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A NOVA GESTÃO
DO CESVI

uito prazer, meu nome é Gabriel Huerga,
sou diretor geral do Solera Technology
Center (STC).
Para mim é motivo de grande orgulho anunciar para o
mercado brasileiro a joint-venture com o Cesvimap, a partir
da qual assumimos as operações do CESVI BRASIL. Essa
transação foi concluída no último dia
30 de novembro e, sem dúvida, beneficiará nosso setor
pela grande capacidade de inovação tecnológica da Solera
combinada com o know-how em pesquisa e desenvolvimento
de reparação do Cesvimap em nível global.
Aproveito a oportunidade para trazer mais informações
sobre o STC. A Solera é a companhia líder mundial em
tecnologia digital dentro do ecossistema automotivo.
Ela atua na proteção de nossos ativos mais importantes:
veículos (automóveis, caminhões, motos), residência e
saúde. Dentro da gestão de sinistros, é líder histórico
há mais de dez anos, com presença em 90 países,
processando mais de 300 milhões de transações digitais
para mais de 235 mil clientes a cada ano. Fundada pelo
visionário empreendedor Tony Aquila, a Solera tem a missão
de digitalizar e prover mobilidade para as 54 transações
que um veículo tem em média durante sua vida útil –
número que descobrimos por meio das pesquisas realizadas
pelo STC. Tudo isso com o objetivo de aumentar a eficiência,
a transparência e o conhecimento do proprietário quanto
às operações necessárias com seu veículo – aquisição,
seguros, manutenção e venda.

Por outro lado, o Cesvimap é uma referência em estudos
nas áreas de reparação automotiva e segurança viária, sendo
reconhecido em todo o mundo por sua contribuição com os
mercados de seguros e de automóveis. O STC é, portanto,
a união da capacidade inovadora e disruptiva da Solera com
o conhecimento e a solidez do Cesvimap. As sinergias entre
ambas são evidentes e a união de seus esforços irá contribuir
decisivamente no processo de digitalização pelo qual
estão passando os mercados para os quais atuamos.
O Brasil, em particular, é um dos exemplos mais
representativos do potencial do STC. Acreditamos que,
com o portfólio que o CESVI e a Solera Brasil fornecerão,
o mercado brasileiro de seguros estará na vanguarda
dessa revolução digital global.
Quero ressaltar que temos o compromisso de dar
continuidade e potencializar as atividades do CESVI BRASIL – e
a divulgação de conteúdo será um dos pilares desse trabalho. O
compromisso com o conhecimento não só será continuado, mas
também reforçado para que possamos seguir como um centro
de referência no entendimento do comportamento dos veículos.
Estou entusiasmado em poder participar diretamente desse
processo. Para mim, trabalhar com vocês e contribuir com o
êxito do mercado brasileiro é um privilégio. E também, por que
não, uma oportunidade de vir muitas vezes ao Brasil, país em
que já vivi e no qual me sinto em casa. Um forte abraço.
Gabriel Huerga
Diretor Geral

O

TEMPO
DE CRESCER

CESVI BRASIL acaba de entrar numa nova fase – com
a aquisição do centro de pesquisa pela joint-venture
entre Solera e Cesvimap, cujos detalhes estão no
editorial ao lado, do nosso novo diretor, Gabriel Huergas.
Mudanças dão uma sensação fascinante para quem tem a
certeza de que, junto com a transformação, vêm grandes
novidades e fortalecimento. É exatamente o nosso caso.
Especialmente porque essa mudança de mãos chega num
dos melhores períodos da história do CESVI BRASIL. Você,
como leitor da nossa revista, deve ter percebido.
Neste ano, os conteúdos da Revista CESVI trouxeram
muitos estudos voltados para segurança viária, reparação
automotiva e também para as mais modernas tendências
da tecnologia veicular. Sinal de que produzimos como
nunca em 2018. Investigamos os níveis de automação
dos automóveis presentes do mercado; apontamos
para as companhias de seguros as consequências e
demandas prováveis do trabalho com autônomos, elétricos
e compartilhados; fizemos um levantamento grandioso
sobre as atividades de segurança viária no mundo todo...
Isso tudo sem falar nos nossos constantes estudos de
reparabilidade de veículos em fase de lançamento. Também
realizamos eventos de compartilhamento de informações
com o mercado – sob a marca CERTA – abordando, por
exemplo, os impactos da tecnologia automotiva para a
reparação. Afinal, assim como a própria razão de ser da
Revista CESVI, não adianta produzirmos tanta informação
sem compartilhá-la.
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Mas quero falar de futuro também. Como superintendente
técnico do CESVI e porta-voz do centro de pesquisa nessa
área, estou muito entusiasmado com o que temos pela
frente. A começar pelo ganho que teremos em estímulo à
Pesquisa & Desenvolvimento com a entrada desses novos
sócios. E também por tudo o que temos programado
em termos de estudos e treinamentos para os próximos
anos. As oficinas precisam de capacitação quanto às
novas tecnologias dos veículos – tanto pelos sistemas
semiautônomos quanto por tudo o que envolve o conceito
dos elétricos e híbridos. Também precisam se aprofundar
num novo modelo de serviço, muito apropriado às novas
necessidades dos proprietários de veículos:
o reparo ultrarrápido.
Claro, tudo isso tem impacto na atividade das seguradoras,
e continuaremos na vanguarda da transmissão de
informações técnicas para essas companhias.
Caro leitor, é uma honra, para mim, estar na posição
de conduzir tantos desenvolvimentos para um centro
de pesquisa de primeira linha em nível mundial. E posso
também dizer que é entusiasmante estar no olho desse
furacão positivo em plena transformação. Teremos um
2019 de grandes realizações, não tenho dúvidas. E nos
encontraremos muito por aqui, nas páginas da Revista
CESVI. Feliz Ano Novo!.
Emerson Feliciano
Superintendente Técnico
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A INDÚSTRIA REAGE
Alexandre Carvalho dos Santos

A

Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores) divulgou, no começo
de novembro, durante a 30ª edição do Salão
do Automóvel, os mais recentes resultados
positivos da indústria automobilística.
Os dados apontam para aumento de 15,3% no
licenciamento de veículos novos em 2018: entre janeiro
e outubro, foram 2,1 milhões de unidades este ano
contra 1,82 milhão no ano passado. Somente em
outubro, 254,7 mil unidades foram vendidas, o que
representa expansão de 25,6% no comparativo com o
mesmo mês de 2017.
Para Antonio Megale, presidente da Anfavea, o balanço
mostra a recuperação do setor em 2018: “O número de
vendas nos surpreendeu com média diária de mais de
11,5 mil unidades, o que garante a recuperação da
indústria automotiva este ano. Certamente fecharemos o
ano com resultado bastante positivo e animador tanto
para os fabricantes quanto para a cadeia como um todo”.
Confira, nesta seção, alguns dos números que atestam
para quem ainda tinha dúvidas: a indústria
automobilística reage no Brasil.

VENDAS

DE CAMINHÕES
60,7
2018

Foram
vendidos
50,2% MAIS
CAMINHÕES em
relação ao ano
passado

PRODUÇÃO
DE VEÍCULOS
2.458
2018

País teve
AUMENTO
DE 9,9% NA
PRODUÇÃO

2.236
2017

1.757
2016
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* Números de janeiro a
outubro, em mil unidades

40,4
2017

42,3
2016

* Números de
janeiro a
outubro, em
mil unidades

VENDAS

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E RODOVIÁRIAS

PROJEÇÃO de
valor relacionado a
exportações em 2018
é de US$ 16,1 BILHÕES

39,6
2018

EXPORTAÇÕES
DIMINUEM:
QUEDA DE 10,9%
em relação
a 2017

35,8
2017

DE VEÍCULOS

2016
* Números de janeiro a
outubro, em mil unidades

631,8

563,0

2017

400,6

AUMENTO
DE 15,3%
em relação às
vendas de veículos
do ano passado

1.668

VENDAS

2.101

2.146

2.833

2011

3.111

2.963

2010

3.131

2.805

2.597

2.448

2016

DE VEÍCULOS
2008

2009

2018

* Números de
janeiro a
outubro, em
mil unidades

2012

2013

2014

2015

2016

2017

* Números de janeiro a
outubro, em mil unidades

EXPORTAÇÃO

35,9

1.823

O Brasil vendeu
10,6% MAIS
VEÍCULOS AGRÍCOLAS
E RODOVIÁRIOS
em relação
a 2017

2018

As VENDAS DE OUTUBRO representaram
AUMENTO DE 25,6% em relação a OUT/2017

MAIS

EMPREGOS

NA INDÚSTRIA

131,4

129,0

2018

2016

Número de EMPREGOS na indústria
automobilística teve AUMENTO DE 2,4%

128,3
2017
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janeiro a
outubro, em
mil unidades

