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RESUMO 

Quando um veículo é ofertado ao mercado e no seu catálogo não está disponível um 

determinado opcional que o cliente deseja, é possível atender essa necessidade através da 

instalação do item como acessório. Caracteriza-se um acessório uma peça que é instalada no 

veículo fora da linha de montagem, geralmente nas dependências de uma concessionária. No 

Brasil, não há nenhum mecanismo, regra ou lei que proíba as concessionárias de 

comercializar e instalar acessórios não originais em veículos zero quilômetro. Mesmo a 

instalação do acessório sendo realizada dentro das dependências de uma concessionária, não 

garante que a peça é original. Por meio de análises de regulamentações e por fatos ocorridos 

em campo foi possível comprovar que os acessórios não originais instalados em veículos de 

passeio, podem acarretar em inúmeras potenciais falhas do sub sistema envolvido e até 

mesmo do veículo como um todo, também podem reduzir a performance, durabilidade e 

desempenho no âmbito da segurança. Desta forma, a melhor opção para o consumidor 

preservar a sua integridade e segurança e a dos passageiros é optar por acessórios originais, 

homologados pelo fabricante do veículo em questão. Mas a pesquisa de campo mostrou que o 

consumidor brasileiro ainda precisa aprender diferenciar um acessório genuíno dos demais e 

entender quais são as consequências negativas que a instalação de acessórios não originais 

podem trazer para o veículo e seus ocupantes.  

Palavras-chave: Acessórios genuínos. Riscos de instalação. Comportamento do consumidor. 

Regulamentações. 

 



 

 

ABSTRACT  

When a customer desires an optional that is not available in the vehicle catalogue, it is 

possible to attend the customer wish installing an accessory. The accessory is a part installed 

on vehicle out of the assembly line, mainly in a dealer. In Brazil, rules and laws not prohibit 

the dealer sell and install non-original accessories in new vehicles. Even the installation 

made inside the dealer store, there is no guarantee that the part is genuine. By means of legal 

regulation and field facts analyzes was possible to prove that non-original accessories 

installed on vehicles, can cause several failures in vehicle sub system affected, reduce 

performance, durability and safety. The best way to the customer preserve his own safety and 

the passengers, is use only genuine accessories developed by the Automakers. The field 

research showed that Brazilian customers, still need to learn how to identify a genuine 

accessory during the purchase and figure out which are the bad results of installing non-

original accessories on their vehicles. 

Keywords: Genuine accessories. Instalation risks. Consumer behavior. Legal regulations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Acessórios são peças, componentes ou opcionais instalados nos veículos fora da linha de 

montagem. Eles visam suprir a necessidade dos clientes adicionando ao veículo algum 

opcional que não está disponível de fábrica para um determinado modelo de veículo ou 

determinada versão. Visa também adicionar mais detalhes no âmbito da estética, 

proporcionando um estilo próprio do consumidor.  

Os acessórios podem ser classificados como funcional, estético ou entretenimento. Podemos 

citar como itens funcionais trava elétrica das portas, alarme, estribo, protetor de caçamba etc. 

Como estético, podemos considerar roda de liga leve, banco de couro, adesivos, entre outros. 

Já os de entertenimento são rádio, DVD (Digital Versatile Disc), TV digital e etc. Geralmente, 

são vendidos nas concessionárias, os acessórios genuínos de cada marca. Esses acessórios 

foram desenvolvidos, testados, validados e homologados pela montadora, o que traz um alto 

grau de confiabilidade do produto e mantém a garantia do veículo inalterada. Porém, algumas 

concessionárias de grandes marcas instaladas no Brasil, também comercializam acessórios 

não originais. 

Não há nenhum mecanismo ou regra que proiba as concessionárias de comercializar e instalar 

acessórios não originais em veículos zero quilômetro. O fato do acessório ter sido instalado 

dentro das dependências de uma concessionária não garante que o produto seja genuíno, 

passando a falsa sensação ao cliente de que o acessório é original. 

Além das concessionárias onde é realizada a venda do veículo zero quilômetro, o consumidor 

também pode adquirir acessórios automotivos em lojas especializadas do mercado. 

As lojas especializadas do mercado comercializam itens que foram concebidos pelos próprios 

fabricantes das peças, assim esses fabricantes podem ser desde uma micro empresa até um 

fornecedor de auto peças para a indústria automobilística.  

1.1 ACESSÓRIOS DESENVOLVIDOS PELO FABRICANTE DO VEÍCULO  

Sabe-se que, antes da liberação de peças, acessórios e veículos para o mercado, as montadoras 

avaliam as funções e desempenhos dos mesmos  por meio de testes virtuais, de bancada e em 

veículos. Para os acessórios não originais vendidos nas concessionárias e em lojas 

especializadas não podemos ter essa comprovação, uma vez que, as peças são desenvolvidas 

por empresas com menor nível tecnológico de uma montadora. Sabemos também que somente 
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a montadora possui total conhecimento sobre o comportamento do veículo como um todo,  

ficando restrito à ela conseguir determinar e comprovar o desempenho de um acessório e suas 

limitações, restringindo o acessório a uma determinada aplicação ou versão de veículo. 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é comprovar que os acessórios não originais instalados em veículos 

de passeio, ou seja, os que não foram homologados pela montadora; podem não atender 

eventualmente as regulamentações, acarretar em inúmeras falhas potenciais do sub sistema 

envolvido e até mesmo do veículo, bem como, reduzir a performance e desempenho no 

âmbito da segurança. 

O objetivo secundário é conhecer através de pesquisa de campo, se os consumidores de 

acessórios para veículos de passeio, dão valor ao acessório original instalado nas 

concessionárias e se sabem identificar a originalidade da peça.Este trabalho também tem o 

objetivo de identificar quais são os impactos e consequências da instalação de um acessório 

não homologado em determinadas condições de uso. Por exemplo, se a instalação de um 

estribo lateral pode afetar o funcionamento do side air bag em uma colisão lateral ou também 

se a instalação de capas de couro pode afetar a retenção do banco na carroceria, visto que, o 

sub sistema é removido da carroceria durante o processo de instalação e também quais são as 

potenciais falhas e danos ocasionados pelo uso de rodas não validadas.  

