http://www.cesvibrasil.
com.br/images/pesquisa/pdf/
ABS_2010.pdf

Argentina tem mais ABS de série
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Já está disponível no site do CESVI, 
para download, a edição 2010 do 
levantamento feito sobre a pre-
sença do ABS e do EPS nos veículos 
novos comercializados no País. Esse 
mapeamento, 
feito anualmen-
te pelo CESVI, 
possibilita que 
o consumidor 
te nha  info r-
mações para a 
escolha do car-
ro novo, como 
identificar as 
vantagens de 
contar com sis-
temas de segu-
rança que po-
dem evitar um 
acidente grave; 
comparar valo-
res e benefícios 
de cada veículo. 
A  p e s q u i s a 
aponta se os ve-
ículos possuem 
esse item de série, como opcional, 
ou ainda não apresentam esse 
dispositivo. Além do ABS (sistema 
antibloqueio de frenagem), o levan-
tamento apontou os modelos que 
também dispõem do sistema EPS 
(sistema eletrônico de estabilidade), 
e ainda realizou um comparativo da 
presença desses itens no mercado 
brasileiro e argentino.
No ano passado, a Resolução 312 
do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) estabeleceu a obrigato-
riedade do ABS em veículos saídos 
de fábrica, nacionais e importados. 
As montadoras devem obedecer 
um cronograma de instalação gra-
dativa nos veículos para que, até 1º 
de janeiro de 2014, todos saiam de 
fábrica com o sistema. 
Os dados recentes da pesquisa re-
ferentes aos veículos nacionais e do 
Mercosul evidenciam a continuidade 
da evolução do mercado em relação 
à oferta de ABS desde 2007, ano da 

primeira edição do levantamento. 
As versões com o sistema não dispo-
nível tiveram uma redução de 13% 
em comparação com a primeira edi-
ção do estudo. Nos resultados por 

categoria, houve 
um aumento de 
cerca de 9% na 
oferta do equi-
pamento como 
item opcional 
em carros po-
pulares (hatches 
compactos) em 
relação a 2009.  
Nos resultados 
gerais, as ver-
sões com o sis-
tema não dis-
ponível tiveram 
uma queda de 
13%. Entretan-
to, em 2010 a 
disponibilidade 
do sistema em 
veículos de sé-
rie teve redução 

em relação a 2009: de 39% passou 
para 37%. Já a oferta do ABS como 
item opcional teve um aumento de 
8% em relação ao ano anterior, 
atingindo 31%.
Na categoria dos hatches médios, a 
pesquisa registrou aumento de 10% 
no número de versões que oferecem 
o ABS como item de série desde o 
primeiro ano do levantamento. Na 
edição de 2010, 62% dos hatches mé-
dios apresentam o sistema de série. 
Em relação ao sedan médio, desde 
2007 essa categoria apresentava 
evolução na oferta do ABS em veí-
culos de série. Em 2010, a pesquisa 
registrou a disponibilidade em 84% 
desses veículos, porém queda de 
7% em comparação a 2009. Alguns 
modelos que dispunham do item de 
série passaram a oferecê-los como 
opcional. A pesquisa também cons-
tatou o aparecimento de modelos 
com o dispositivo EPS embarcado de 
série em determinadas versões. 