7

Divulgação

ENTREVISTA

O ANFITRIÃO
DO RCAR 2018
AS TENDÊNCIAS QUE SE DESTACARAM
NA CONFERÊNCIA DO RCAR FORAM
ADAS, VEÍCULOS AUTÔNOMOS,
CONECTADOS, ELÉTRICOS E
MOBILIDADE COMPARTILHADA. SÃO OS
MOVIMENTOS QUE OS MERCADOS DE
SEGUROS E DE REPAROS VÃO TER NOS
PRÓXIMOS 15 OU 20 ANOS
IGNACIO JUÁREZ,
DIRETOR DO CESVIMAP

Alexandre Carvalho dos Santos
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H

á décadas na direção do CESVIMAP, o centro
de pesquisa espanhol que deu origem ao CESVI
BRASIL, Ignacio Juárez é um profundo conhecedor
das questões associadas à investigação técnica de
segurança viária e reparo automotivo. Também é um
expert quando o assunto são os encontros anuais dos
centros membros do RCAR (Research Council for
Automobile Repairs) – Ignácio compareceu a todas as
conferências, e é testemunha das grandes oportunidades
proporcionadas pela interação de especialistas do mundo
todo e pela troca de boas práticas.
Neste ano, portanto, quando a conferência do RCAR foi
realizada na Espanha, tendo o CESVIMAP como centro de
pesquisa anfitrião, a organização esteve sob os cuidados
de um profissional experiente nesse tipo de evento e que
tem uma visão extremamente lúcida e esclarecedora
sobre a situação da segurança no trânsito e do reparo
que se faz nas oficinas modernas.

É um pouco dessa visão abrangente e diferenciada que
você vai conhecer agora, nesta entrevista exclusiva que
o diretor do CESVIMAP concedeu à nossa reportagem.

Qual é a importância desse encontro anual
dos centros de pesquisa membros do
RCAR?
Na minha opinião, a conferência do RCAR é de
grande importância. É um ponto de encontro para
compartilhar os diferentes resultados de pesquisas
dos diferentes mercados mundo afora – o que é uma
grande oportunidade especialmente para mercados
sul-americanos, como Brasil, Argentina e mesmo
a Colômbia, que ainda não estão adiantados na
incorporação das novas tecnologias dos veículos. No
encontro, eles têm a chance de conhecer de perto
as novas tecnologias que têm sido implantadas nos
mercados que podemos considerar mais avançados. E
isso pode auxiliar tanto o setor de seguros quanto o de
reparo a conferir como os países mais à frente lidam
com suas questões – para que essas práticas sejam
uma referência viável em seus países. No caso da
Espanha, nós mesmos buscamos referências em locais
como Alemanha e Suécia, entre outros. Esse encontro,
portanto, permite-nos antecipar como será o futuro da
indústria nos nossos países.

Que análise você faz da edição deste ano
da conferência do RCAR?
Do ponto de vista estritamente técnico, considero
que foi o encontro mais importante, tanto no que se
refere à quantidade quanto à qualidade. Em relação à
quantidade, por exemplo, tivemos 61 apresentações
técnicas,16 a mais que no ano passado. Já sobre
qualidade, achei que as apresentações foram muito
interessantes tecnicamente, especialmente a respeito
das novas tecnologias.

Que tendências mais chamaram a atenção
entre as apresentações?
As tendências que se destacaram na conferência do
RCAR foram ADAS, veículos autônomos, conectados,
elétricos e mobilidade compartilhada. São os
movimentos que os mercados de seguros e de reparos
vão ter nos próximos 15 ou 20 anos. Neste encontro,
observamos os avanços técnicos e os resultados das
pesquisas relacionadas a esses assuntos.

O RCAR É UM PONTO DE ENCONTRO
PARA COMPARTILHAR OS DIFERENTES
RESULTADOS DE PESQUISAS DOS
DIFERENTES MERCADOS MUNDO AFORA
– O QUE É UMA GRANDE OPORTUNIDADE
ESPECIALMENTE PARA PAÍSES
SUL-AMERICANOS, COMO BRASIL

Como foi a experiência de ser anfitrião da
conferência do RCAR?
Já foi a minha segunda experiência como anfitrião. Para o
CESVIMAP, foi a terceira: a primeira ocorreu em 1986, a
segunda, em 1999, na qual eu já estive como organizador.
Mas eu, pessoalmente, compareci a todos os encontros do
RCAR ao longo desses 23 anos. Ser anfitrião é, acima de
tudo, uma grande responsabilidade. Mas a generosidade
dos centros participantes, como essa quantidade de boas
apresentações técnicas, tornou a experiência deste ano
ainda mais gratificante. Do ponto de vista social, com a
programação que nós preparamos fora da agenda técnica,
que inclui os acompanhantes, o desafio foi decidir o que não
fazer, porque as opções são muitas em função de toda a
cultura e história da Espanha. Então, ao mesmo tempo em
que o encontro do RCAR pode ser interessante do ponto
de vista técnico, também é instigante como experiência
pessoal e até numa perspectiva política. Nossa experiência,
enfim, foi de muita responsabilidade. Mas tivemos um
grupo grande de colaboradores dentro do CESVIMAP, o que
resultou em um evento de muita categoria.

E para os próximos anos, quais serão
os caminhos da pesquisa técnica no âmbito
do RCAR?
No curto prazo, acredito que não aparecerá muita tendência
nova porque agora o mais importante é nos aprofundar

Revista CESVI
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no conhecimento dessas novas tecnologias: ADAS, a
automação do veículo, a eletrificação – e também outras
alternativas aos combustíveis fósseis. Precisamos fazer
novas pesquisas sobre esses temas porque ainda não
conhecemos todos os aspectos dessas tecnologias nem
como elas podem impactar o negócio do seguro. Acredito
que num espaço de dois a três anos só devemos nos
aprofundar nessas novidades associadas à mobilidade.
Outros trabalhos que ainda vamos desenvolver estão mais
relacionados ao desenho e construção das carrocerias
de veículos, fatores que podem ter algum impacto para
as seguradoras. Isso pode envolver a utilização de novos
materiais – mais plástico, mais alumínio, mais fibra de
carbono – e também sistemas que influenciam nos tempos
de reparação, tornando-a mais simples ou mais complicada,
mais cara ou mais barata.

Como tem sido a interação dos membros do
RCAR com os fabricantes de veículos?
Dentro do RCAR, temos um grupo de trabalho conhecido
como “Reparabilidade”, que é gerido pelo CESVIMAP, e nós
estamos incorporando recomendações para os fabricantes.
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Em primeiro lugar, para que os modelos sejam mais
seguros, porque devemos evitar os acidentes. E também
para que a estrutura do veículo funcione de um modo que
reduza as consequências para as pessoas. E finalmente
para que os veículos sejam facilmente reparáveis.
Vale lembrar que o custo de tudo isso é pago pela
sociedade. Não é pela companhia de seguros, porque
essa empresa reparte o custo entre todos os segurados.
Por isso temos de ser vigilantes e ao mesmo tempo
colaboradores das montadoras para sugerir maneiras de
construir veículos mais seguros e mais fáceis de reparar.
O objetivo é fazer com que o fenômeno da construção
de automóveis esteja cada vez mais ligado com as
necessidades da sociedade.

Você acha que as companhias de seguros
já estão dando a devida atenção a estudos
relacionados a veículos autônomos?
Temos diversas situações. Há países nos quais isso
já é uma preocupação porque é uma realidade você
ver na rua veículos com níveis de automação 2, 3 e 4.
Mas ao mesmo tempo temos países que têm centros

membros do RCAR nos quais essas tecnologias ainda
não chegaram, ou só estão nos veículos de alto custo.
Mas, de maneira geral, o ritmo das seguradoras
varia bastante. Num mesmo país, enquanto algumas
companhias estão muito preocupadas quanto a atender
a essa nova mobilidade, outras nem tanto. Eu estive na
Suécia e pude observar que Folksam, que é membro do
RCAR, está fazendo um grande esforço para adequar
essas novas tecnologias em seu portfólio de produtos e
serviços, enquanto outras companhias não estão dando
a mesma importância. Essa disparidade se observa
na Espanha e em outros países também, depende da
orientação de cada companhia. Mas a minha opinião
pessoal é a de que, como vivemos em um mundo com
tantas transformações, como é o meio do automóvel, é
preciso que todos avancem nessas questões. Precisamos
sempre olhar para a frente. Seja você uma companhia de
seguros, uma oficina de reparação ou um fabricante de
veículos. Infelizmente, nem todos têm a mesma atitude.