Caso seja entendido que existem riscos envolvidos na instalação de acessórios não originais, 

ou também conhecidos como “paralelo”, que possam comprometer a segurança e 

performance do sistema e do veículo, poderá ser recomendado que haja uma conscientização 

do público consumidor deste tipo de produto, para que façam uso somente de acessórios 

originais.  

1.3 MERCADO  

Baseado em experiências profissionais passadas, foram realizadas visitas a algumas 

concessionárias e previamente tinha-se conhecimento da procedência de determinados 

acessórios que estavam sendo comercializados, que não eram originais. Quando as 

concessionárias foram questionadas sobre a procedência da peça, na maioria dos casos, foi 

afirmado que a peça era original. Fato que não condizia com a realidade. 
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Dessa forma, pode-se perceber que nem sempre as concessionárias agem de boa fé com os 

clientes. Não é prudente afirmar que tal prática é comum em todas as concessionárias, pois 

existem aquelas que são totalmente transparentes. 

Esta constatação observada no mercado pode ser evidenciada pela máteria do Jornal do Carro 

publicada em 14 de Agosto de 2013, onde um cliente acabou comprando alguns acessórios na 

concessionária, acreditando que eram origionais, quando na verdade ele mesmo descobriu que 

não eram. 

 

Figura 1 - Matéria Jornal do Carro 

É nítido que, esta prática de mercado tráz diversas consequências nocivas ao cliente e a 

montadora, onde a única parte beneficiada indevidamente é a concessionária. Esta prática 

adotada no mercado acaba tornando-se uma concorrência desleal entre o produto (acessório) 

original e não original. 

Este trabalho pretende mostrar ao público consumidor de acessórios para veículos todos os 

riscos envolvidos na instalação de acessórios não originais, e principalmente as consequências 

na redução de desempenho do sub sistema, do veículo e da segurança dos passageiros. 

Este trabalho não entrará no mérito das eventuais práticas ilegais de comercialização dos 

acessórios não originais e deverá focar somente nos impactos técnicos. Mas, não deixará de 

mencionar o prejuízo que tanto o consumidor e a montadora enfrentam. 
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Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição em uma escala global dos produtores de veículos 

automotores, como reforço deste ponto pode-se mencionar a reportagem publicada no site 

Valor Econômico:  

A queda nas vendas em 2013 não tira do Brasil o posto de quarto maior 
mercado automotivo do mundo, conquistado em 2010. [...] Com os 3,58 
milhões de carros de passeio e utilitários leves emplacados em 2013. [...] 
Para 85% dos executivos que participaram do levantamento, o maior 
crescimento estará, até 2025, concentrado no chamado BRIC, o grupo que 
reúne Brasil, Rússia, Índia e China.  

Com esse volume significativo de vendas de veículos atingido em 2013, é notório o imenso 

potencial de vendas de acessórios existem no mercado interno, como também o grande 

impacto à sociedade; caso um número expressivo desses veículos estejam rodando pelas ruas 

do Brasil com acessórios não originais instalados. O que pode trazer ainda mais riscos e 

comprometer a segurança no trânsito brasileiro. 

Além dos danos e riscos no âmbito do desempenho e segurança, a instalação de acessórios 

não originais também podem trazer prejuízos financeiros para as montadoras. Caso um sub 

sistema seja danificado por conta desta instalação, a concessionária na maioria dos casos trata 

o assunto como garantia e faz a substituição da peça afetada e debita os custos de peça e mão 

de obra da montadora. A montadora, pelo não conhecimento da presença do acessório não 

original, acaba pagando o serviço de garantia à concessionária.  

1.4 NA PRÁTICA  

Em alguns casos, a causa raiz do defeito não é atacada, pois o acessório não original 

permanece instalado no veículo, sendo somente o sub sistema substituído ou reparado. Desta 

forma, o mesmo defeito poderá aparecer novamente, gerando insatisfação do cliente. Esta 

insatisfação é muitas vezes causada por um defeito que foi introduzido no veículo por 

terceiros, ou seja, não é um defeito de fábrica 

O prejuízo para a montadora não acaba por ai, pois, em muitos casos, o cliente não sabe que o 

acessório instalado em seu veículo não é o original e este é o causador da falha(s). Para o 

cliente, pode ser interpretado como um defeito de fábrica e em alguns casos de falha grave ou 

defeitos recorrentes, a imagem da marca pode ser denegrida e comprometida em aquisições 

futuras.  
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Mas isto não é regra, em muitos casos a montadora percebe a presença de algo anormal e 

descobre que foi realizado a instalação de um acessório não original. Neste caso, a 

concessionária acaba assumindo toda e qualquer responsabilidade, bem como os custos de 

reparo do veículo. 

Uma forma das montadors inibirem as concessionárias de fazer a instalação de acessórios não 

originais em veículos novos é a determinação da perda completa da garantia do veículo. 

Umas das maiores montadoras do mundo e que possui instalações no Brsil, a americana 

General Motors, já identificou através de pesquisa com os seus clientes que parte da 

insatisfação deles é causada pela instalação de acessórios não originais nas concessionárias. 

E para coibir esse tipo de prática, a empresa enviou um comunicado para toda sua rede de 

concessionárias que diz: 

Periodicamente, através de um instituto especializado, é realizada uma 
pesquisa envolvendo todas as montadoras (Quality Audit Survey – QAS) que 
identifica o grau de satisfação dos consumidores com os veículos adquiridos. 
A exemplo do que já ocorreu nos anos anteriores, um dos itens de 
insatisfação apontado pelos nossos clientes é a instalação de acessórios em 
veículos novos pela rede Chevrolet. 

Como sempre, entramos em contato com os clientes reclamantes e mais uma 
vez nos deparamos com um fato que não corresponde aos padrões de nossa 
marca: os acessórios que apresentaram defeitos não eram genuínos, ou seja, 
tratavam de produtos não lançados pela General Motors. [...] 

Para aqueles que insistirem em comercializar acessórios não originais ou 
terceirizar o departamento de compra de acessórios, deverá ser entregue ao 
cliente, no ato da venda, uma carta de esclarecimento quanto à prática 
adotada. [...] 

Essas disposições visam, justamente, preservar a força da marca e 
principalmente informar os consumidores de que possíveis danos em seus 
veículos poderão não contar com a garantia e suporte da montadora, mesmo 
no período de garantia do veículo. [...] 

