Beneficios da atividade de vistoria de
identificação veicular para os estados e
para a sociedade.

Atividade de
vistoria de
identificação
veicular

Para o
consumidor.

Conforme

Resolução

Contran

466/13

Paragrafo 2º incisos I, II, III e IV
A vistoria de identificação veicular tem
como objetivo verificar:

Conforme Resolução Contran 466/13 Art. 4º inciso III alínea

a autenticidade da identificação do

"a", "c" e "d“

veículo e da sua documentação;
a legitimidade da propriedade; se os

comprovação de possuir em seu quadro de pessoal

veículos

permanente, vistoriadores com qualificação comprovada

obrigatórios, e se estes estão funcionais;

por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso

se as características originais dos veículos

de treinamento em vistoria de identificação veicular,

e seus agregados foram modificados.

regulamentado pelo DENATRAN;
comprovação de canal aberto de ouvidoria ou serviço de
atendimento ao consumidor
Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional,
segurada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e
em vigor durante o prazo de validade do contrato de

exercício dos serviços de vistoria de identificação veicular,
em nome da contratada, para eventual cobertura de
danos causados ao consumidor pela pessoa jurídica
habilitada;

dispõem

dos

equipamentos

Segurança
Garantia
Qualidade
Capilaridade
Conveniência
Conforto

Rastreabilidade
Conforme Resolução Contran 466/13, que:

Para a sociedade
e para o estado.

Considerando a conveniência técnica e

administrativa
veículos

de

que

obedeçam

as

vistorias

de

a

critérios

e

procedimentos uniformes em todo o país;
Art.

1º

Esta

procedimentos
atividade

de

Resolução
para
vistoria

o
de

estabelece
exercício

da

identificação

veicular a ser realizada pelos órgãos e
entidades

executivos

de

trânsito

dos

Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa
Conforme CTB, Art. 22 incisos I e III

jurídica de direito público ou privado,
habilitada para a prestação dos serviços

"Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal [...] cumprir e fazer cumprir a
legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas
atribuições [...] vistoriar, inspecionar quanto às condições de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e

licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o
Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal
competente"

de vistoria veicular;

Geração de

Empregos
Redução no indice de

Criminalidade
Trânsito com mais

Segurança

Segurança
Patrimonial
a vistoria de identificação veicular é a garantia de uma
compra sem riscos, ao contrário dos métodos antigos e
vulneráveis que avaliavam decalques sem equipamentos
específicos para auxiliar o exame, ou qualquer recurso, as ECVs
dispõe de estrutura e tecnologia para realizar uma vistoria mais
eficiente e assertiva.

Criminal
As ECVs contribuem direta e indiretamente com a redução dos
índices de crimes contra o patrimônio, seja por meio de
identificação na vistoria, ou inibindo a pratica uma vez que o

Vantagens para o
cidadão

laudo é obrigatório em caso de novo CRV;

// Volume absoluto
Roubo e furto de veículos

Ocorrências 2018

476553
Incidência criminal no Brasil

Incidência refrente à ocorrências registradas em boletim, conforme dados Sinesp .

Garantia
Seguro de responsabilidade civil
Todas as ECV’s possuem seguro de responsabilidade civil para ,
em caso de danos causados por omissões ou erros que
porventura

sejam

cometidos

na

vistoria,

permitam

o

ressarcimento do valor do bem ao cliente;
A vistoria de identificação veicular é um serviço essencial ao
cidadão, e tem o intuito de tornar a aquisição mais segura

quanto aos aspectos técnicos administrativos e inclusive
criminais.