Com toda a modernização que houve nas
oficinas nas últimas décadas, por que o
trabalho dos centros de pesquisa ainda é
importante para a reparação automotiva?
Acredito que, nesse campo, os centros de pesquisa
têm de trabalhar em dois sentidos: interno e externo.
Internamente porque as oficinas não podem encarar
essas modernizações como se fossem questões
pontuais, de você fazer algumas mudanças na sua
oficina determinado dia e parar por aí. Deve haver um
investimento constante em tecnologia e treinamento.
Permanentemente. Os novos materiais dos veículos,
os novos sistemas de união aplicáveis às carrocerias,
as novas tecnologias de pintura e de mecânica, de
eletrificação do automóvel, os novos sistemas ADAS
– que você precisa saber se precisam ou não de
calibração... Tudo isso exige uma atualização constante.
Não pode ser pontual. E externamente é preciso que haja
investimento no aprimoramento das próprias oficinas. O
reparador tem de ser competitivo, e para isso as suas
ineficiências não devem ser pagas pelo cliente – seja ele
um proprietário de veículo, uma companhia de seguros
ou uma frota. Se você não tem tecnologia de ponta e ao
mesmo tempo não é eficiente, você está perdendo uma
oportunidade de estar no futuro desse mercado que
oferece serviços de reparo.

Você pode fazer um paralelo entre as situações
da segurança viária na Espanha e no Brasil?
Nos últimos anos, não viajei ao Brasil com a mesma frequência
que antes. Antigamente eu visitava o Brasil até cinco vezes
por ano. Estava muito mais atualizado quanto à situação
da segurança viária por aí. Mas eu conheço as estatísticas
internacionais e acredito que, em se tratando de segurança,
sempre há muito o que fazer. Quando há uma vítima por acidente
de trânsito, isso é uma tragédia pessoal e social. Na Espanha,
temos conseguido reduzir bem esses números. Nos anos 70 e
80, por exemplo, tínhamos mais de 6 mil pessoas mortas por
ano, e agora estamos um pouco acima de mil. Isso foi resultado
de uma confluência de situações. Em termos de infraestrutura,
a entrada da Espanha na União Europeia significou um grande
aporte de dinheiro para investimento. Ao mesmo tempo tivemos
algumas iniciativas do governo para renovação da frota, para não
termos veículos muito antigos nas vias. E houve campanhas de

POR QUE NÃO HÁ UMA LEGISLAÇÃO
UM POUQUINHO MAIS EXIGENTE,
OBRIGANDO QUE OS VEÍCULOS SAIAM DE
FÁBRICA COM RECURSOS DE SEGURANÇA
DE PONTA, COM UM CONJUNTO
COMPLETO DE AIRBAGS, COM SISTEMAS
DE AUXÍLIO À CONDUÇÃO?
parte das autoridades de trânsito da Espanha. Nosso problema
agora é como continuar reduzindo as mortes. Chegamos a esse
patamar de mil por ano e não temos conseguido diminuir mais.
Mas acredito que, se as ações do governo atual forem mesmo na
linha das suas declarações públicas, poderemos dar um grande salto.

E o que você pode dizer do Brasil?
Quanto ao Brasil, e acho que isso vale para toda a América
Latina, a grande questão que os CESVIs e o Latin NCAP têm de
levar às autoridades de trânsito é “por que uma vida humana
aparentemente vale menos nesses países do que na Europa?”.
Por que não há uma legislação um pouquinho mais exigente,
obrigando que os veículos saiam de fábrica com recursos de
segurança de ponta, com um conjunto completo de airbags,
com sistemas de auxílio à condução?... Se esses recursos são
vendidos como opcionais, certamente vão custar caro. Mas, se
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ENTREVISTA

Mas você vê aspectos positivos também?
Por outro lado, tenho observado que, na publicidade
das montadoras, as empresas começam a apresentar
sistemas de segurança como diferenciais competitivos:
sensor de estacionamento, câmera traseira, sistemas
autônomos de frenagem, aviso de mudança involuntária
de faixa... O diferencial deixou de ser apenas preço,

DIVISÕES TEMÁTICAS DA CONFERÊNCIA

VEÍCULOS AUTÔNOMOS
E CONECTADOS
• Desenvolvimento de
padrões viários e de
infraestrutura
• Legislação e questões
de seguro

DESAFIOS DA
REPARABILIDADE
E DANABILIDADE
• Teste de colisão de
baixa velocidade
• Desenvolvimento do
método de reparo
• Reparação de materiais
(HSS, alumínio,
compósitos)
• Reparo de componentes
(faróis, sensores ADAS,
componentes mecânicos)
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agora abrangendo também os sistemas de segurança.
Isso significa que as montadoras perceberam que o
consumidor é sensível a esse tipo de mensagem. É
curioso como, na Espanha, os jornais de segunda-feira
sempre dão notícias sobre os acidentes de trânsito
que ocorreram no fim de semana. Isso é importante
para a conscientização das pessoas. Tem impacto
na opinião pública e também dá direcionamento para
ações de instituições como a Fundación MAPFRE e as
próprias autoridades de trânsito. A segurança viária
precisa ser assunto sempre, porque assim vai ser
mais valorizada – e teremos menos notícias ruins nas
nossas segundas-feiras.

Para otimizar o intercâmbio de informações técnicas
automotivas entre os centros ao longo do encontro do
RCAR, o evento é dividido em quatro grandes temas:

ADAS E CYBERSECURITY
• Desenvolvimento e teste de
sistemas ADAS (AEB, LDW etc.)
• Desenvolvimento e teste do
sistema de estacionamento
• Calibração do sistema ADAS
e reparo de sensores

QUESTÕES DE RISCO DE SEGURO
E APRESENTAÇÕES GERAIS
• Teste de colisão para
segurança de veículos
• Questões e classificações
de risco do veículo
(classificações de faróis,
testes de componentes...)
• Sistemas de classificação
de grupo
• Comportamento do motorista
e distração
• Programas de redução de
riscos de seguros

shutterstock

são obrigatórios, o custo deixa de ser proibitivo - as
economias de escala tornam essas tecnologias mais
acessíveis. Em diversos países da América Latina, há
muitas mortes nas vias porque os veículos que são
lançados não têm condições mínimas de segurança.

Divulgação

ARTIGO

RCAR 2018
OS PRINCIPAIS DESTAQUES DA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE
CENTROS DE PESQUISA AUTOMOTIVA,
SOB A ÓTICA DO SUPERINTENDENTE
TÉCNICO DO CESVI BRASIL
Emerson Feliciano

E

ste ano, tive a experiência ímpar
de participar do encontro dos
26 centros de pesquisa que são
membros do RCAR (Research Council for
Automobile Repairs). A edição 2018 teve como anfitrião o
CESVIMAP, da Espanha, e foi realizada em Madrid, entre os
dias 30 de setembro e 5 de outubro.
Vale destacar que o evento é dividido em quatro grandes
temáticas: veículos autônomos e conectados; ADAS e
cybersecurity; desafios da reparabilidade e danabilidade;
questões de risco de seguro e apresentações gerais.
Pelo que vi no evento, norte-americanos e ingleses estão
muito avançados nos estudos com veículos autônomos.
Já superaram a fase de conhecer a tecnologia, migrando
para um processo de comparar os veículos e tecnologias
existentes.
A questão do cybersecurity é uma preocupação, e muitos
estudos já estão sendo realizados no sentido de auxiliar
as montadoras e os sistemistas para a mitigação de
eventuais riscos.
O CESVIMAP está na vanguarda dos treinamentos, e está
utilizando realidade aumentada para a capacitação de
mecânicos, inicialmente.
Outra novidade é que os crash-tests de baixa velocidade
estão sofrendo adaptações. Alguns centros estão realizando
ensaios de impacto em outras configurações de forma a
avaliar como implementar um teste que reproduza o dia a
dia dos centros urbanos.

O CESVI BRASIL participou em grande estilo, apresentando o
resultado de sua principal pesquisa dos últimos dois anos:
o Órion Smart.
Órion Orçamentos Smart é uma ferramenta inédita no Brasil
e pode ser usada tanto por orçamentistas das oficinas
quanto por reguladores de sinistros do mercado de seguros.
Seu maior diferencial é a utilização de um banco de dados
técnico e especializado com mais de 1 milhão de sinistros.
Na comparação com a forma tradicional de orçamento, o
Smart reduz o número de cliques em 42%, o que resulta em
uma economia de tempo de 47% no processo.
Ao selecionar o modelo, o ano do veículo e a região do
impacto (se dianteira, traseira ou lateral), a solução
apresenta, por meio de um algoritmo que analisa informações
históricas do banco de dados do sistema Órion, um préorçamento, sugerindo as peças a serem trocadas e seus
custos, tempo de reparo e o valor da mão de obra. A partir
disso, o usuário tem a possibilidade de alterar os dados
conforme sua expertise e particularidades do sinistro.
Enfim, em linhas gerais, as informações trazidas deste RCAR
na Espanha contribuirão de forma significativa para que o
CESVI BRASIL trabalhe o planejamento de suas pesquisas
para o próximo ano, cumprindo sua missão que é prover
soluções para a qualificação do setor automotivo, por
meio de estudos, treinamentos e publicações, contribuindo
decisivamente para a evolução dos trabalhos de reparação
automotiva e segurança viária – gerando, dessa forma,
benefícios para toda a sociedade.
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MATÉRIA DE CAPA

ADAS
Alessandro Rubio

SISTEMAS AVANÇADOS DE ASSISTÊNCIA
AO MOTORISTA SÃO FOCO DE ESTUDOS DE
CENTROS DE PESQUISA MUNDO AFORA

Shutterstock
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utônomos? Quase. Os veículos mais avançados estão chegando com
inovações que, cada vez mais, entram em ação por conta própria
para auxiliar o condutor a ter uma direção mais segura. Além
dos itens de segurança ativa e passiva, modelos recém-lançados estão
sendo equipados com recursos que alertam o motorista em situações
de risco e até corrigem alguns deslizes da pessoa atrás do volante.
Essas tecnologias de assistência à condução estão sendo denominadas
mundialmente de ADAS – Advanced Driver-Assistance System, ou
“sistema avançado de assistência ao motorista”.
Mas o condutor precisa de assistência para dirigir de forma segura?
Estudos dizem que sim. Hoje se sabe que mais de 90% dos acidentes têm
como principal causa o erro humano. Foi justamente essa constatação
que levou as montadoras a desenvolver sistemas que minimizam a chance
de um acidente acontecer por um descuido ou imperícia do homem ou da
mulher ao volante.