É possível perceber que algumas montadoras já estão tomando providências para coibir a 

venda de acessórios não originais para seus clientes, e no caso de insistência da 

concessionária, esta assumirá todas as responsabilidades perante a garantia, reparo e suporte 

do veículo.  
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No caso da General Motors, a concessionária tem o dever de comunicar o cliente de maneira 

formal, através de uma carta, que o acessório instalado em seu veículo não é original e que 

não haverá cobertura de garantia. 

 

Figura 2 - Exemplo de Carta de Esclarecimento 
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2 CORPO DO TRABALHO 

Durante o processo de desenvolvimento de um veículo, de uma peça ou de um acessório, a 

engenharia de produto das montadoras levam em consideração diversos requisitos, normas e 

regulamentações a fim de garantir que todos os critérios de desempenho e segurança sejam 

plenamente atendidos. 

Dentre esses aspectos pode-se citar os mais relevantes como: atendimento das expectativas e 

necessidades dos clientes, prazo de desenvolvimento, custo, atendimento a requisitos internos 

de desempenho, atendimento às regulamentações, atendimento aos requisitos de segurança, 

interação com outras peças ou sub sistemas, massa, entre outros. 

Porém os aspectos que mais possuem vínculo com os objetivos deste estudo são: atendimento 

às regulamentações, interação com outras peças ou sub sistemas e  atendimento aos requisitos 

de segurança. Não que os demais aspectos sejam menos importantes, mas faz-se necessário 

restringir a abordagem do tema aos principais. 

Todos os aspectos citados são importantes e devem ser bem estudados durante o projeto para 

que se tenha um produto que atenda as expectativas dos clientes, que seja confiável, durável e 

seguro. 

Para cada um dos principais aspectos elencados pode-se citar um exemplo prático, que se mal 

avaliado, estudo ou desprezado durante o desenvolvimento do acessório, ou até mesmo do 

processo de instalação, pode trazer sérios riscos à segurança dos usuários ou funcionamento 

correto do veículo. 

2.1 ESTRIBO 

A instalação de estribo lateral não original em veículos que possuam side air bag, podem 

comprometer o correto funcionamento do sistema de segurança. Ou seja, a proteção correta 

dos ocupantes pode não ocorrer da maneira pela qual o sistema foi projetado. 

O acionamento do side air bag dá-se da seguinte forma: assim que o sensor de impacto 

lateral, localizado geralmente na coluna “B” do veículo, detecta a colisão lateral; um sinal é 

enviado a um módulo de controle eletrônico (computador) que processa a informação e define 

o grau de severidade da colisão.  
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Figura 3 - Localização coluna "B" da carroceria 

Se a severidade da colisão necessite o acionamento do dispositivo, o módulo de controle 

eletrônico envia um sinal para outro módulo que infla a bolsa de ar. Todo esse fluxo ocorre 

em um período de que varia de 07 a 14 milissegundos, para se ter uma ideia, um piscar de 

olhos leva de 300 a 400 milissegundos.  

 

Figura 4 - Disposição dos componentes do sistema de air bag no veículo 
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Como o projeto e a estratégia de proteção dos ocupantes (reduzir ao mínimo os danos e 

ferimentos) são particulares de cada modelo de veículo, não é possível prever qual será o 

comportamento do sistema trabalhando em conjunto com o estribo.  

A influência do estribo lateral no desempenho do side air bag, pode-se dar de duas formas 

que não são desejadas, e certamente reduzirão o desempenho do sistema de segurança. Uma 

delas é a detonação da bolsa de maneira atrasada, reduzindo a proteção dos passageiros. E a 

outra é o acionamento da bolsa em uma condição de severidade de colisão inferior a pré-

estabelecida em projeto, que também poderá causar danos nos passageiros. 

Portanto, a influência do estribo lateral no desempenho do side air bag deve ser analisada de 

forma específica para cada veículo e suas respectivas configurações. 

No caso dos estribos originais, as montadoras avaliam o comportamento do side air bag nas 

duas condições, com e sem estribo lateral. Exemplo disso, é o caso da Ford Ranger que possui 

o estribo lateral liberado como acessório original, porém o fabricante restringe o uso do item 

aos veículos que possuam side air bag (http://www.ford.com.br/carros/ford-novo-ranger-

cabine-dupla/acessorios/exterior#overlay=1249081530388). O motivo dessa restrição é de 

conhecimento apenas da montadora, porém entende-se que de alguma forma o estribo 

comprometa o funcionamento e o desempenho do sistema de segurança. 

 

Figura 5 - Exemplo de restrição de uso de estribo em veículo com side air bag 
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Fica claro, que é mandatório que seja realizada uma validação específica do side air bag para 

cada configuração de veículo (com e sem estribo lateral). Este tipo de análise fica limitado 

somente à montadora, pois apenas ela detém todo conhecimento e recursos necessários para 

execução dos testes. Portanto, a interação de estribos laterais não originais com o sistema de 

segurança passiva (side air bag), põe em risco a segurança e a proteção dos passageiros em 

caso de colisões laterais. 

Outro parâmetro de projeto que deve ser avaliado e validado para o estribo é a capacidade de 

carga. As peças originais são submetidas à variados valores de carga e aplicadas em diferentes 

posições, para garantir que a peça suportará com segurança, no caso de uma pick-up cabine 

dupla, os dois ocupantes (dianteiro e traseiro) em uso simultâneo. Um exemplo retirado do 

mercado, mostra claramente a discrepância entre os projetos de um estribo original e de um 

não original. O estribo original da Chevrolet S10 possui 04 suportes de cada lado, já um dos 

estribos não originais e comercializado em lojas especializadas possui apenas 02 suportes. 

Fica evidente que o estribo original é bem mais robusto e não colocará em risco a segurança 

dos seus usuários. 

 

Figura 6 - Estribo original Chevrolet S10 
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Figura 7 - Estribo não original Chevrolet S10 

Caso o estribo venha a falhar durante o seu funcionamento, ou seja, em uma possível quebra 

ou deformação da peça não esperada pelo usuário, pode resultar em uma queda ou choque de 

alguma parte do corpo com o veículo ou com o chão. É de se esperar que caso isso aconteça, o 

usuário poderá sofrer algum tipo de ferimento, que pode ser desde uma contusão até uma 

fratura.  