Taxa % acumulada de roubo e
furto em relação a 2010
São Paulo

// Comparativo

Santa Catarina

81%

Rio de Janeiro

75%

31%

27%

30%

24%

18%

12%

15%
11%

-1%

SP – SC x RJ

2018

2017

2016

2015

2014

2%

2013

2012

confrontado com os resultados do estado do RJ que não possui a atividade;

36%

31%

17%

Indice percentual acumulado de roubo e furto comparado a 2010
Dos estados de SP e SC que iniciaram a atividade de identificação veicular em 2015

51%
35%

18%

16%

Vantagens para o
cidadão

-7%
-5%

Qualidade
Empresa
Todas as ECV’s possuem Certificado de Sistema de Qualidade,

padrão ISO 9001:2015, com validade atestada pela entidade
certificadora, acreditada pelo INMETRO

Profissionais
Equipe técnica com qualificação comprovada por meio de
certificado ou diploma de conclusão de curso de treinamento
em vistoria de identificação veicular, regulamentado pelo
DENATRAN/DETRAN;

Vantagens para o
cidadão

Equipamentos
Tecnologia de ponta para garantir a eficiência no exame, com
equipamentos
certificados

competente

obrigatórios
e

calibrados

regulamentados
periodicamente

pelo

órgão,

por

órgão

// Vulnerabilidade
Vistorias realizadas por servidor publico ainda são realizadas por métodos obsoletos,
como por exemplo decalque de chassi, que sem o recurso da tecnologia adequada,
por mais atenção dispendida no exame, a céu aberto , sem a devida infra-estrutura e
equipamentos ficam sucetiveis a falha humana.

Comodidade
Capilaridade
vários postos disponíveis distribuídos nas regiões do estado para

atender a demanda;

Agilidade
Descentralizado dos Detrans e Ciretrans, não há tempo de
espera alto;

Conforto
Salas de espera ambientadas e adaptadas para clientes com

Vantagens para a
sociedade e o estado.

necessidades especiais e estacionamento no local;

Controle de dados
Atualização dos dados da frota circulante possibilitando

mapeamento, monitoramento e estatísticas.

Rastreabilidade
Infra-estrutura e tecnologia que permite a fiscalização pelo
órgão online, com fotos e filmagens em tempo real, todas as
atividades são registradas e armazenadas;

// Evolução
Todos os processos estabelecidos para as empresas credenciadas de vistoria são
auditáveis, o que se torna inviavel quanto realizado pelo servidor nos pátios públicos.

Segurança
No trânsito
Além de avaliar os sinais identificadores do veículo, a vistoria de
identificação

veicular

examina

os

itens

de

segurança

obrigatórios, contribuindo para uma frota circulante regular,
garantindo um trânsito mais seguro para a população;

Econômia
Geração de emprego
O estado de São Paulo possui aproximadamente 1930 ECV’s
credenciadas, contemplando apenas o volume de vistorias
enquadradas na exigência da resolução 466/13 do Contran; a

Vantagens para a
sociedade e o estado.

estimativa de empregar em media 9500 funcionários diretos, no
entanto, considerando que existem outras vistorias realizadas, o
número real é superior a esta estimativa.

// Econômia
Estimativa de implantação de ECV’s em territorio nacional

Projeção de emprego direto

Além de empregabilidade, por uma tendência de redução nos indices de
criminalidade, por consequência se apresenta também redução nos custos
econômicos da criminalidade

33250
No segmento

2018
Estatistica Brasil

Cenário do
Mercado
automotivo:
Alguns números.
Ano: 2018
Brasil

Roubo e furto

Emplacamento

CHEVROLET

Ocorrências

Carros novos

Vendas

476.553

2 .467.980

434.274

Gastos econômicos:

criminalidade no brasil.
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Fonte: CUSTOS ECONÔMICOS DA CRIMINALIDADE NO BRASIL - Relatório de Conjuntura nº 4

Frota circulante:

% da frota nos estados.

SP – 30,39%

1º

RJ – 7,60%

2º

65.835.673

MG – 11,93%

3º

4º

PR – 7,72%

Nota
O estado de SP representa a
maior frota do país;
, de acordo com dados SINESP as
incidências criminais de roubo e furto
em SP apresentam redução de
ocorrências desde 2015
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Fonte: Sindipeças e Abipeças Relatório da Frota Circulante – edição 2019

ECV’s nos estados: Comparativo

SP

SC

RJ

ECV Regulamentada
desde 2015

ECV Regulamentada
desde 2015

ECV Não
Regulamentada

ECV’s nos estados: Comparativo

RJ
SC

SP

veiculos comparado às

ocorrências de

2010

SP | -7 %

Aumento no volume de
roubo e furto de

ECV Regulamentada
desde 2015

RJ | 75 %

ECV Não
Regulamentada

ECV Regulamentada
desde 2015

SC | -5 %

Cenário 2018

SP | -8%

Fonte: http://portal.ssp.sc.gov.br/sspestatisticas.html
Ano
2011
2012
2013
Furto e Roubo de
14.403
15.269
15.337
Veículo
%
11%
6%
0%