As tecnologias de ADAS tanto podem reduzir a falta de
atenção do condutor como corrigir trajetórias, ou ainda
frear o carro numa situação de colisão iminente. São passos
dados no caminho do veículo totalmente autônomo, que
teoricamente zeraria os riscos de um acidente ao eliminar o
fator humano – se vai ser assim na prática, o futuro nos dirá.
Nessa busca pelo carro que “dirige” sozinho, há algumas
etapas que as montadoras estão seguindo. Gradualmente,
vão introduzindo equipamentos que auxiliam a condução do
veículo, mas que ainda não substituem o motorista. Esses
equipamentos evoluíram a partir de sistemas como o controle
de estabilidade, que atua aos poucos no freio do veículo, sem
a intervenção do motorista, para manter a condução estável.
Partindo dessa tecnologia foi desenvolvida a frenagem de
emergência, que também atua nos freios sem a intervenção

do motorista, mas já na iminência
de um impacto, para evitar uma colisão
quando já não há condições possíveis de
o motorista evitar a batida.

SEGUNDO UM CENTRO DE PESQUISA
BRITÂNICO, VEÍCULOS COM SISTEMA
DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA
SE ENVOLVEM 45% A MENOS EM
COLISÕES DE TRÂNSITO
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MATÉRIA DE CAPA
CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE SENSORES ADAS

Basicamente, o veículo equipado com algum equipamento ADAS
se caracteriza por ter dispositivos que atuam na condução do
veículo sem a intervenção do motorista. Mas também envolve
os seguintes aspectos:

Os veículos que detêm essas tecnologias são
equipados com sensores que fazem a leitura
do ambiente ao redor do carro e, por meio
de seus módulos, sinalizam ou atuam na
condução. Essas tecnologias são baseadas em:

Cumprimento às leis – o sistema deve respeitar a
legislação e o código de trânsito local.
Desenvolvimento – deve providenciar assistência à
condução em áreas onde há condições apropriadas para isso.
Status – deve indicar claramente quando a assistência está
em operação e quando esse nível é alterado ou desativado.
Capacidades – o veículo deve providenciar assistência em
qualquer condição típica de condução.
Parada de emergência – o veículo deve ter condições
de executar uma parada de emergência se o motorista não
responder aos alertas.
Prevenção a impactos – o veículo deve evitar
ou prevenir um acidente em uma emergência.
Sistemas de back-up – deve haver gravação
de informação em caso de falha de qualquer sistema.
Gravador de dados – o sistema deve registrar e gravar
informações dos equipamentos em uso na hora do acidente.

SISTEMAS MAIS AVANÇADOS
Entre os sistemas ADAS presentes nos novos modelos
de veículos, destacam-se os seguintes:

Prevenção de saída de faixa
Sistema que atua no volante, mudando a direção,
quando é identificado que o veículo está saindo da faixa
de rolagem sem a sinalização devida (seta).

Frenagem de emergência
Sistema que freia o veículo em situações de
emergência quando o motorista não atuou.

Controle de cruzeiro adaptativo
Mantém distância segura do veículo à frente,
controlando a velocidade de cruzeiro.

Monitoramento de ponto cego
Sistema que sinaliza objetos e veículos nos pontos cegos do carro.

Sistema de detecção de pedestre
Identifica o risco de atropelamento e atua no veículo, podendo freá-lo.
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Radares
São modelos de radares
de curto e longo alcance,
que “calculam” as
distâncias e monitoram o
risco de acidentes.

Câmeras
Podem ser de lente
dupla (câmeras estéreo),
que identificam a
distância de objetos, e
também câmeras de
monitoramento.

Lidares
Com sistemas de leitura
baseados nos radares,
os lidares utilizam a
tecnologia do laser para
calcular a distância dos
obstáculos em vez de
ondas de rádio.

MENOR CHANCE DE BATER
Como itens de prevenção a acidentes, os sistemas
ADAS reduzem o risco de colisão e agem para minimizar
os ferimentos aos ocupantes. Um estudo do centro de
pesquisa britânico Thatcham, ligado ao RCAR (Research
Council for Automobile Repairs), identificou uma redução
de 45% no índice de colisões envolvendo terceiros
em modelos que possuem o sistema de frenagem de
emergência.
Além da Thatcham, órgãos como EuroNCAP e Australasian
NCAP verificaram a redução de até 38% nas colisões
traseiras em modelos equipados com a mesma tecnologia.

Shutterstock

MAU ALINHAMENTO
DAS RODAS PODE
PREJUDICAR
DESEMPENHO
DO SISTEMA DE
PERMANÊNCIA
EM FAIXA

FOCO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS
Os centros de pesquisa dedicados à segurança viária estudam constantemente essas tecnologias a fim de
divulgá-las e também auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento de seus recursos.
Entre os membros do RCAR, umas das preocupações está na reparação desses modelos, que exige
conhecimentos avançados e técnicas adequadas de substituição ou reparação para que os sistemas
funcionem corretamente. Por exemplo: os radares devem ser recalibrados no caso de uma
substituição de para-brisa ou para-choque dianteiro.
Outro alerta dos centros de pesquisa vai para o alinhamento das rodas, que pode influenciar na
resposta do sistema de permanência em faixa, fazendo com que ele não atue adequadamente
na prevenção à saída da faixa de rolagem.
Além disso, por meio de suas classificações de veículos, os membros do RCAR têm
divulgado comparativos de automóveis com o objetivo de apontar – tanto para
seguradoras quanto para o consumidor final – quais os modelos com conjuntos
mais completos desses recursos. O CESVI BRASIL oferece seu Índice de
Segurança, que contempla essas informações. Os comparativos resultam
em rankings nos quais é possível identificar quais modelos estão
mais bem equipados com tecnologias avançadas de assistência à
condução. Aqueles que, na ausência de atenção ou perícia por
parte do condutor, são capazes de salvar vidas.
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Representantes das montadoras
contempladas e do CESVI no evento de premiação

CESVI premia os modelos de
veículos mais fáceis e baratos de reparar – os
campeões de reparabilidade em suas categorias
Alexandre Carvalho dos Santos

M

ais uma vez, seguindo o que já virou tradição para
o mercado, o CESVI BRASIL realizou seu Prêmio
CAR Group, apontando os veículos que tiveram a
melhor classificação em sua categoria no que diz respeito
à facilidade e ao custo do reparo – um ranking que é feito
pelo próprio CESVI de acordo com os estudos que nascem
na pista de crash-tests e passam pela oficina-laboratório
do centro de pesquisa.
Para a premiação, são analisadas as versões de veículos
que a montadora projeta como as que terão maiores vendas.
Assim, os modelos estudados no CAR Group são exatamente
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aqueles mais procurados pelos consumidores e mais
trabalhados pelas seguradoras, tornando esse índice cada
vez mais um fator de decisão tanto para compradores de
veículos quanto para companhias de seguros.
Afinal, com essa avaliação do comportamento da
estrutura do veículo numa eventual batida de trânsito, as
seguradoras obtêm uma importante informação que irá
auxiliá-las na precificação do seguro. Esses dados são
ainda mais relevantes levando-se em consideração que os
veículos estudados pelo CESVI geralmente estão em fase
de lançamento – ou seja, a companhia ainda não tem um
histórico sobre os modelos. Com o CAR Group ela fica
sabendo quais tendem a dar mais e menos trabalho na oficina,
o que impacta diretamente nos resultados da seguradora.