Talvez o consumidor não observe essa diferença construtiva da peça durante o momento da 

compra, ou até mesmo não seja avisado pelo vendedor.  

São vários fatores de projeto que são analisados e validados para uma peça original, para 

garantir total segurança dos seus usuários. Porém, não pode-se afirmar que o mesmo acontece 

com as peças não originais. 

2.2 BANCO DE COURO 

Para realizar a instalação de capas de couro como acessório, é necessário seguir uma 

sequência de processos que inicia-se com a remoção de todos os bancos da carroceria do 

veículo, por seguinte deve ser feita a desmontagem total ou parcial de cada banco (varia de 

banco para banco) e por fim a remoção das capas de tecido das espumas. 
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Figura 8 - Exemplo de capas de couro originais 

A partir daí é feita a instalação das capas de couro nas espumas, a montagem de cada banco e 

finalmente a instalação dos bancos na carroceria do veículo. São nessas últimas duas etapas 

do processo onde é necessário seguir uma série de cuidados, para garantir a segurança dos 

passageiros durante o uso do veículo. 

Durante a montagem dos bancos dianteiros, mais precisamente na junção entre o encosto e o 

assento, faz-se necessário aplicar um torque que foi previamente definido no projeto do 

banco. Os valores de torque encontram nos manuais de serviço e reparo enviados pelas 

montadoras às suas concessionárias. Se o torque aplicado no parafuso de fixação do assento 

com o encosto estiver abaixo do limite inferior da tolerância, corre-se o risco de haver 

desprendimento dessas duas partes (encosto e assento) durante o uso do veículo; 

consequentemente pôr em risco a segurança dos ocupantes. 

Portanto, o consumidor que optar por fazer o serviço de instalação de capas de couro em seu 

veículo fora de uma concessionária (em lojas especializadas), poderá não contar com os 

padrões de serviço necessários para garantir a integridade do seu veículo que são praticados 

nas concessionárias; seguindo as instruções das montadoras. 

Já o processo de fixação dos bancos dianteiros (motorista e passageiro) na carroceria do 

veículo é ainda mais importante. Nesta junção são utilizados parafusos com trava química. 

A trava química é um tipo de adesivo aplicado nos filetes de rosca do parafuso, este quando 

fixado na porca presente na carroceria, gera um atrito entre os filetes de rosca do parafuso e 

da porca. O atrito gerado catalisa o processo de colagem entre os dois elementos de fixação. 
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Figura 9 - Parafuso que possui trava química em seus filetes de rosca 

A utilização da trava química garante que não haverá perda de torque na junta, mesmo esta 

sendo submetida a vibração, variação de temperatura e tração. 

Este tipo de tecnologia empregada na fixação dos assentos dianteiros na carroceria também 

garante que o banco permanecerá solidário à carroceria durante uma colisão do veículo. É de 

extrema importância que que os assentos não se desprendam da carroceria no momento de um 

acidente, pois esta falha poderá esmagar os passageiros do banco dianteiro contra o painel de 

instrumentos em uma colisão frontal, por exemplo. 

Portanto, uma atividade de substituição das capas dos bancos de tecido por couro, que 

aparentemente parece ser simples, envolvem procedimentos que obrigatoriamente precisam 

ser seguidos para garantir o perfeito funcionamento dos assentos e a segurança dos 

passageiros.  

Mais uma vez, a instalação de um acessório, neste caso a capa de couro, está diretamente 

ligado a interação com outros sistemas do veículo e também pode comprometer a segurança 

dos passageiros, se os procedimentos de instalação recomendados pela montadora não sejam 

seguidos. 

No caso das capas de couro, não é só o processo de instalação que pode trazer riscos à 

segurança dos passageiros. A especificação dos materiais utilizados na composição das capas 

também precisam seguir uma regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) que rege a velocidade de propagação da chama nos materiais em caso de 

incêndio no habitáculo do veículo. 
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A regulamentação do CONTRAN Resolução Nº 675/86, com o título: Determinação das 

características de queima de materiais para revestimentos internos dos veículos automotores, 

diz o seguinte: 

A avaliação das características de queima dos materiais para revestimentos 
internos dos veículos é baseada na premissa de que, quando a velocidade de 
propagação da chama em tais materiais é igual a zero ou extremamente 
reduzida, tornar-se improvável ocorrer um incêndio no habitáculo dos 
veículos. 

O atendimento a esta regulamentação garante que os materiais utilizados no revestimentos 

internos do veículo, não propagarão as chamas de um eventual princípio de incêndio. Todas 

as capas de couro originais são submetidas a esse teste e certamente atendem ao requisito. 

Para atendimento dos requisitos dessa regulamentação, são adicionados aos materiais aditivos 

antichama em sua composição. 

Em relação aos acessórios não originais, não tem-se a certeza de que esse requisito é atendido, 

pois a sua procedência é duvidosa e também porque não há uma grande marca a ser zelada no 

mercado. 

Este é mais um exemplo de que os acessórios não originais, podem comprometer a segurança 

de seus ocupantes. Este é um tipo de cuidado que é tomado pelas montadoras, mas nem 

sempre o cliente final enxerga o benefício. 

2.3 RODAS 

Um dos acessórios mais desejados pelo mercado e que mais contribuem para a melhoria da 

aparência e do design do veículo são as rodas de liga de alumínio, ou mais conhecidas no 

mercado por roda de liga leve. 

Apesar das rodas serem empregadas em larga escala no mercado de acessórios não originais, 

trata-se de um item de segurança do veículo. 
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Figura 10 - Exemplo de rodas de liga de alumínio originais 

E por conta disso foi criada uma Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) denominada Portaria n.º 445, de 19 de Novembro de 2010, 

com o título Requisitos de avaliação da conformidade para rodas automotivas. Esta Portaria 

tem por objetivo amenizar os riscos de acidentes em vias públicas, conforme abaixo. 

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para 
[...] rodas de liga de alumínio para automóveis, comerciais leves e utilitários 
esportivos, simplesmente ora denominados como rodas Automotivas, com 
foco na segurança, através do mecanismo de certificação compulsória, 
atendendo respectivamente aos requisitos especificados nas normas [...] 
ABNT NBR 6752, visando reduzir os riscos de acidentes em vias públicas. 

As rodas que atendem aos requisitos impostos neste regulamento, recebem a autorização para 

uso de um selo de identificação da conformidade e também para a comercialização do 

produto. 

