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Introdução 

 
ABSeV (Associação Brasileira de Segurança Viária) é uma associação civil sem fins lucrativos, criada com o objetivo de promover a 
Segurança Viária e mobilizar o setor, de forma moderna e livre. Com sede no município de Campinas, no Estado de São Paulo, a 
ABSeV realiza ações junto as instâncias políticas, técnicas, administrativas e econômicas, estimulando relações e cooperações 
internacionais e a transferência de tecnologia, a fim de fornecer suporte ao aperfeiçoamento do desempenho dos associados. A 
associação desenvolve uma série de ações conjuntas e coletivas, de estímulo ao investimento na qualidade da segurança e o 
desenvolvimento do sistema viário no Brasil. 
 
Nossa história 

Fundada no dia 04 de dezembro de 2012, por um grupo de empresas fabricantes de equipamentos e recursos para segurança 
viária, a ABSeV foi concebida com objetivo de promover melhores técnicas de desempenho para vias e segurança para os 
usuários.Com o propósito de unir forças, e promover discussões técnicas de melhorias do setor, a ABSeV ampliou a sua rede, 
através da categoria de Associado Colaborador, agregando além dos fabricantes, concessionárias de rodovias, projetistas, 
laboratórios e órgãos públicos, tornando-se uma associação de maior representatividade do setor. Primando pela excelência da 
qualidade da segurança viária, performance e desempenho, a ABSeV estabelece critérios associativos, sendo assim a ABSeV não 
prima pela quantidade, e sim pela qualidade, de forma que as nossas associadas são empresas, reconhecidamente “referências” 
no mercado, que atuam com total ética. As ações da associação se concentram principalmente na realização e apoio a programas 
de capacitação aos envolvidos, direta ou indiretamente, com a segurança viária, a promoção de novos conceitos e tecnologias e 
apoio a campanhas de redução de acidentes. A proposta da ABSeV está em sintonia com o projeto da Organização das Nações 
Unidas – ONU, “Década da Segurança Viária”, que vai monitorar os progressos nacionais e internacionais, na melhoria das 
condições de trânsito e redução de acidentes. 
 
O que fazemos 

A ABSeV atua em favor do fortalecimento da Segurança Viária, mobilizando o setor, de forma moderna e livre, na realização ações 
junto às instâncias políticas, técnicas, administrativas e econômicas. Oferecemos suporte ao aperfeiçoamento das associadas, 
estímulo ao investimento, relações de cooperação internacional e a promoção da qualidade da segurança viária em nosso país. 
 
Objetivos 

Ser referência de informação em tendências e índices estatísticos do setor. 
 
Promover: 

• a excelência em tecnologia e qualidade na fabricação de produtos de segurança viária e melhores práticas de segurança 
viária; 

• produtos e seus insumos, colaborando com iniciativas de associações afins e órgãos públicos e privados; 

• ações para o desenvolvimento tecnológico e operacional junto aos órgãos públicos visando agregar qualidade aos 
serviços prestados; 

• programas de qualidade; 

• campanhas de conscientização da importância da qualidade da segurança viária; 

• concorrência leal para o setor, defendendo o interesse dos usuários; 

• conhecimento do setor através de promoção de cursos, elaboração de materiais técnicos e busca de novas tecnologias 
e tendências do setor; 

• relacionamento, parcerias e convênios com outras entidades nacionais e internacionais, governamentais e de classe, 
que contribuam diretamente para a melhoria da segurança viária em defesa do setor; 

• incentivo junto ao governo e agências públicas de financiamento, nacionais e internacionais, desenvolvimento e 
investimentos no setor; 

• programas de monitoramento e certificação de qualidade em segurança viária, 

• o desenvolvimento tecnológico e operacional do setor 

• estudos e grupos de discussão, fóruns de debate, para discutir acidentes ocorridos, possíveis causas, e ações de 
prevenções, com geração de documento técnico a ser entregue a órgãos competentes, responsáveis e co-responsáveis 

como apoio para futuras ações de melhoria e prevenção.Diretoria Vigente 
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Diretoria Vigente 
 
Conselho Diretor - Ano de 2019 e 2020 

 
Presidente do Conselho Diretor: Mario Escobar – Avery Dennison 
Vice-Presidente do Conselho Diretor:  Jorge Eduardo Tannuri – World Center Import 
1o Diretor Financeiro: Marcelo Raymundo - Marangoni  
2o Diretor Financeiro: Walter Scremin Rocha - Viacolor 
Diretora de Comunicação: Silvia Cristina Mugnaini – Vimaster 
Diretora Executiva: Luciana C. M. Penteado 
 

Membros do Conselho Diretor  

(empresas eleitas representadas por seus titulares e suplentes) 

 

Associados Contribuintes: 

ESTRATEGIA E PONTO CMUSLMEEV LTDA – RENOVA SOLUÇÕES URBANAS LTDA  
LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA 
VIACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  
WRITESYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA ME 

 

Associados Fundadores (cargo permanente) 

3M DO BRASIL LTDA 

ARMCO STACO S/A. INDÚSTRIA METALÚRGICA 
AVERY DENNISON DO BRASIL 
INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA 
LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA 

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA 
VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA 
WORLD CENTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
 
*Próxima Eleição: Dezembro/2020 

 

 

 

Associadas 
 
3M DO BRASIL LTDA 
ABCR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS 
ARMCO STACO S/A. INDÚSTRIA METALÚRGICA 
AVERY DENNISON DO BRASIL 
BC2 CONSTRUTORA AS 
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
CONSULTRAFFIC ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL  LTDA. 
I.C.D. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENGENHARIA VIÁRIA LTDA 
IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA 
MARANGONI MARETTI LTDA 
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA 
LINDSAY AMERICA DO SUL LTDA 

LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA 
POTTERS INDUSTRIAL LTDA 
RENOVA SOLUÇÕES URBANAS LTDA  
VIACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  
VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA 
WORLD CENTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
WRITESYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA ME 
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Convênios 

 
ABDER - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE ESTRADAS DE RODAGEM  
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 
INSTITUTO DE ENGENHARIA 
IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 
ITS BRASIL  - ASSOCIAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DO BRASIL 
LabTrans - Laboratório de Transportes e Logística 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / ESCOLA POLITÉCNICA 
 

Participações / Associações 

 

Câmara Temática de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito (CTET) do CONTRAN  
Conselho Diretor do Programa BrasilRap 
Entidade Laço Amarelo – ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária) 
Grupo de Trabalho de Segurança em Mobilidade Veicular, do Departamento  de Segurança – DESEG, da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP 
CCP Waze (Waze Connected Citizens Program) 

 