2015

2016

2017

2018

221.532

189.349

188.881

172.793

158.316

3%

-15%

0%

-9%

-8%

2014

2015

2016

2017

2018

50.334

47.979

58.455

70.074

67.891

10%

-5%

22%

20%

-3%

2014

2015

2016

2017

2018

17.057

17.530

17.761

14.987

12.373

11%

3%

1%

-16%

-17%

SC | -17 %

Fonte: http://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html
Ano
2011
2012
2013
Furto e Roubo de
34.366
38.328
45.670
Veículo
%
-11%
12%
19%

2014

RJ | -3 %

Fonte: http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx
Ano
2011
2012
2013
Furto e Roubo de
184.311
195.701
215.510
Veículo
%
9%
6%
10%
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2018
Frota

Cenário do
Mercado
automotivo:
Veículos usados.
Ano: 2018
Brasil

27,6%

54,9%

17,0%

0,5%

1a5
anos

6 a 15
anos

16 a 25
anos

Acima de
25 anos

30.000.000

60,0%

25.000.000

50,0%

20.000.000

40,0%

15.000.000

30,0%

10.000.000

20,0%

5.000.000

10,0%

0

0,0%

de 1 a 5 anos

de 6 a 15 anos
Volume

Fonte: Sindipeças e Abipeças Relatório da Frota Circulante – edição 2019

de 16 a 25 anos
%

acima de 25 anos

Veículos usados: automóveis - 2018.

A cada 05 carros vendidos 04
são veículos usados
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Fonte: Anuário Fenabrave 2018

Credenciamento de ECV’s
empresa

Estabelece procedimentos
parao

exercicio

atividade
atribui

de

aos

vistoria
órgãos

interessada

que

O

preencha as condições previstas

da

para

e

realizar

a

atividade

etapas:

RES.466-13

I

–

credenciamento
das

seguintes

apresentação

documentação completa;

ao Diretor de Veículos do órgão;

trânsito dos Estados

de

constituir-se-á

apresenta requerimento dirigido

de

pedido

da
II –

vistoria; III – julgamento.

EMPRESAS

CREDENCIAMENTO

Início

CTB – Art 22

PORTARIA DETRAN

VIGENCIA

Atribui ao orgão federal

Regulamenta o credenciamento

vigência de 24 meses, sujeito

competente a nessidade

de empresas para realização de

a

de realizar vistorias

vistorias de identificação veicular

recredenciamento bianual.

renovação

anual

e

no Estado
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Credenciamento de ECV’s
o

órgão

requerimento

de

ser

apresentado

renovação
sendo

e/ou

que

o

recredenciamento sujeitar-se-á às regras

realizará

A partir

da publicação da

vistoria no local das Instalações e

portaria

Equipamentos que deverão atender

estabelecimento

normas

nas

habilitado

legislações vigentes para realização

atividade.

estabelecidas

deverá

recredenciamento,

Preenchido os requisitos e codições
documentais

Anualmente

em

diário

para

oficial

o

estará
executar

a

estabelecidas da Portaria, como se inicial
fosse, a não realização do pedido dentro
dos prazos estabelecidos em calendário
pelo órgão competente será considerada

renúncia tácita ao recredenciamento.

de vistorias veiculares

PUBLICAÇÃO

ETAPA 2

RECREDENCIAMENTO
RENOVAÇÃO

Fim

ETAPA 1

ETAPA 3

apresentação da documentação

O

será

Durante o período de credenciamento,

completa

relativa à habilitação

analisado pela Diretoria de Veículos do órgão

sem prévio aviso, sempre que julgar

à regularidade fiscal e

do estado, deferido o credenciamento, caberá

necessário, o Detran-SP fiscalizará as

trabalhista, à qualificação técnica

à Diretoria de Veículos expedir e publicar a

empresas credenciadas para análise de

e

respectiva portaria de credenciamento em

documentos, procedimentos e apuração

diário oficial.