O objetivo do selo é identificar para os consumidores os produtos que foram submetidos ao 

processo de avaliação e atenderam os requisitos contidos na norma ABNT NBR 6752 (Roda 

de liga para alumínio para automóveis comerciais leves e utilitários esportivos – Ensaios de 

verificação de desempenho). 

O mecanismo de avaliação das rodas consiste em ensaios, acompanhamento através de 

auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas no mercado e no fabricante. 
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Os ensaios que as rodas de liga de alumínio devem ser submetidas são: fadiga rotativa do 

disco, fadiga sob carga radial, resistência ao impacto, material (composição química e 

propriedades mecânicas), raio-X, estanqueidade, visual, materiais restritos (ausência de metais 

pesados) e pintura (corrosão), conforme a figura abaixo. 

 

Figura 11 - Portaria INMETRO n.º 445 

Como pode-se observar, as rodas de liga de alumínio que recebem a autorização para uso do 

selo do INMETRO atendem a rígidos requisitos de desempenho, que proporcionam mais 

segurança no uso do veículo, consequentemente, aos seus passageiros. 

As rodas oferecidas como acessórios originais no mercado, possuem tal certificação, o que 

traz alto grau de confiabilidade a uma peça tão importante para o uso do veículo. Já para as 

rodas não originais não pode-se garantir que o produto foi submetido e atende a todos os 
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requisitos já listados. No caso de um produto não original, o mesmo ainda pode até possuir o 

selo do INMETRO, mas ainda corre-se o risco de haver falsificação ou pirataria. 

Está claro que há uma grande preocupação e cuidado por parte das montadoras em zelar pela 

segurança dos seus clientes, antes de liberar qualquer produto para ser comercializado no 

mercado que carregue sua marca. Neste caso não trata-se do veículo em si, mas de um 

acessório que pode comprometer diretamente o funcionamento e a segurança do todo. 

O não atendimento de pelo menos um dos requisitos listados da ABNT NBR 6752, pode 

trazer sérios riscos de acidente. Por exemplo, uma roda de liga de alumínio que não atenda ou 

teste de fadiga rotativa do disco ou o de fadiga sob carga radial, pode sofrer uma propagação 

de trincas em sua estrutura e causar um colapso catastrófico do produto.  

 

Figura 12 - Exemplo de rodas de liga de alumínio que apresentaram trincas em sua estrutura 

Isso significa que a roda pode quebrar durante seu funcionamento e desprender-se do veículo, 

e por consequência o motorista perderá o controle da direção do veículo. A propagação de 

trincas é um defeito silencioso, que pode não ser notado pelo usuário e o seu efeito, que neste 

caso é a quebra da roda, põe em total risco a segurança dos passageiros. Dependendo das 

condições em que o veículo estiver trafegando, alta velocidade, piso molhado entre outras, o 

veículo pode vir a capotar. 
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Figura 13 - Exemplo de roda de liga de alumínio que sofreu fratura catastrófica, devido à 

propagação de trincas 

Portanto, é de extrema importância que o consumidor adquira somente rodas de liga de 

alumínio originais que possuam o selo do INMETRO, o que garante que o produto não irá 

falhar em uso e a sua segurança e as dos passageiros não será comprometida por esta peça que 

foi instalada no veículo. 

As falhas em rodas também já foram motivos de recall no Brasil. 

Essa troca é necessária, pois em alguns casos, onde o veículo é utilizado em 
condições de carga total, pode ocorrer trinca na roda. Se esta condição for 
ignorada, em casos extremos, pode haver a quebra da roda, levando a sérios 
acidentes. [...] 

2.4 VIDROS ELÉTRICOS 

No mercado brasileiro, grande parte dos veículos zero quilômetro ainda são comercializados 

sem os vidros elétricos nas quatro portas ou com o dispositivo somente nas portas dianteiras. 

Essa prática de mercado, abre uma grande oportunidade para comercialização do item como 

acessório. 

Além dos vidros elétricos, alguns veículos possuem de fábrica um sistema de subida e descida 

automática dos vidros e fechamento automático de todos os vidros por controle remoto. 

A aplicação do sistema automático de fechamento dos vidros fica restrito a alguns veículos 

baseados em plataformas globais, pois este tipo de dispositivo não faz parte dos requisitos 

exigidos pelos clientes de outros mercados como Estados Unidos e Europa. Por isso, este 
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acessório não é desenvolvido para veículos que atendem mercados globais. Sendo assim, 

também surge mais uma oportunidade de comercialização do acessório (subida, descida e 

fechamento automática dos vidros com um toque) para veículos oriundos de plataformas 

globais que são comercializados no Brasil.  

Como já observado em outros acessórios, a instalação do vidro elétrico com fechamento 

automático também pode trazer consigo riscos à segurança de seus usuários, caso não atenda 

alguns requisitos técnicos e regulamentações. 

O fator mais importante no caso do vidro elétrico é o atendimento à Resolução do CONTRAN 

762/92, que requer que o sistema dos vidros elétricos possua um mecanismo denominado de 

anti esmagamento. Ou seja, caso o vidro sofra uma força resistente ao subir uma reversão no 

sentido do motor que move o vidro deve ser realizado, para que o vidro desça. 

O cumprimento desta regulamentação garante que casos de acidente com vítima fatal sejam 

evitados. 

Como há disponível no mercado uma grande quantidade de modelos deste acessório não 

original, que certamente não atendem a regulamentação mencionada, é criada uma condição 

que põe os consumidores à sérios riscos de acidentes. Baseado nessa situação de mercado, o 

Ministério das Cidades, afirmou que irá revisar a regulamentação em vigor para torná-la mais 

rigorosa. 

 

Figura 14 - Botões de acionamento dos vidros 
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2.5 TAPETES 

Um dos acessórios que aparentemente parecer ser inofensivo quanto à segurança e que em 

muitas vezes é dado aos clientes como brinde na compra de um veículo zero quilômetro, já foi 

motivo de um dos maiores recalls da indústria automobilística. 

A Toyota dos EUA anunciou nesta Terça-feira (29) o recall de 3,8 milhões 
de veículos devido a possibilidade do tapete prender o pedal acelerador. O 
maior recall da história da marca japonesa abrange sete modelos [...] 