O EVENTO
Nesta edição do prêmio, mais uma vez, a Volkswagen se
destacou, demonstrando o trabalho sério que a marca
tem em relação à reparabilidade de seus veículos: das
11 categorias contempladas, modelos da Volks foram
vencedores em 7.
Para celebrar essa dedicação e esse empenho das
montadoras em relação ao CAR Group, o CESVI realizou
um evento de premiação, no dia 22 de novembro, em sua
sede na região do Jaraguá, em São Paulo. Um público
formado por executivos de montadoras, sistemistas e
de companhias de seguros lotou o auditório do CESVI e
também conheceu a oficina-modelo do centro de pesquisa.
Coube ao superintendente técnico do CESVI, Emerson
Feliciano, fazer o discurso de abertura da premiação,
falando tanto do futuro das novas tecnologias quanto da
necessidade de reinvenção do mercado. “Consideramos
de extrema importância manter essa premiação pela
seguinte evidência: o contínuo processo de sofisticação das
tecnologias automotivas. Manter uma boa relação entre
produtividade para o trabalho da oficina, cesta básica de
peças e custo final mais atraente se torna complexo quando
os veículos trazem consigo novos conceitos de tecnologia
embarcada”, apontou Feliciano. “Como fica o reparo do parachoque, por exemplo, a partir do momento em que essa
peça começa a ter sensores instalados para sistemas como
o sensor de estacionamento? São diversas questões que se
apresentam a cada dia para as engenharias dos fabricantes,
que precisam conciliar a incorporação de sistemas de
segurança e de auxílio à condução com as necessidades
voltadas à reparabilidade – para que o modelo tenha uma
precificação de seguro mais favorável.”

Em seguida, o coordenador técnico Alessandro
Rubio fez uma palestra sobre os impactos da
tecnologia no mercado reparador – e como
essas tecnologias acabam sendo um desafio
para manter uma boa reparabilidade.
O próximo a falar foi Guilherme Serrazes,
o organizador do evento, que discorreu sobre
o histórico da parceria entre o CESVI e as
montadoras nesse trabalho, principalmente
com aquelas que costumam ter carros
premiados. Serrazes também explicou algumas
características de como o estudo é feito.
Após essas palestras, chegou a hora da
premiação, quando representantes das
montadoras receberam seus prêmios e fizeram
depoimentos a respeito da importância da
parceria com o CESVI no desenvolvimento da
reparabilidade de seus veículos.
Fechando o evento, Emerson Feliciano voltou à
frente da plateia para falar sobre a sinergia que
o centro de pesquisa tem com todo o mercado,
ressaltando a relevância desse trabalho em
conjunto – entre CESVI e montadoras – para
atender às exigências do consumidor, que, cada
vez mais, dá preferência a veículos que são
fáceis e baratos de reparar.

OS CAMPEÕES DE REPARABILIDADE
HATCH SUB-COMPACTO

SEDÃ COMPACTO

UTILITÁRIO ESPORTIVO

UP!

VIRTUS

2008

HATCH COMPACTO OFF-ROAD

SEDÃ MÉDIO

CROSS UP!

C4 LOUNGE

UTILITÁRIO ESPORTIVO
OFF-ROAD

HATCH COMPACTO

MINIVAN COMPACTA

NOVO POLO

NOVO AIRCROSS

PICAPE COMPACTA CABINE SIMPLES

SW COMPACTA

NOVA SAVEIRO G7

SPACEFOX

JIMNY

PICAPE COMPACTA CABINE DUPLA

NOVA SAVEIRO CD G7
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Emerson
Feliciano,
superintendente
técnico do CESVI

CONHEÇA O ESTUDO

O Prêmio CAR Group é um marco da atuação das
montadoras no que diz respeito à reparabilidade de
seus veículos, mas parte de um trabalho maior, que
é o estudo cotidiano do CESVI BRASIL sobre essa
característica dos mais diferentes modelos.
Esse estudo é feito assim: tudo começa quando o
CESVI recebe o veículo – antes de seu lançamento ou
sob demanda do mercado –, analisa sua estrutura e
realiza medições técnicas. A etapa seguinte é a que
mais chama a atenção: crash-tests de baixa velocidade
(15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda
e 40% da traseira direita, de acordo com norma
internacional do RCAR (Research Council for Automobile
Repairs), um conselho internacional de centros de
pesquisa automotiva. Depois de cada impacto, o veículo
é levado a uma oficina-modelo, onde são estudadas a
extensão dos danos e a facilidade do reparo. Também
é feita uma análise individual das peças envolvidas com
o objetivo de identificar quais poderiam ser reparadas
por processo de funilaria e pintura, e quais aquelas
que ficaram tão danificadas que precisariam ser
substituídas (lembrando que a substituição sempre tem
um custo mais alto que o reparo).
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O CESVI também avalia a estrutura do veículo e
os componentes que o modelo tem para minimizar
os danos em partes estruturais. São itens como
travessa com crash-box, absorvedores de impacto e
peças com deformação programável. O uso de alguns
desses componentes ajuda a preservar, por exemplo,
as longarinas do veículo, uma peça importante para a
segurança dos ocupantes em caso de acidente –
e que eleva bastante o custo do reparo caso
seja danificada.
Para chegar ao índice CAR Group, o CESVI ainda
faz um cálculo que considera os custos de mão de
obra da reparação dianteira e traseira, os preços de
cada peça que teve de ser substituída, os tempos de
substituição e a cesta básica de peças.
O resultado do estudo que acaba de ser descrito
é que o veículo obtém um índice CAR Group, que
pode ser de 10 a 60, sendo que, quanto menor esse
índice, melhor a sua classificação (um veículo com
CAR Group 13, por exemplo, teve uma avaliação
mais positiva que outro da mesma categoria que
tivesse um índice 22).
A partir daí, o veículo passa a ser acompanhado
mensalmente pelo CESVI. Ao longo do ano, o
centro de pesquisa analisa variações de valores
que ocorrem no mercado e, caso haja alteração
nos preços de peças desse determinado veículo,
seu índice no CAR Group é atualizado. Após um
ano, então, o CESVI faz a média do índice de cada
veículo ao longo dos últimos 12 meses. Os modelos
com melhores médias em suas categorias são os
vencedores de cada edição do Prêmio CAR Group.
Aqueles que você viu destacados nesta matéria, e
que certamente vão receber uma atenção especial
de consumidores e companhias de seguros por
conta de sua reparabilidade.

RAIO X

ESC

Gerson Burin

O QUE É ?

E

lectronic Stability Control (controle eletrônico de estabilidade), ou
ESC, é um sistema que promove maior estabilidade do veículo.
Ele faz compensações de frenagens automáticas e independentes
nas rodas para criar um torque de giro contrário ao descontrole do
veículo em situações de desvios para a correção da trajetória.
O sistema usa os sinais dos mesmos sensores do ABS para
interpretar o que está ocorrendo durante uma mudança repentina
de direção, avaliando em conjunto o ângulo em que o volante foi
esterçado e acelerações laterais.

COMPONENTES
• SENSOR DE ÂNGULO DE ESTERÇAMENTO DO VOLANTE:
capta o quanto o volante foi esterçado pelo
motorista para uma determinada trajetória, enviando
essas informações para o módulo central.
• SENSOR DE ROTAÇÃO DO VEÍCULO: interpreta qual
foi o giro do carro em relação ao solo, também
conhecido como giro YAW. Quando um veículo perde
a aderência e roda, ele faz um giro no seu eixo YAW.
• SENSORES DE ACELERAÇÃO LATERAL: identificam
acelerações ou desacelerações laterais. Entendendo
quais são os esforços laterais no momento, o módulo
atua na compensação de frenagens em sentido
contrário, para estabilizar o carro.
• SENSORES DE ROTAÇÃO: localizados em cada uma
das rodas, têm o objetivo de comparar a rotação
entre elas. Esses sensores pertencem ao ABS,
mas alimentam o módulo do sistema ESC com
informações importantes sobre travamento ou
diferenças muito grandes de rotação entre as rodas.
É importante saber que um problema no sistema
do ABS (sensores, rodas fônicas e conectores)
influenciará no não funcionamento do ESC.
• MÓDULO CENTRAL ESC: responsável por gerenciar
todas as informações dos sensores do sistema
e processar esses dados, podendo então enviar
comandos para os atuadores, que farão as
compensações nas rodas para estabilizar o veículo.

POSSÍVEIS DANOS
Colisões de trânsito podem provocar danos
em sensores de rodas, rodas fônicas, chicotes
ou conectores, e o custo pode variar muito
dependendo do carro que tenha ESC. Lembramos
que esses itens pertencem ao dispositivo
integrado ao sistema ABS, que já está no
mercado automotivo há mais tempo, portanto
com preços mais em conta para o consumidor
caso necessite de substituição. Já sensores
laterais e de colunas e módulo são mais difíceis
de serem afetados em impactos de menores
proporções. Se afetados, podem ter preços mais
elevados para troca.