CESVI APONTA PRESENÇA DO ABS NO PAÍS

Comparativo 
com a Argentina
Em 2010, o mercado brasileiro 
continua atrás do argentino em 
relação à disponibilidade do 
ABS. Na combinação de veí-
culos nacionais e importados, 
a pesquisa registrou que 73% 
dos veículos comercializados 
na Argentina oferecem o sis-
tema em veículos de série, en-
quanto no Brasil o percentual é 
de 64%. Entretanto, como item 
opcional, o ABS é oferecido na 
Argentina em 6% dos veículos, 
enquanto no Brasil essa parcela 
corresponde a 18%.
Na comparação do número 
de veículos que não oferecem 
o ABS, foi constatada uma 
melhoria gradativa no mer-
cado brasileiro, que passou a 
oferecer mais versões. Já no 
mercado argentino, verificou-
se uma estagnação do número 
de veículos que não dispõem 
do sistema. 
Confira a íntegra do levan-
tamento do CESVI na Inter-
net: http://www.cesvibrasil.
com.br/images/pesquisa/pdf/
ABS_2010.pdf
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Divulgando a segurança para dirigentes 
do trânsito
Com a participação de 223 autoridades e técnicos 
de 41 municípios, a 46ª reunião do Fórum Paulista 
de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte e 
Trânsito, realizada entre os dias 22 e 23 de julho, em 
Piracicaba (SP), teve foco na segurança de trânsito.
Os participantes concordaram que é uma grande 
oportunidade, para o Brasil, aderir de forma efetiva, 
com ações públicas de nível nacional, à Década de 
Ações para a Segurança Viária proposta pela ONU. A 
“década” se refere ao período de 2011 a 2020, quando 
países membros devem adotar medidas para estancar 
ou reduzir os índices de acidentes de trânsito.
Evento promovido pela ANTP, o fórum incluiu exposi-
ção de produtos, seminários e debates. Nesta edição, 
o evento contou com a participação do CESVI BRASIL, 
representado por seu diretor, José Aurelio Ramalho. O 
centro de pesquisa apresentou a campanha do Chega 
de Acidentes!, comparando os investimentos gover-
namentais na área da mobilidade (principalmente 
visando à Copa e à Olimpíada que serão realizadas 
no País, nos próximos anos) com os gastos derivados 
dos acidentes. 

Enquanto o Plano não vem...
Desde o lançamento do movimento, no dia 18 de setem-
bro, o relógio virtual do Chega de Acidentes! estima o 
número de vítimas do trânsito e os prejuízos econômicos 
relacionados aos acidentes. Esta contagem só vai parar 
quando um Plano Nacional de Segurança Viária for im-
plementado no País.
Para se ter uma ideia da tragédia cotidiana dos acidentes no 
Brasil, até o fechamento desta edição, o contador estimou 
uma quantidade de mais de 35 mil vítimas fatais, mais de 
100 mil vítimas hospitalizadas, e um impacto econômico 
de cerca de 31 bilhões de reais. Com esse dinheiro, perdido 
pela insegurança no trânsito, o Brasil poderia construir 
214 quilômetros de linhas de metrô, 586 hospitais, 894 
mil casas populares, ou comprar quase 132 milhões de 

cestas básicas.

Desde 18/09/09 o trânsito já causou:
Vítimas
fatais

Vítimas
hospitalizadas

Tecnologia CESVI, agora 
também em Sorocaba
No dia 3 de setembro, representantes da prefeitura 
de Sorocaba visitaram a sede do CESVI. O objetivo 
foi dar andamento às tratativas para implantar 
os laboratórios do centro de pesquisa no parque 
tecnológico que está sendo formado na cidade. As 
expectativas são grandes.
“A indústria em Sorocaba tem uma concentração 
de empresas de autopeças e grande vocação para 
atividades com a área automotiva”, afirmou Mario 
Tanigawa, secretário da prefeitura. “Ficamos sur-
presos com a estrutura do CESVI e toda a qualidade 
demonstrada e traduzida em prestações de serviços 
de muita seriedade”.
“Queremos atrair para nossa parque tecnológico 
parceiros que tenham apreço pelo desenvolvimento 
de tecnologia”, explicou, na ocasião, Carlos Alberto 
Costa, diretor do pólo de desenvolvimento e inova-
ção de Sorocaba. “Diante dessa perspectiva, a par-
ceria com o CESVI seria extremamente importante 
para o interesse das indústrias que farão parte desse 
conjunto inovador”. 

WWW.CHEGADEACIDENTES .COM.BR

José Ramalho (à esquerda), do CESVI, com representantes da 
prefeitura de Sorocaba
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No Experiment Motors
Um dos maiores eventos com 
foco no universo do automó-
vel, o Experiment Motors teve 
sua segunda edição entre os 
dias 13 e 15 de agosto, no Au-
tódromo Internacional Ayrton 
Senna, em Goiânia. 
Além da exposição de veículos 
e dos test-drives na pista e em 
terreno off-road, o evento de-
dicou atenção à segurança no 
trânsito, com a “Escolinha de 
trânsito”:  um espaço educativo 
e recreativo para crianças de 
três a dez anos de idade, com 
a montagem de um cenário de 
trânsito e acompanhamento de monitores. Outro destaque 
foi a participação da FundaciónMapfre, com uma unidade 
móvel de inspeção técnica veicular. 
A participação do movimento Chega de Acidentes! 
reforçou esse foco, com a distribuição de 5 mil folders 
de informação e conscientização quanto ao uso correto 
de equipamentos de segurança no veículo: cinto de se-
gurança, airbag e cadeirinha para criança. Na ocasião, 
Marconi Perillo, candidato ao governo de Goiás, deixou 
sua assinatura no abaixo-assinado que pede a implemen-
tação de um Plano Nacional de Segurança Viária no País.
A realização do folder distribuído só foi possível 
graças a:

Mais uma força na coordenação
A AND (Associação Nacional dos Detrans) 
é a mais nova entidade coordenadora do 
movimento Chega de Acidentes!, juntan-
do-se, assim, à Abramet, à ANTP e ao CESVI BRASIL na 
organização das ações para se chegar a um Plano Nacional 
de Segurança Viária.
As entidades se reuniram no dia 20 de agosto para uma 
definição dos próximos passos do movimento. 

Novos apoiadores para o movimento
O movimento Chega de Acidentes! chega à marca de 
53 apoiadores, entre entidades, empresas privadas e 
veículos da imprensa. São marcas e pessoas compro-
metidas com o objetivo de sensibilizar o poder público 
para a necessidade de um Plano Nacional de Segurança 
Viária (PNSV) no País.
Recentemente, engrossaram o coro por um trânsito 
mais seguro no Brasil, apoiando oficialmente o mo-
vimento: a Agetran (Agência Municipal de Transporte 
e Trânsito do Mato Grosso do Sul), a Angis (Associa-
ção Nacional dos Organismos de Inspeção), o portal 
ClickSeminovos, a CNSeg (Confederação Nacional 
de Seguros Gerais), a Coordenadoria de Trânsito do 
Município de Ijuí, a Editora Sete, o IQA (Instituto da 
Qualidade Automotiva), a ST Corretora de Seguros e 
a rádio SulAmérica Paradiso.
Uma realização da Abramet (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego), da AND (Associação Nacional 
dos Detrans), da ANTP (Associação Nacional de Trans-
portes Públicos) e do CESVI BRASIL, o movimento Che-
ga de Acidentes! é uma extensão do comprometimento 
dessas entidades com a causa da redução de acidentes 
no País, indicando um caminho (a implantação de um 
PNSV) que, como indica a Organização Mundial de 
Saúde, já se provou eficiente em diversos países.

Apoio:Realização:

Impresso sobre equipamentos 
de segurança distribuído 
no evento

WWW.CHEGADEACIDENTES .COM.BR
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RECICLAGEM PARA A RENOVAÇÃO 
DA FROTA DE CAMINHÕES Encontro de Detrans

A cidade de Manaus foi sede do 
29º Encontro Nacional dos Órgãos 
Executivos de Trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, que aconte-
ceu no período de 28 a 30 de ju-
nho. O evento foi promovido pela 
Associação Nacional dos Detrans 
(AND). A presidente da AND, Mô-
nica Melo, afirmou que o encon-
tro foi uma 
opor tuni -
dade para 
a discussão 
d e  te m a s 
relevantes 
como o par-
celamento 
de multas, 
do seguro 
obrigatório 
e o plane-
jamento de 
ações para 
a segurança 
viária.
O CESVI BRASIL marcou presença 
no evento, com apresentações so-
bre reciclagem de veículos, sobre 
seu sistema de gerenciamento de 
acidentes (SIGA) e sobre o movi-
mento Chega de Acidentes! 

ACORDO FORTALECE OS DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO

A AND (Associação Nacional dos Detrans) acaba de 
fechar convênio com o CESVI BRASIL. O acordo prevê 
fornecimento de informações técnicas para os depar-
tamentos de trânsito dos diversos Estados brasileiros.
“Esse acordo é muito importante para a associação, 
que atua em prol de levar a maior qualificação possível 
aos Detrans”, afirma Mônica Melo, presidente da AND. 
“O CESVI, por meio de seus estudos e pesquisas, tem o 
perfil para contribuir nessa qualificação; ou seja, tem 
um perfil de parceria que se encaixa nas necessidades 
dos nossos associados”. 