O acidente poderia ter passado desapercebido, mas uma ligação para o 
número de emergências feita por um ocupante do veículo antes do acidente 
informava que o acelerador estava travado e a velocidade já passava dos 190 
km/h [..] 

 

Figura 15 - Pedal do acelerador enroscado no tapete 

Devido a todo esse transtorno, algumas montadoras já oferecem no mercado os tapetes 

originais com um novo conceito para evitar que o acessório enrosque nos pedais de comando 

do veículo. 

Esse novo conceito de tapete fixa a peça no carpete de revestimento do assoalho do veículo. A 

fixação não permite que o tapete mova-se no assoalho e possa, eventualmente, vir a enroscar 

nos pedais. Alguns veículos já veem de fábrica com um dispositivo plástico fixado no carpete 

de revestimento do veículo, que permite a fixação do tapete. Geralmente, esse dispositivo de 

fixação só aceita a contra peça original, eventualmente os tapetes não originais não são 

fixados perfeitamente nesse dispositivo. 
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Figura 16 - Pino plástico fixado no carpete de revestimento do assoalho 

 

Figura 17 - Pino plástico e tapete que possui dispositivo de fixação no pino 

 

Figura 18 - Tapete original fixado no carpete do veículo 
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Grande parte dos modelos de tapetes não originais oferecidos no mercado não oferecem esse 

tipo de dispositivo de fixação, o que potencializa o risco de acidentes. 

Caso o tapete enrosque com pelo menos um dos pedais de comando do veículo, o motorista 

pode vir a perder o controle do veículo. No caso de uma interferência com o pedal do 

acelerador, poderá haver aceleração involuntária e acabar em um acidente, como já citado 

acima. A interferência com o pedal do acelerador pode ser elegido como o mais perigoso 

evento que pode ocorrer. 

Mas não somente a fixação do tapete pode comprometer a segurança dos ocupantes do 

veículo, como já mencionado acima no item 2.2, o tapete também precisa atender os 

requisitos da regulamentação do CONTRAN Resolução Nº 675/86, determinação das 

características de queima de materiais para revestimentos internos dos veículos automotores. 

Todo acessório original atende rigorosos requisitos de desempenho imposto pela própria 

montadora, regulamentações e é avaliado e testado levando em conta sua interação com 

outros sistemas do veículo.   

2.6 QUEBRA MATO 

Outro acessório que também pode influenciar de forma significativa a segurança e o 

desempenho do veículo é o quebra mato. Por isso, existe uma regulamentação do CONTRAN, 

sob a Resolução Nº 215/06 (Regulamenta a fabricação, instalação e o uso de dispositivo 

denominado “quebra-mato” em veículos automotores com peso bruto total de até 3.500 kg), 

para tratar deste acessório. 

Considerando que a instalação do dispositivo denominado “quebra mato” 
pode afetar as condições de projeto do veículo, em especial no que se refere 
à distribuição de peso, estabilidade, aerodinâmica e rigidez estrutural e a 
eficácia do equipamento suplementar de retenção (air bag) frontal [...] 

[...] Considerando que a utilização do “quebra mato” pode representar riscos 
adicionais de acidentes, especialmente quando há o envolvimento de 
pedestres [...] 

Como reconhecido pelo CONTRAN o quebra mato é um equipamento que possui interface 

com outros sistemas do veículo e que pode trazer riscos, em caso de acidente, tanto para os 

passageiros do veículo quanto para os pedestres. 



 

 

32

 

Figura 19 - Exemplo de quebra mato original 

 

Figura 20 - Exemplo de quebra mato original 

 

Figura 21 - Exemplo de quebra mato não original 

A resolução do CONTRAN exige que a peça não exceda 1,2% da massa do veículo até um 

limite máximo de 18 kg, que todas as superfícies tenham um raio de curvatura mínimo de 5,0 
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mm, que a peça não deve ser mais larga do que o veículo entre outros requisitos. Certamente, 

o acessório original concebido pela montadora levam todos esses fatores em consideração no 

projeto da peça, e o atendimento de todos esses fatores garantem a manutenção do 

desempenho de projeto do veículo.  

Inúmeros testes e simulações computacionais são realizados pelas montadoras para avaliar o 

veículo com o quebra mato instalado, pois este acessório pode afetar outros sistemas do 

veículo, como: a refrigeração do motor caso a peça reduza ou restrinja a passagem de ar para 

o radiador, análise de frequência para que a peça não entre em ressonância em qualquer 

condição de uso ocasionando ruído e vibração, dificuldade para abertura e fechamento da 

tampa do compartimento do motor.  

Como já mencionado antes neste trabalho, não se pode ter a mesma certeza de que todos esses 

requisitos são avaliados e atendem às exigências da regulamentação para os acessórios não 

originais.  

Na concessionária, não é à toa que os acessórios originais custem mais caro do que os não 

originais, pois foram investidos inúmeras horas de engenharia para chegar a um produto que 

não ponha em risco a integridade do consumidor e do veículo. Mas na maioria dos casos, os 

consumidor acaba não enxergando o benefício de pagar um pouco à mais para adquirir um 

acessório genuíno. 

Cabe também à montadora, instruir a sua rede de concessionárias de como utilizar os 

argumentos de venda que mostram ao consumidor os motivos pelos quais a peça original é 

mais cara e todos os benefícios relacionados à ela. 
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3 MÉTODO 

Para entender o comportamento e o conhecimento do consumidor à respeito dos acessórios 

para veículos de passeio, foi realizada uma pesquisa de campo com os consumidores que 

compraram veículos 0 km nos últimos 05 anos na região da Grande São Paulo.  

Para esta pesquisa foi desenvolvido um questionário com as seguintes questões: 

1- Você já comprou, ou participou da compra de algum veículo zero quilometro nos 
últimos 5 anos? 
Resp: Sim ( )  Não( ) 
 
Obs.: se a sua resposta acima for Não, a pesquisa para você acaba por aqui. 
 