ANÁLISE DO CESVI
O mercado deve valorizar a presença de itens de
segurança como o ESC e cobrar cada vez mais
essa tecnologia nos veículos. De início, os preços
podem ser altos, porém os valores acabam
se diluindo com o tempo e se tornando mais
acessíveis para o consumidor. O aumento na
segurança vale o investimento.
Cabe lembrar que oficinas que trabalham com
manutenção veicular devem se especializar para
a reparação de veículos com ESC.
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SEGURANÇA VIÁRIA

A SUTIL
DIFERENÇA
ENTRE UM
ATROPELAMENTO
E A VIDA
ESTUDO DEMONSTRA QUE UM PEQUENO
AUMENTO DE VELOCIDADE JÁ INFLUENCIA
A CAPACIDADE DE REAÇÃO DO MOTORISTA
DIANTE DE UM PEDESTRE NA VIA
Emerson Farias

O

que acontece quando seu carro chega perto de uma
área de grande circulação de pedestres, como uma
escola, mas está numa velocidade muito alta para
um lugar desses? Foi com o objetivo de conscientizar os
motoristas a não forçar o pé no acelerador em vias de
baixa velocidade que a Fundación MAPFRE realizou um
estudo na Espanha. A ideia era demonstrar, na prática,
qual é a capacidade de o motorista frear o veículo em
diferentes velocidades caso um pedestre atravesse a rua
de forma repentina.
Para realizar esses testes práticos, a Fundación, em
parceria com o CESVIMAP (centro de pesquisa espanhol),
elaborou um dispositivo que simula a passagem de
pedestres. A repercussão do estudo foi tão positiva que a
Fundación MAPFRE reproduziu o trabalho tanto no México
quanto aqui no Brasil. E, para a execução da parte técnica
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do estudo, o CESVI foi chamado. Sua missão foi construir
o dispositivo para simular essa travessia de pedestres.
Com o objetivo de que a reprodução do estudo fosse exata,
o CESVI ainda contou com o apoio da área de engenharia
do CESVIMAP. É esse estudo que você vai conhecer agora.

O ESTUDO – NA PRÁTICA
Após a construção pelo CESVI do dispositivo de travessia
de pedestre, a Fundación MAPFRE realizou um evento
no Sambódromo de São Paulo, no dia 13 de novembro,
para simular a experiência de uma situação de risco
em locais de grande tráfego de pedestres. O exercício
demonstrou que um aumento de velocidade aparentemente
insignificante já pode ter uma influência decisiva no tempo
de reação do motorista para a frenagem, resultando num
possível atropelamento.
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Para as simulações, a organização do evento abriu a
experiência à participação do público, que assumiu
a posição de motorista. Como o veículo não possuía
nenhum sistema de auxílio à condução, um eventual
atropelamento do pedestre (um dummy, no caso) estava
totalmente relacionado ao tempo de reação de frenagem
do motorista.
O dispositivo que simula a travessia de um pedestre
ficava oculto atrás de uma van, o que impedia que fosse
visto pelo condutor antes do começo da travessia. Em
determinados momentos, o pedestre era acionado de
forma automatizada, passando na frente dos veículos
de forma repentina. E dando um grande susto nos
participantes. Mas é justamente o que acontece quando
você está passando com o carro perto de um colégio,
e uma criança sai correndo pela rua sem olhar para os
lados.
O sistema de simulação de travessia calculava o momento
em que o pedestre começa a se movimentar de tal forma
que o ponto de colisão coincidisse com a região central do
veículo. E a prática incluiu duas velocidades – a 30 km/h e
a 40 km/h. No final, era possível ao participante perceber
o que os pesquisadores já sabiam: esse simples aumento
de velocidade, de 30 para 40 km/h, já afeta o tempo de
reação do motorista e, consequentemente, a possibilidade
de evitar um atropelamento.
Nas práticas a 30 km/h, nenhum dos participantes
atropelou o boneco (cuja velocidade de travessia era de 5
km/h). Já nas passadas a 40 km/h, todos os motoristas
tiveram dificuldade para frear a tempo e atropelaram o
dummy. Imagine se fosse uma criança...

Divulgação

ASPECTOS TÉCNICOS DO ESTUDO
Quatro motoristas participaram dos testes no Sambódromo,
realizando cada um deles três passadas no circuito:
1ª PASSADA: para reconhecimento da pista e velocidade, sem
acionamento do simulador de pedestre.
2ª PASSADA: teste a 30 km/h com acionamento do pedestre-dummy.
3ª PASSADA: teste a 40 km/h com acionamento do pedestre-dummy.

Revista CESVI
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5 RESPOSTAS SOBRE

REVISTA

TIRA-DÚVIDA

20 ANOS

OS 20 ANOS DA REVISTA CESVI

E

xemplo raro de publicação segmentada que atravessa décadas em plena atividade, sem
interrupção, a Revista CESVI nasceu ainda no século passado. Foi em 1998 que a publicação
teve seu primeiro número editado e distribuído para diretores, executivos e empreendedores
da cadeia automotiva. Ao longo de suas 112 edições até aqui, a revista já teve alguns
redirecionamentos de abordagem, passou por diferentes direções do CESVI BRASIL (o centro
de pesquisa responsável por sua publicação), mas nunca se desviou do seu principal objetivo:
disseminar informações técnicas, estudos e boas práticas relacionados à segurança no trânsito,
à evolução das tecnologias automotivas e à reparação dos automóveis. Para saber um pouco mais
de como foi esse caminho de 20 anos, confira as cinco perguntas e respostas a seguir.

1) Por que o CESVI
BRASIL teve a iniciativa
de criar uma revista?
Como centro de pesquisa
dedicado ao estudo da
segurança viária e da reparação
automotiva, o CESVI precisa
comunicar os resultados
dos seus trabalhos técnicos
aos públicos que podem se
beneficiar dessas informações.
O lançamento da revista, em
1998, foi uma maneira de
atingir diretores e executivos
de companhias de seguros
(além de profissionais
da área de sinistro), de
montadoras e fornecedores
da cadeia automotiva, órgãos
governamentais e entidades
ligadas à segurança do
trânsito, e também a imprensa
especializada em automóvel –
que ajuda a ampliar
essa divulgação.
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2) Como a revista contribui com esses públicos?

Os temas abordados na revista – muitas vezes informações em primeira mão,
derivadas de estudos científicos a respeito do automóvel – servem para dar
embasamento à tomada de decisão em empresas relacionadas à indústria
automobilística e até em governos. Um exemplo: a Revista CESVI é o principal canal
de comunicação dos comparativos de veículos realizados pelo CESVI, que apontam
quais os modelos mais seguros, mais fáceis e baratos de reparar, entre outras
análises. São informações que podem ser usadas como critério para a precificação do
seguro de veículos semelhantes. Profissionais da imprensa também partem de temas
apresentados na revista para desenvolver reportagens com conteúdo mais técnico.

3) Quais as grandes modificações pelas quais a revista
passou nesses 20 anos?

A Revista CESVI acompanha as necessidades de informação do seu público,
então é natural que, ao longo do tempo, alguns focos de investigação e interesse
fossem substituídos – o que fica representado editorialmente com a mudança de
algumas seções. Mas a principal modificação foi a separação de seu conteúdo
mais especificamente direcionado às oficinas de funilaria e pintura. Até 2011,
a revista falava também a esse público, mas, de modo a oferecer canais mais
especializados a informações distintas, o CESVI lançou, sete anos atrás, o blog
Clube das Oficinas, que hoje concentra a produção de conteúdo direcionado às
reparadoras. Na revista, permaneceu a seção “Reparo”, que divulga informações
sobre reparação automotiva de interesse específico das seguradoras. Já o
consumidor final é atingido pelas mídias sociais em que o CESVI se faz presente.

5) Quem produz as matérias
da Revista CESVI?

4) Qual foi o tema da primeira matéria
de capa da Revista CESVI?

A primeira edição trazia como principal destaque
o Baremo – a tabela de tempos de reparação
automotiva criada pelo CESVI BRASIL. A matéria
apresentava essa solução para um problema que
oficinas e seguradoras enfrentavam, nos anos 90,
no orçamento de reparo de veículos: a falta de
padronização nos tempos dos trabalhos executados.
A oficina só tinha a própria experiência (variável)
de seus funcionários como base para fazer o
orçamento; a seguradora não tinha embasamento
técnico para determinar esse valor – ou contestar
o da oficina. Com o lançamento do Baremo, essas
questões ganharam um balizador de confiança.
Surgia um conjunto de tabelas de tempos de mão de
obra padronizados para as tarefas de substituição,
reparação e pintura automotiva. Hoje, os dados
do Baremo chegam até os profissionais envolvidos
com orçamento via Órion – o sistema de gestão de
sinistros do CESVI.

Os conteúdos são escritos pelos
engenheiros, técnicos e especialistas
do centro de pesquisa, e também pelo
jornalista responsável pela publicação
(Alexandre Carvalho dos Santos, editor
da revista desde o ano 2000). A arte é
criação da agência Yes+, que também tem
uma longa trajetória de trabalhos dedicados
aos nossos conteúdos: produz a Revista
CESVI desde 2005.