O CESVI participou, no dia 12 de agos-
to, em Brasília, do Seminário Interna-
cional sobre Reciclagem de Veículos e 
Renovação de Frota. Evento promo-
vido pela Confederação Nacional do 
Transporte, o seminário tem como 
objetivo contribuir para a efetiva 
implementação do Plano Nacional de 
Renovação de Frota de Caminhões, 
principalmente em função da idade 
avançada da frota brasileira. Na oca-
sião, foram apresentadas experiências 
internacionais bem-sucedidas de re-
ciclagem de veículos, contando com 
palestras do Cesvimap, da Espanha, e 
do CESVI Argentina, que abordaram 
os “cases” positivos da Europa e da 
América Latina (já comentados em 
edições anteriores da Revista CESVI).
O CESVI BRASIL contribuiu na iden-
tificação dos principais desafios 
brasileiros, com uma apresentação 
sobre o projeto de reciclagem de 
veículos no Brasil.
O seminário foi dirigido a repre-
sentantes dos setores público e 
privado, bancos e entidades rela-
cionadas ao tema. 

José 
Ramalho, 
do CESVI, 
fala sobre 
os desafios 
brasileiros 
para a 
reciclagem

Mônica Melo assina 
convênio com centro 
de pesquisa

Ignácio 
Juarez, do 
Cesvimap, 
palestra 
sobre 
centro 
espanhol 
de 
reciclagem

Fabian 
Pons, do 
CESVI 
Argentina, 
discorre 
sobre 
“case” sul-
americano

Mesa 
com os 
palestrantes 
no 
seminário

Mônica Melo, 
presidente da AND
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Conhecimento técnico é 
objetivo de convênio
Mais uma importante aliança 
estratégica do CESVI BRASIL é 
formada com o intuito de levar 
informações técnicas ao mer-
cado automotivo e segurador.
No dia 19 de agosto, foi as-
sinado o convênio do centro 
de pesquisa com a Marinho 
Despachantes, de São Paulo, 
uma das maiores empresas es-
pecializadas em documentação 
de veículos do País. 
“Essa parceria com o CESVI vai 
permitir a consolidação do objetivo da Marinho, que é oferecer 
um atendimento diferenciado a seus clientes, que vá além da 
parte de documentação”, revelou Elza Aguiar, vice-presidente 
da empresa. “Vamos capacitar nossa equipe de atendimento e 
também nossos clientes, oferecendo um conhecimento técnico 
a respeito de automóveis, que é especialidade do CESVI”.

O acordo prevê a realização de treinamentos, pelo CESVI, por meio do Educa Doc, 
um programa de capacitação técnica da Marinho que já aprimorou a qualificação de 
mais de 1.600 profissionais. Os treinamentos serão direcionados aos colaboradores 
da Marinho Despachantes e a seus clientes, com ênfase no setor de frotistas. 

Workshop de mecânica 
para mulheres

Cerca de 40 mulheres partici-
param, nos dias 16 e 17 de ju-
nho, de um treinamento mui-
to especial. Oferecido pela 
CCR ViaOeste, em sua sede 
na rodovia Castelo Branco, o 
Workshop de Noções Básicas 
de Mecânica para Mulhe-
res contou com conteúdo e 
instrutor (o técnico Gerson 
Burin) do CESVI BRASIL.
Na ocasião, as participantes 
tiveram contato com procedi-
mentos práticos relacionados 
ao motor do carro e pneus, 
além de dicas de segurança e manutenção automotiva.
O sucesso foi tão grande que o treinamento foi tema de 
matéria do programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo. 

Elza Aguiar (à esquerda), da Marinho 
Despachantes, ao lado de Marcelo 
Nogueira e Lia Cairo, do CESVI

Instrutor do CESVI no curso 
promovido pela CCR
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NOTAS
 A Peugeot contou com a expertise do CESVI 

BRASIL e a estrutura de gravação e edição de 
vídeos do centro de pesquisa para a realiza-
ção de um vídeo de treinamento para a sua 
rede de concessionárias. O tema: trabalho 
com acessórios da nova picape Hoogar, da 
marca francesa.

 A Abramet (Associação Brasileira de Medici-
na de Tráfego) promoveu, no fim de julho, 
a III Jornada de Medicina de Tráfego, no 
Espírito Santo. O objetivo foi atualizar os 
conhecimentos no assunto de especialistas 
do DER-ES (Departamento de Estradas e 
Rodagem) e da própria associação. Na pau-
ta, transporte em motocicleta, fiscalização 
eletrônica, avaliação para a carteira de ha-
bilitação, os riscos da sonolência ao volante, 
entre outros.