de irregularidades ou denúncias

jurídica,

financeira,

à

infraestrutura

técnico-operacional, comprovante

requerimento

de

credenciamento

FISCALIZAÇÃO*

do pagamento da taxa;
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Procedimento de vistoria
I - Autenticidade

III – Equipamentos obrigatórios

16 itens avaliados

37 itens avaliados

Chassi: Chapa suporte da numeração, Etiquetas de identificação (VIS),
Gravação nos vidros, Numeração identificadora, Plaqueta / Etiqueta
Confirmativa; Motor: Base da gravação da numeração, Numeração
identificadora; Placa: Cor, existência, Numeração, Placa dianteira, Placa
traseira; Plaqueta do Ano de Fabricação: Plaqueta / Etiqueta; CRV/CRLV:
Autenticidade, Informações

Buzina, Chave de fenda ou ferramenta, Chave de roda, Cinto de segurança, Cinto de
segurança p/ árvore de transmissão, Encosto de cabeça assentos dianteiros, Encosto de
cabeça assentos traseiros, Escapamento, Espelho retrovisor interno, Espelho retrovisor lado
direito, Espelho retrovisor lado esquerdo; Extintor de incêndio, Faróis principais dianteiros,
Freios de estacionamento e de serviço, Lanterna de iluminação da placa traseira, Lanterna
de marcha é ré, Lanternas de freio, Lanternas de posição traseiras, Lanternas delimitadoras

II - Legitimidade

e lanternas laterais, Lanternas indicadoras de direção dianteiras, Lanternas indicadoras de

02 itens avaliados

dianteiras (faroletes), Macaco, Para-brisa, Para-choque dianteiro, Para-choque traseiro,

direção traseiras, Lavador de para-brisa, Limpador de para-brisa, Luzes de posição
Pàra-sol, Pneus, Protetores das rodas traseiras, Retro-refletores (catadióptrico) traseiros,

Analise documental, confronto de informações do CRLV e sinais

Roda sobressalente, Tacógrafo, Triângulo, Velocímetro, Vidros de segurança;

identificadores do veiculo, confronto dos dados do proprietário com as
informações apresentadas no E-vistorias.

IV – Características originais
12 itens avaliados
Suspensão, Capacidade / Potência, Combustivel, Cor, Espécie / Tipo, Marca / Modelo /
Versão, Blindagem, Eixo, Adaptação para condutor com necessidades especiais,
Iluminção / Sinalização, Tanque Suplementar, Categoria, Outros,;
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Procedimento de vistoria

13.
Emissão do

OS

serviço a ser

5.

executado

3.
Contratação
do serviço

1.

2.

4.
NFSe

Explanação
do serviço ao
cliente

6.
Análise

Validação do laudo

Inicio da vistoria

por biometria

Exame do veículo

7.

documental do

condutor e veiculo
Emissão da

laudo

laudo

Abertura da

Cobrança do

12.

Integração do

Transmissão

8.
Fotografias

do laudo

9.

11.
10.

Preenchimento
e conferência
dos dados no
Evistorias
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Sistema de vistorias - Ciclo

Gestor do processo de Vistoria de
identificação veicular executados
pelas ECVs

detran

Necessidade de Transferência de
propriedade e ou endereço do veículo
junto ao DETRAN

ECV’s

Cidadão

Empresa Credenciada de Vistoria
para realização do processo
operacional “Vistoria no veículo”
Integração das informações
das vistorias entre DETRAN e
ECVs

Controle de
qualidade

TI’s

Empresa independente /
imparcial

De responsabilidade do órgão,
fundamental para garantir os
procedimentos uniformes e de
qualidade;

Fiscalização
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TI‘s

Funcionalidades e certificações dos sistemas homologados
Sistema de Gestão da Qualidade - ISO9001:2015;
Sistema de Gestão de Serviços de TI - ISO20001:2011;