Revista CESVI
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TECNOLOGIA

A NOVA
MOBILIDADE - VIA
SMARTPHONE
shutterstock

Camila Alvarenga

D

APLICATIVOS QUE AVISAM QUANDO ESTÁ CHEGANDO A HORA
DE DESCER DO ÔNIBUS, QUE ORGANIZAM CARONAS E PERMITEM
O ALUGUEL DE PATINETES. DESLOCAR-SE NAS GRANDES
CIDADES É UMA EXPERIÊNCIA EM PLENA
TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

iante de uma malha viária tão complexa, a
conectividade vem transformando os formatos
tradicionais da mobilidade. Big Data, IoT,
geolocalização, entre outras tecnologias, possibilitam
que tenhamos, na palma da mão, ferramentas que
nos fornecem informações extremamente úteis e em
tempo real. Com uma série de aplicativos, dá para
saber as condições de tráfego, do clima, solicitar
um carro compartilhado ou até mesmo alugar uma
bicicleta. Tudo isso sem nenhuma burocracia.
Nessa onda de inovação, o surgimento das startups é
extremamente positivo, principalmente quando falamos
de economia compartilhada, pela qual, com uma
rede de relacionamento entre usuários cadastrados,
é possível se locomover de forma inteligente,
sustentável e com baixo custo.
Como se vê, a facilidade dessas ferramentas mudou a
rotina e o mindset das pessoas, gerando praticidade
e qualidade de vida. Saiba mais sobre essas novas
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opções que estão revolucionando a forma
como você se desloca nos centros urbanos.

ITINERÁRIO DE ÔNIBUS (MOOVIT)
Esse aplicativo permite descobrir a rota
mais rápida em trajetos de ônibus e o horário
mais conveniente. Ao definir o ponto de partida
e de chegada, a ferramenta traça rotas com
vários tipos de transportes – metrô, trem,
ônibus ou até mesmo a pé. Essa junção
consiste no formato de transporte multimodal,
em que o usuário conecta os meios de
deslocamento. É possível também pedir para
o aplicativo informar se você está próximo do
ponto de desembarque. O app fornece horários
atualizados para todas as rotas disponíveis,
além de direções detalhadas e em tempo real,
tornando a viagem ágil e descomplicada.

RECONHECIMENTO FACIAL EM
ÔNIBUS MUNICIPAIS
Ao passar o cartão eletrônico na catraca, um sistema
realiza a captação da imagem facial do usuário. Por meio
de um banco de dados, é feito o processamento dessa
imagem, e a catraca é liberada para passagem
após a validação. Esse sistema contribui para a
diminuição do uso indevido do cartão e fraudes.

ALUGUEL DE BICICLETAS (YELLOW BIKE)
O diferencial é o conceito “dockless”: a bicicleta não
tem uma estação fixa. E a utilização é muito simples:
você compra créditos no aplicativo, localiza as bikes
via GPS e faz o destravamento com leitura de QR
Code. Pronto, já pode se locomover em pequenos
percursos de forma rápida, prática e econômica.

COMPARTILHAMENTO DE CARROS E CARONAS
(MOOBIE E BLABLACAR)
Existem diversos aplicativos de compartilhamento de
veículos. A ideia básica é ter mais flexibilidade, baixo
custo e menos burocracia. Você pode adquirir pacotes
de dias, horas ou até minutos. O conceito “usar” em
vez de “ter” vem sendo cada vez mais fortalecido no
Brasil. Essa mudança no comportamento está gerando
um grande impacto na escolha do meio de transporte
para se locomover, não apenas como um nicho da
chamada economia colaborativa, mas sim
na relação com o carro.

Esse fato reflete-se até em gigantes da indústria,
como a Chevrolet, que vem reformulando seu modelo
de negócio: de um foco anteriormente voltado apenas
para a venda de veículos, a marca agora investe
também em aplicativos de compartilhamento.

ALUGUEL DE PATINETES ELÉTRICAS (SCOO)
A mobilidade elétrica é um modal que vem tomando
grandes proporções. As empresas acreditam que
a patinete pode ser uma nova alternativa para
contribuir com a melhora no trânsito das grandes
cidades, além de ser benéfica ao meio ambiente.
Mas é preciso ficar atento à legislação.
Com potência de 250 w e velocidade de até
25 km/h, as patinetes elétricas se enquadram
na Resolução 465 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que estabelece a equiparação entre os
veículos cicloelétricos e ciclomotores, e aponta os
equipamentos obrigatórios para condução nas vias
públicas abertas. Outro ponto importante é que o
uso das patinetes é permitido somente nas ciclovias.
Usá-las fora dessa área pode gerar multa de R$
574,62, aplicada pela Prefeitura de São Paulo e
pela CET-SP (Companhia de Engenharia e Tráfego).

MOBILIDADE INOVADORA
= CIDADE INTELIGENTE
Podemos dizer que já estamos vivendo o futuro da
mobilidade, pois temos os serviços em nossas mãos –
mais especificamente nos nossos smartphones.
A locomoção nas grandes cidades sempre foi um grande
desafio, mas, com a integração e o surgimento de
diversos modais, tudo indica que a transformação digital

trará novas perspectivas para a mobilidade
urbana – um futuro promissor viabilizado pela
tecnologia. Com essa inovação, as smart
cities (cidades inteligentes) certamente serão
realidade muito em breve – com maior economia,
soluções eficientes e sustentáveis.

Revista CESVI
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ESPECIAL

CYBERSECURITY
Guilherme Serrazes

A

NÃO É SÓ O SEU COMPUTADOR.
A TECNOLOGIA EMBARCADA DOS
VEÍCULOS MODERNOS TAMBÉM
É ALVO DA AÇÃO DE HACKERS

digitalização, conectividade e condução automatizada
estão tornando os automóveis parte do organismo
que integra e conecta diversas tecnologias –
conhecido como Internet das Coisas ou IOT. É justamente
por isso que a complexidade de se manter a segurança dos
veículos contra ciberataques vem aumentando.
O termo cybersecurity – ou segurança cibernética – é
definido no ramo automotivo como técnicas preventivas
para manter a integridade de todas as infraestruturas
tecnológicas dos veículos. O que isso significa? Que essas
técnicas têm o objetivo de proteger os veículos contra
a invasão de hackers – quando terceiros tentam obter
acesso não autorizado aos sistemas computadorizados do
carro, com o objetivo de usar, expor, alterar ou danificar
recursos do sistema, funcionalidades ou dados. Os
hackers são motivados por várias razões: roubo de dados,
roubo de informações pessoais, interesse financeiro, dano
à reputação, entre outras.
As técnicas de segurança em dispositivos de tecnologia
automotiva são empregadas em quatro principais níveis:
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• Primeiro: os componentes individuais do sistema eletrônico;
• Segundo: a comunicação entre os sistemas integrados
nos veículos;
• Terceiro: todas as interfaces externas do veículo;
• Quarto: o processamento de dados fora do veículo,
visando evitar roubo e manipulação. Isso inclui a nuvem
e as soluções de back-end.

O CAMINHO DOS HACKERS
A porta de entrada para um ciberataque geralmente
é um dispositivo que oferece vulnerabilidade, podendo
ser explorado remotamente, e que tenha conectividade
com a rede de dispositivos do carro, tornando o ataque
imperceptível aos mecanismos de segurança de última
geração. O simples conectar de um celular desprotegido
com a interface de um automóvel pode ser a porta de
entrada para um ataque.
Os componentes mais críticos em termos de segurança
são os sistemas de chaves para abertura do veículo e
sistemas antifurto.
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EM AUTÔNOMOS E COMPARTILHADOS
Um dos temas que vêm sendo muito discutidos por
montadoras e empresas do setor é a segurança
cibernética para veículos compartilhados e autônomos,
que são uma nova tendência no mundo inteiro.
O compartilhamento automotivo tem como premissa
a utilização de um único automóvel feita por múltiplos
usuários, possibilitando a interação tecnológica por
diversas pessoas, o que torna os sistemas do veículo
ainda mais vulneráveis.
Já os veículos autônomos, por terem suas tecnologias
baseadas em conectividade e automação, são um prato
cheio tanto para o acesso dos hackers quanto para
uma condução 100% remota. Por isso, são dispositivos
que necessitam especialmente de proteção contra
ciberataques. Imagine um veículo autônomo sendo
conduzido remotamente por um criminoso, que queira
atropelar alguém ou chocar o automóvel contra a porta de
um banco, por exemplo...
A prevenção dos problemas de segurança cibernética
será um desafio de primeira grandeza num futuro breve,
pois a inovação tecnológica traz consigo vulnerabilidades
que ainda nem conhecemos. Mas que precisaremos
reconhecer e enfrentar.