2- Antes da compra você já sabia qual(s) acessório(s) (rádio, insulfilm, engate etc.) você 
gostaria de instalar em seu veículo novo? Qual(s)? 
Resp: 
 

3- Durante a compra do veículo a concessionária lhe ofertou algum acessório para ser 
instalado em seu veículo novo? 
Resp: 
 

4- No momento da negociação lhe foi prometido algum acessório em cortesia? 
Resp: 
 

5- Você fez a compra de algum acessório na concessionária? Qual (s)? 
Resp: 
 

6- Qual foi o valor gasto em acessórios na concessionária? 
Resp: 
 

7- Por que optou por comprar o acessório na concessionária? 
Resp: 
 

8- Por que optou por NÃO comprar o acessório na concessionária? 
Resp: 
 

9- Em algum momento lhe foi informado, pela concessionária, que o(s) acessório(s) 
adquirido por você era(m) ou não original(s)? 
Resp: 
 

10- Você se preocupou em verificar se o(s) acessório(s) era(m) mesmo original(s)? Ou 
acreditou na boa fé do vendedor? 
Resp: 
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11- Você sabe diferenciar um acessório original de um que NÃO é? Ou você acredita que 
como o acessório foi instalado na concessionária ele certamente é original? 
Resp: 

12- Você fez a instalação de algum acessório fora da concessionária? Qual (s)? 
Resp: 
 

13- Qual foi o valor gasto em acessórios fora da concessionária? 
Resp: 
 

14- Por que optou por fazer a instalação do acessório fora da concessionária? 
Resp: 
 

15- Você sabe avaliar quais são os riscos de instalar um acessório não original em seu 
veículo, além da possível perda de garantia? 
Resp: 
 

16- Você sabe que alguns acessórios não originais podem colocar a sua segurança e a dos 
passageiros em risco? 
Resp: 
 

17- Caso a resposta da questão acima for afirmativa, por que mesmo assim fez a escolha 
de instalar um acessório não original? 
Resp: 
 

18- Qual é a marca e o modelo do veículo comprado? 
Resp: 
 

19- Qual foi a data aproximada da compra? 
Resp: 
 

20- Na sua opinião, qual(s) os acessórios listados abaixo você acredita que afeta ou está 
relacionado com a segurança dos passageiros?  
( ) Quebra mato (utilizado no para choque dianteiro de pick-ups) 
( ) Estribo lateral 
( ) Roda de liga leve 
( ) Vidro elétrico 
( ) Tapete 
( ) Bancos em couro 
( ) Lâmpadas Xênon 
( ) Rack de teto 
( ) Película solar ou anti vandalismo 
( ) DVD para apoio de cabeça 

Este questionário foi respondido por consumidores localizados na região da Grande São 

Paulo, Brasil. O tamanho da amostra é de 33 participantes. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Depois do tratamento das informações é possível obter algumas conclusões. 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

Em 87,9% das vendas de veículos 0 km a concessionária ofertou algum acessório ao cliente. 

Os clientes que fizeram a compra de algum acessório na concessionária, afirmaram que o que 

motivou a compra na concessionária foi a comodidade de retirar o veículo pronto e não 

precisar parar para fazer a instalação fora, ou pela garantia concedida. Nenhum consumidor 

foi motivado a comprar na concessionária por conta da originalidade. 

Do total de entrevistados, 69,7% afirmaram ter comprado algum acessório na concessionária. 

O valor gasto em média por cliente foi de R$ 699,00. 

A grande maioria afirmou que não comprou algum acessório desejado na concessionária, pois 

julgaram que o preço era elevado. 

Das vendas de acessórios efetuadas pelas concessionárias, em apenas 39,4% dos casos a 

concessionária informou o cliente que o acessório era original. Pode-se dizer que há uma 

omissão de informação por parte das concessionárias, o que leva a crer, mas não pode-se 

afirmar, que o acessório comercializado não era original. 

Apenas 18,2% dos consumidores que compraram algum acessório na concessionária 

preocuparam-se em verificar se o produto era realmente genuíno. A grande maioria afirmou 

que confiaram na boa fé do vendedor, ou que acredita que como o acessório foi instalado na 

concessionária, certamente ele é original. Fato que não condiz com a prática de mercado.  

Pode-se dizer que a venda dos acessórios não originais nas concessionárias é motivada pelo 

próprio comportamento dos consumidores, ou mercado, pois uma parcela muito pequena da 

amostra preocupou-se em verificar e questionar a origem do acessório comprado. 

Dos entrevistados, 39,4% afirmaram que sabem distinguir se o acessório é ou não original. 

Porém, alguns deles mencionaram que dependendo do produto, talvez eles não saberiam 

distinguir. 

Um total de 51,5% dos consumidores entrevistados fizeram a instalação de algum acessório 

fora da concessionária, em lojas especializadas. O gasto médio foi de R$ 246,00. A pesquisa 
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mostra que há um percentual maior de consumidores (69,7%) que preferem efetuar a compra 

dos acessórios nas concessionárias, comparado com os que compram em lojas especializadas. 

Isso mostra que há um potencial maior de venda de acessórios na concessionária. O valor 

gasto em média por cliente na compra dos acessórios nas concessionárias é superior em R$ 

453,00 em relação ao valor gasto em lojas especializadas.  

A maior parte dos clientes que fizeram a instalação de algum acessório fora da concessionária, 

afirmaram que o principal motivo por não ter realizado a compra na concessionária foi o 

preço elevado. 

Dos entrevistados 78,8% afirmaram que sabem dos riscos que um acessório não original pode 

trazer. Mas acabam associando os riscos somente à panes elétricas. 

A maioria dos entrevistados, cerca de 81,8%, afirmaram que sabem que acessórios não 

originais podem colocar a segurança dos passageiros em risco. Mas mesmo assim, os números 

mostram que eles acabem assumindo o risco por conta do preço cobrado pelo acessório 

original e também, pelo completo desconhecimento dos riscos associados a utilização de 

acessórios não originais. 

Tabela 1 - Resumo dos principais resultados da pesquisa de campo 

 

Percentual Opinião dos consumidores que participaram da pesquisa de campo 

87,9% Das vendas de veículos 0 km a concessionária ofertou algum acessório ao cliente 

69,7% Afirmaram ter comprado pelo menos um acessório na concessionária 

39,4% 

18,2% 

39,4% 

51,5% 

A concessionária informou o cliente sobre a procedência do acessório 

Dos clientes preocuparam-se em verificar se o acessório comprado era mesmo original 

Afirmaram que sabem distinguir se o acessório é ou não original 

Fizeram a instalação de pelo menos um acessório fora da concessionária 

81,8% Afirmaram que sabem que acessórios não originais podem pôr sua segurança em risco 
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Tabela 2 - Pesquisa de Campo (Questão 20) 

Em 69,7% das vendas de veículo 0 km foi oferecido algum acessório em cortesia ao cliente. O 

acessório mais oferecido foi o tapete, que é um item de segurança. Este é um fato que 

preocupa, pois somente 36,4% dos entrevistados julgaram que o tapete é um item de 

segurança. Prova disso foi o recall realizado pela Toyota que atingiu um total de 5,4 milhões 

de veículos ao redor do mundo entre os anos de 2009 e 2010, onde os tapetes podiam enroscar 

com o pedal do acelerador e causar acidentes.  