ECV‘s

Requisitos e certificações das ecv’s

Sistema de Gestão de Segurança da Informação - ISO27001:2013;
Sistema de Gestão de Continudade de Negócios – ISO22301:2012;

local coberto exclusivo para a realização das vistorias com área mínima de 50m²

Sala Cofre com certificação ISO15247:2004 e NBR11515;

espaço administrativo com área mínima de 20m²

Criptografia

atendimento aos critérios de acessibilidade incluída instalação sanitária

Webservice

identificação visual (Fachada)padronizada de acordo com o estabelecido pelo órgão

OCR

Sistema de Gestão da Qualidade - ISO9001:2015;

Certificação digital

apólice de seguro de responsabilidade civil profissional

eCPF

contrato vigente de prestação de serviços de sistema informatizado

Redundância e alta disponibilidade

PC desktop com capacidade mínima core i5 (ou similar), 8GB de RAM e HD de 1TB,

Fotos com geolocalização GPS

roteador com função NAT e redirecionamento de porta

Câmera Endoscópica

Internet mínima de upload de 1 MB

Vídeo online e por demanda

câmera IP tipo fixa para filmagem panorâmica

Vistoria Digital - Checklist

dispositivo móvel com capacidade de processamento, do tipo tablet ou smartphone

Rastreabilidade completa

leitor biométrico de impressão digital

Relatórios diversos

paquímetro de profundidade para sulcos de pneus

Fiscalização online

aparelho medidor de espessura de base ferrosa e não ferrosa

Validações inteligentes para emissão de laudo

boroscópio

Biometria

elevador automotivo, com capacidade mínima de elevação igual ou superior a 2,5T

Comparativo de padrão de motor/chassi

equipamentos com certificado emitido pela Rede Brasileira de Calibração - RBC

Suporte online
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Gestão de Ordem de Serviço
Disponibilização e controle de validade de certidões de forma online
Suporte sistêmico para ISO9001
Sistema Gerencial para ECV completo
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Departamento de trânsito

ECV’s

Numeração de
Chassi

Numeração de
Motor

Gravação
dos vidros

Etiquetas

Autenticidade de
documentos

Placas e lacres
Itens de segurança
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Departamento de trânsito

ECV’s

Baixa capacidade produtiva

Capilaridade

Alta demanda

Espaço adequado e confortável

Alto tempo de espera

Infraestrutura e Tecnologia

Poucos pontos de atendimento

Exclusividade na atividade

Processos manuais

Capacitação técnica

Local sem tecnologia e infraestrutura

Certificação ISO 9001-2015

Processos não registrados

Rastreabilidade do processo

Irrastreável

Processo totalmente digital

Sem garantia em caso de erro

Garantia do bem em caso de erros

São incontáveis as vantagens que as ECV’s trazem para o estado e para a sociedade. Além da comodidade, havendo abrangência em todos os municípios
do estado, evitando filas, longas esperas, conforto, acessibilidade, estacionamento o posto de vistoria oferece a segurança necessária através de processos e
procedimentos padronizados, rastreáveis e digitalizados, permitindo ao departamento de trânsito realizar uma fiscalização adequada e efetiva, seja via
monitoramento on-line, por consulta aos registros e laudos emitidos, analise das gravações, uma vez que todo o processo fica armazenado e registrado.
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Transparência e
rastreabilidade

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO

Data da vistoria
Empresa responsável
Kilometragem
Resultado da vistoria
Motivo do resultado
Situação
Imagem do veiculo

Com a digitalização de todo o processo, as vantagens se estendem para o
cidadão, que através do site dos departamentos de trânsito, podem
acompanhar todo o histórico de vistorias realizadas do veículo, que ficam

disponíveis ao publico, consultando a placa e renavam.
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Desburocratização

DOCUMENTOS: RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Além da segurança, o processo de transferência se tornou simples, pois não há
necessidade do cidadão levar o veiculo até o departamento de transito para
realizar a transferência. Tornando o processo ágil, simples e prático.
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Ambiente

Sala de espera

Sanitários
Identificação visual
Fachada

Estacionamento

Sanitário acessível

Sala administrativa

Vaga p/ PCD

Àrea exclusiva de
vistoria

thanks!

Material institucional –
Cenário das ECV‘s no Brasil
ECVs – Um beneficios para a
sociedade e para o estado.
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