 Quase 80 colaboradores da área de auto-
móvel da Mapfre Seguros visitaram as 
instalações do CESVI em meados de junho. 
Na ocasião, os participantes conheceram os 
estudos realizados, a influência das ativida-
des para o mercado segurador, e também 
souberam como utilizar as informações para 
o aprimoramento de seus trabalhos. 

 Coordenadores de atendimento a oficinas 
e serviços de assistência da SulAmérica 
Seguros visitaram o laboratório de repara-
ção do CESVI no dia 24 de junho. O intuito 
foi tomar contato com os equipamentos e 
processos mais modernos da atividade de 
funilaria e pintura.

 Coordenadores e analistas das áreas de 
sinistro de automóvel, gerenciamento de 
risco, auditoria de sinistros e investigação 
de fraudes da RSA Seguros tiraram um dia, 
em maio, para ter contato com as práticas de 
reparação e análise de orçamento.  

 A seguradora Allianz tem novidades em sua 
estrutura. Laur Fernandes Diuri é o novo 
diretor executivo de sinistro, enquanto Do-
mingos Rizzo acaba de assumir a área de 
contratos de toda a rede de prestadores de 
serviços da companhia.

 Paulo Braga é o novo gerente da rede 
do Bate-Pronto da seguradora HDI. Criado 
para agilizar o atendimento, o Bate-Pronto 
providencia a vistoria imediata do veículo 
sinistrado, para que o segurado possa ir 
diretamente para uma das oficinas da rede.

 A Funenseg – Escola Nacional de Seguros 
lançou um site reunindo todas as suas infor-
mações sobre seguros, previdência e capita-
lização: o www.tudosobreseguros.com.br 

“Os Novos Desafios da Engenharia de Segurança 
Veicular” foi o tema do seminário que a AEA (Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva) realizou no dia 10 de 
agosto, em São Paulo. 
A programação contou com painéis que abordam temas associa-
dos às tecnologias criadas para a redução de acidentes.
José Antonio Oka, supervisor de segurança viária do CESVI, 
realizou uma palestra sobre “O futuro do airbag do Brasil”, 
apresentando dados da pesquisa do centro sobre o potencial 
de efetividade do equipamento de segurança, orientações para 
o consumidor e para o serviço de resgate, e a necessidade de 
aperfeiçoamento da coleta, registro e análise de dados relacio-
nados a acidentes. 
Outra apresentação que chamou a atenção do público foi “A 
correta utilização do ABS – segurança ativa e suas utilizações”, 
ministrado pelo gerente de marketing da Bosch, Carlos Gibran. 
Já os engenheiros Oliver Schulze, de desenvolvimento da Takata, 
e Analia Jarvis, de produto da Autoliv, abordaram o assunto 
“O futuro do airbag no Brasil”. Em seguida, foi feita a pales-

tra “Tecnologia de segu-
rança em motocicletas”, 
apresentada pelo diretor 
executivo da Abraciclo, 
Moacyr Alberto Paes. 
Um debate sobre “Ve-
ículos e dispositivos de 
retenção para crianças 
– conflitos e soluções”, 
contou com a presença do 
professor de engenharia 
mecânica da Unicamp, 
Celso Arruda. 

AEA DEBATE ABS, 
AIRBAG E CADEIRINHA

BOA DE REGULAÇÃO, BOA DE OFF-ROAD

Cliente do Órion – Sistema de Gestão de Sinistros, a 
reguladora MS tem grande desempenho também em 
outra área, na qual suas atividades são bem diferentes 
das do mercado segurador. A empresa tem uma equipe 
de rally, a MS Rally, que representa o Distrito Federal 
nas principais competições off-road do País. A equipe 
participa do famoso Rally dos Sertões desde 2007.
Em preparação para o próximo Rally dos Sertões, a 
MS acaba de conquistar o título da 2ª Etapa da Copa 
Velocidade de Rally. O veículo utilizado foi uma ca-
minhonete Mitsubishi L200 RS.
Mais informações:  www.msrally.com.br 

José Antonio Oka, do CESVI, palestra sobre 
airbag no evento
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NOTAS
 A Peugeot contou com a expertise do CESVI 

BRASIL e a estrutura de gravação e edição de 
vídeos do centro de pesquisa para a realiza-
ção de um vídeo de treinamento para a sua 
rede de concessionárias. O tema: trabalho 
com acessórios da nova picape Hoogar, da 
marca francesa.