Os dados levantados pela pesquisa demonstram o desconhecimento dos consumidores sobre 

os riscos envolvidos com a instalação de "simples" acessórios. 

Algumas montadoras já possuem em seu portfólio de acessórios genuínos tapetas com fixação 

no assoalho do veículo, através de clipes plásticos, para evitar o risco destes se enroscarem 

com os pedais. 

Outro ponto que chama atenção na pesquisa, foi que apenas 30,3% dos consumidores 

entrevistados julgam o vidro elétrico como item de segurança. Segundo Resolução nº 649/85 

e 762/92 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), o vidro elétrico necessita de um 

Acessório Número de consumidores 

que acreditam que o 

acessório afeta ou está 

relacionado com a 

segurança dos passageiros 

Percentual de 

consumidores que 

acreditam que o acessório 

afeta ou está relacionado 

com a segurança dos 

passageiros 

Roda de liga leve 20 60,6% 

Quebra Mato   17 51,5% 

Lâmpadas Xênon 

Película solar ou anti vandalismo 

DVD para apoio de cabeça 

Estribo lateral 

16 

16 

14 

13 

48,5%  

48,5% 

42,4% 

39,4% 

Tapete 

Vidro elétrico 

Rack de teto 

Bancos em couro 

12 

10 

7 

6 

36,4% 

30,3% 

21,2% 

18,2% 
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dispositivo anti esmagamento, ou seja, retrocesso do sistema de no mínimo 25mm quando 

encontrar uma força resistiva máxima de 100N. Esse mecanismo permite que tragédias como 

a ocorrida em Santos no ano de 2004, que mantou um menino de 4 anos de idade. Ele teve seu 

pescoço esmagado pelo vidro elétrico do carro dos pais. Não é possível afirmar neste caso 

qual era a origem do sistema de vidro elétrico, original de fábrica, acessório original ou não 

original. Porém é possível verificar que se o sistema não estava em perfeito funcionamento, 

como de projeto, pode trazer riscos e consequências irreparáveis aos consumidores. 

Na opinião dos consumidores, apenas 18,2% acreditam que o banco de couro afeta ou está 

relacionado à segurança dos passageiros. Este foi o item menos votado, ou seja, o menos 

inofensivo para a segurança na opinião deles.  

Porém a realidade não é bem essa, de acordo com a Resolução nº 675/ 86 do CONTRAN os 

materiais do revestimentos internos do veículo devem apresentar uma certa resistência à 

flamabilidade, em outras palavras, esses materiais devem ter uma velocidade de propagação 

da chama que tendem a zero. O couro e vinil utilizado no revestimento dos bancos devem 

conter aditivos em sua composição que retardem ao máximo a propagação da chama. Todos 

os acessórios genuínos desenvolvidos pelas montadoras são submetidos à esse teste para 

verificar a velocidade de propagação de chama, já para um acessório não original não é 

possível ter esse garantia. 

Outro ponto de extrema importância que na maioria dos casos é desprezada, são os cuidados 

que devem ser tomados quanto ao processo de instalação das capas de couro no banco, que foi 

detalhado no item 2.2.  

Os resultados desta pesquisa levam à crer que todos esses detalhes de projeto e testes que são 

realizados para garantir que a segurança dos passageiros, não fica evidente para os 

consumidores. Por isso, o fator preço é um dos que possui mais peso na decisão de compra de 

um acessório. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como já mencionado, o cliente acaba optando pela compra dos acessórios na concessionária 

por conta da comodidade, mas acaba deixando de lado a preocupação com a origem do 

produto (pois a situação induz o consumidor a acreditar que dentro de uma concessionária são 

comercializados apenas produtos originais). Mediante a situação identificada no mercado e os 

potenciais riscos oriundos da instalação de acessórios não originais, cabe as montadoras ou 

órgãos de defesa do consumidor fazer um trabalho de conscientização dos consumidores e de 

suas concessionárias; a fim de abolir a comercialização de acessórios não originais nas 

concessionárias. 

A pesquisa de campo mostrou que no momento da compra de um acessório na concessionária 

ou fora dela, o consumidor dá muita importância para o fator preço. Muitas decisões de 

compra são baseadas pelo preço. O consumidor por falta de conhecimento técnico, mas esta 

não é sua obrigação, acaba não enxergando tudo o que há por trás de um acessório original 

desenvolvido pela montadora que está exposto na vitrine, no catálogo ou no web site.  

As montadoras gastam inúmeras horas de engenharia no desenvolvimento da peça, utilização 

das mais recentes tecnologias, diversos testes de bancada ou em veículo realizados, 

atendimento à regulamentações, entre outros. Portanto, uma a justificativa para o acessório 

original ser mais caro do que o não original, são todas esses detalhes que estão implícitos aos 

consumidores. 

De alguma forma, as montadoras em conjunto com as concessionárias deveriam buscar 

alguma maneira de mostrar as consumidores a importância do uso de acessórios originais, 

através de exemplos didáticos, que seja de fácil compreensão mesmo para um leigo no 

assunto. Além disso, deixar claro quais são os riscos da instalação de acessórios não originais. 

Para o consumidor não ter futuros problemas com o funcionamento do seu veículo, pôr a 

garantia do seu automóvel em risco e preservar a segurança de todos os passageiros, ele não 

deve abrir mão de instalar somente os acessórios originais. A instalação dos acessórios 

originais dão toda a certeza ao consumidor de que a confiabilidade, durabilidade e segurança 

do seu veículo e passageiros serão preservadas em toda sua totalidade. 

Uma mudança dos hábitos de consumo de acessórios para veículos deve ser revista pelos 

consumidores, baseado em todos os fatos e riscos levantados neste trabalho.  
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