 A Abramet (Associação Brasileira de Medici-
na de Tráfego) promoveu, no fim de julho, 
a III Jornada de Medicina de Tráfego, no 
Espírito Santo. O objetivo foi atualizar os 
conhecimentos no assunto de especialistas 
do DER-ES (Departamento de Estradas e 
Rodagem) e da própria associação. Na pau-
ta, transporte em motocicleta, fiscalização 
eletrônica, avaliação para a carteira de ha-
bilitação, os riscos da sonolência ao volante, 
entre outros.

 Quase 80 colaboradores da área de auto-
móvel da Mapfre Seguros visitaram as 
instalações do CESVI em meados de junho. 
Na ocasião, os participantes conheceram os 
estudos realizados, a influência das ativida-
des para o mercado segurador, e também 
souberam como utilizar as informações para 
o aprimoramento de seus trabalhos. 

 Coordenadores de atendimento a oficinas 
e serviços de assistência da SulAmérica 
Seguros visitaram o laboratório de repara-
ção do CESVI no dia 24 de junho. O intuito 
foi tomar contato com os equipamentos e 
processos mais modernos da atividade de 
funilaria e pintura.

 Coordenadores e analistas das áreas de 
sinistro de automóvel, gerenciamento de 
risco, auditoria de sinistros e investigação 
de fraudes da RSA Seguros tiraram um dia, 
em maio, para ter contato com as práticas de 
reparação e análise de orçamento.  

 A seguradora Allianz tem novidades em sua 
estrutura. Laur Fernandes Diuri é o novo 
diretor executivo de sinistro, enquanto Do-
mingos Rizzo acaba de assumir a área de 
contratos de toda a rede de prestadores de 
serviços da companhia.

 Paulo Braga é o novo gerente da rede 
do Bate-Pronto da seguradora HDI. Criado 
para agilizar o atendimento, o Bate-Pronto 
providencia a vistoria imediata do veículo 
sinistrado, para que o segurado possa ir 
diretamente para uma das oficinas da rede.

 A Funenseg – Escola Nacional de Seguros 
lançou um site reunindo todas as suas infor-
mações sobre seguros, previdência e capita-
lização: o www.tudosobreseguros.com.br 

“Os Novos Desafios da Engenharia de Segurança 
Veicular” foi o tema do seminário que a AEA (Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva) realizou no dia 10 de 
agosto, em São Paulo. 
A programação contou com painéis que abordam temas associa-
dos às tecnologias criadas para a redução de acidentes.
José Antonio Oka, supervisor de segurança viária do CESVI, 
realizou uma palestra sobre “O futuro do airbag do Brasil”, 
apresentando dados da pesquisa do centro sobre o potencial 
de efetividade do equipamento de segurança, orientações para 
o consumidor e para o serviço de resgate, e a necessidade de 
aperfeiçoamento da coleta, registro e análise de dados relacio-
nados a acidentes. 
Outra apresentação que chamou a atenção do público foi “A 
correta utilização do ABS – segurança ativa e suas utilizações”, 
ministrado pelo gerente de marketing da Bosch, Carlos Gibran. 
Já os engenheiros Oliver Schulze, de desenvolvimento da Takata, 
e Analia Jarvis, de produto da Autoliv, abordaram o assunto 
“O futuro do airbag no Brasil”. Em seguida, foi feita a pales-

tra “Tecnologia de segu-
rança em motocicletas”, 
apresentada pelo diretor 
executivo da Abraciclo, 
Moacyr Alberto Paes. 
Um debate sobre “Ve-
ículos e dispositivos de 
retenção para crianças 
– conflitos e soluções”, 
contou com a presença do 
professor de engenharia 
mecânica da Unicamp, 
Celso Arruda. 
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Cliente do Órion – Sistema de Gestão de Sinistros, a 
reguladora MS tem grande desempenho também em 
outra área, na qual suas atividades são bem diferentes 
das do mercado segurador. A empresa tem uma equipe 
de rally, a MS Rally, que representa o Distrito Federal 
nas principais competições off-road do País. A equipe 
participa do famoso Rally dos Sertões desde 2007.
Em preparação para o próximo Rally dos Sertões, a 
MS acaba de conquistar o título da 2ª Etapa da Copa 
Velocidade de Rally. O veículo utilizado foi uma ca-
minhonete Mitsubishi L200 RS.
Mais informações:  www.msrally.com.br 
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