ÁREAS VULNERÁVEIS A CIBERATAQUES
ECU (unidade de
controle eletrônico)
do airbag

Smartphone
Receiver de dados V2X

App de link remoto

OBD II (diagnóstico
de bordo)

Entrada
passiva
sem chave

USB

Bluetooth
Direção e freios
ECU do sistema de
acesso do veículo
Motor e
transmissão
TPMS
Sistema de
iluminação

Sistema ADAS

Chave remota
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A PUBLICIDADE QUE
FOCA NO VELOCÍMETRO

POR QUE ALGUNS COMERCIAIS DE AUTOMÓVEIS INDUZEM O MOTORISTA
AO EXCESSO DE VELOCIDADE – QUANDO A SEGURANÇA DO TRÂNSITO VAI
NA DIREÇÃO CONTRÁRIA?
Alexandre Carvalho dos Santos

É

comum até hoje. Nos intervalos da novela ou do
jogo de futebol, surge o comercial divulgando os
diferenciais de determinado modelo de veículo. E
o foco principal é a incrível velocidade que aquele carro
consegue atingir. São cenas de automóveis de passeio
fazendo curvas ousadas em pistas de autódromos, outras
de picapes levantando poeira ao correr em estradas
esburacadas, de terra, na zona rural... outras ainda de
carros cantando pneu. Os novos canais de YouTube das
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marcas também trazem esse tipo de abordagem. Muitos
demonstram manobras que, se feitas na vida real, seriam
atos de grande irresponsabilidade – além de infrações
graves sujeitas a multa. Os textos dos comerciais
destacam termos como “acelerar” e “potência”, entre
outros relacionados à velocidade. A mensagem é clara:
com este automóvel, você vai pisar fundo no acelerador e
se sentir um piloto de corrida.
Nos Estados Unidos, O IIHS (Insurance Institute for

Highway Safety), um centro de pesquisa com o mesmo
foco do CESVI BRASIL, realizou um estudo em 1998
analisando uma amostra de comerciais de automóveis
das décadas de 80 e 90. A conclusão foi de que o tema
predominante na publicidade de veículos era mesmo a
performance do carro, envolvendo velocidade e potência.
Esse tipo de argumento aparecia em um percentual
oito vezes maior que o tema “segurança”. Em 2003,
o IIHS repetiu a análise e constatou que o estímulo à
velocidade permanecia. O centro destacou que, em um
dos comerciais de uma marca também presente no
Brasil, um veículo de alto custo disparava perseguido
por motocicletas e um helicóptero, à moda das cenas de
perseguição do cinema – nas quais a segurança (tanto
dos envolvidos quanto dos usuários de outros veículos
e dos pedestres azarados que estiverem no caminho) é
completamente desrespeitada.
E, como sabemos, não é assim só nos Estados Unidos.
Em um estudo da Universidade de Brasília, publicado
em 2004, “Publicidade de Automóveis no Contexto
da Educação para o Trânsito”, os autores apontaram
que, nos comerciais de carro daqui, aspectos que eles
consideraram negativos – como transgressão, velocidade
e rivalidade nas vias – sobrepujam aqueles considerados
positivos – segurança, cuidado, estabilidade...
O Detran do Rio Grande do Sul entrou com uma série de
representações na Justiça, entre 2004 e 2005, contra
campanhas publicitárias que, segundo o departamento de
trânsito, induziam o condutor a dirigir em alta velocidade
ou de forma agressiva. As campanhas, na ocasião,
traziam chamadas como “A vida começa aos 18, quando
você já pode dirigir. Mas fica mais emocionante aos 120”
e (agora para uma picape) “Homem que é homem não
buzina: assusta o carro da frente”.
É compreensível que a publicidade use alguma liberdade
poética para conquistar o consumidor. O problema é
quando a mensagem estimula um comportamento de
risco – para não dizer irresponsável – que vai contra
a legislação de trânsito e, no cenário brasileiro de
dezenas de milhares de mortes em acidentes por ano,
é absolutamente criminoso. Aliás, o próprio Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 37, diz que é
proibida toda publicidade abusiva, sendo considerada
abusiva pelo CDC aquela “que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou
perigosa à sua saúde ou segurança”.

CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR PROÍBE
PUBLICIDADE QUE INDUZA O
CONSUMIDOR A SE COMPORTAR
DE FORMA PERIGOSA À SUA
PRÓPRIA SEGURANÇA

Na própria esfera da propaganda, o Conar
(Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária) já recomendou a retirada do ar
de campanhas com esse direcionamento.
Vale lembrar que o Conar não é um órgão de
defesa do consumidor nem tem poder jurídico.
O conselho fiscaliza a ética da propaganda
comercial veiculada no Brasil, mas não pode
obrigar ninguém a tirar uma campanha do ar –
embora, geralmente, pela representatividade do
Conar, suas considerações sejam acatadas.

O FATO É: GOSTAMOS DE CORRER
É claro que nem as montadoras, nem as agências
que produzem suas campanhas publicitárias,
querem estimular o aumento de acidentes e
mortes no trânsito. Se alguns comerciais utilizam
o tema da velocidade, é porque ele tem enorme
apelo junto ao comprador de veículos. Haja vista
a revolta de muitos proprietários de automóvel
quando a Prefeitura de São Paulo decidiu reduzir
os limites máximos de velocidade nas Marginais,
com base no fato já provado de que, quanto maior
a velocidade permitida, mais acidentes e mortes
acontecem. Então, sabendo que está expondo a
si mesmo um risco de perder a vida, por que o
consumidor gosta tanto de correr com o carro?
A ciência já mostrou que há uma explicação
neurobiológica para o fascínio pelas altas
velocidades. A consciência do risco libera no
organismo reações neurológicas e hormonais.
A adrenalina sobe – e a sensação que vem com
isso é de prazer. Há hiperatividade no sistema
nervoso, levando a uma espécie de euforia.
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Também há explicações da psicologia. Segundo estudos
de psicologia do trânsito, do Laboratório de Pesquisa e
Desenvolvimento em Psicologia, da Itália, velocidade e
potência são atributos que, subjetivamente, entendemos
como viris – o que explica o fato de grande parte dessa
publicidade ser direcionada ao público masculino, que
teoricamente se identifica mais com o universo do
automóvel. Ser forte e ser rápido são projeções que o
homem tem desde a infância.
E ainda há a ideia freudiana de que o carro – como um
cigarro – pode ser para o homem um símbolo fálico. A
mente masculina entenderia aquele veículo potente como
o prolongamento do pênis desse homem. O laboratório
italiano de psicologia acredita que chegar ao limite máximo
de velocidade é, para algumas pessoas, uma forma de
compensação, usada para equilibrar a mente em relação a
traços pessoais deficitários.
Ainda no campo da psicologia, Sigmund Freud, o criador
da psicanálise, disse que todos temos dentro do nosso
inconsciente uma “pulsão de morte”. Seria uma vontade do
nosso organismo exigindo uma resposta da mente – mas,
no caso, uma resposta autodestrutiva. A pulsão de morte
estaria por trás da prática de esportes radicais e também
de quem dirige a 180 km/h nas rodovias.

PROPAGANDA JÁ DÁ MAIS ESPAÇO
À SEGURANÇA
Independentemente da razão por trás desse gosto
humano pelo risco, as ruas e estradas não são locais
de exercer essa paixão. Pelo contrário: como espaço
de compartilhamento público, onde utilizamos máquinas
que, de acordo com seu modo de uso, podem nos matar
e matar as pessoas no nosso entorno, as vias precisam
ser espaços onde predominam o equilíbrio, o cuidado e
a segurança. São esses os fatores que devem estar em
primeiro plano em qualquer comunicação relacionada ao
automóvel.
Então tem sido muito bom constatar que, atualmente,
multiplicam-se exemplos de campanhas publicitárias
de carros que destacam as últimas tecnologias em
segurança. Há até comercial mencionando o bom
desempenho do veículo na classificação do Latin NCAP
– o órgão que faz crash-tests de segurança em veículos
recém-lançados na América Latina.
E isso leva à seguinte reflexão: se montadoras e agências
estão enfatizando também a segurança proporcionada
por seus carros, é porque o consumidor está valorizando
cada vez mais esse atributo. Um pensamento que dá
esperança de dias melhores no trânsito brasileiro.

O QUE DIZ O CONAR
Confira o que o conselho afirma sobre as campanhas publicitárias de automóveis.
1. Não se permitirá a divulgação de dados de desempenho que correspondam a condições
de uso atípicas para a maioria dos consumidores – a não ser quando tais condições
forem claramente especificadas.
2. Não se permitirá que o anúncio contenha sugestões de utilização do veículo que
possam pôr em risco a segurança pessoal do usuário e de terceiros, tais como
ultrapassagens não permitidas em estradas, excesso de velocidade, não utilização de
acessórios de segurança, desrespeito à sinalização, desrespeito aos pedestres e às
normas de trânsito de uma forma geral.
3. Também não serão permitidos anúncios que induzam o usuário a desrespeitar, quando
na direção de veículos motorizados, as regras de silêncio e de higiene das vias públicas,
bem como do respeito aos recursos naturais e ecológicos quando em viagem.
4. Os anúncios não deverão induzir a erro quanto às características específicas do
veículo, tais como consumo, velocidade, desempenho, conforto e segurança.
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Órion Orçamentos Smart
Acessou, clicou, orçou!

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AGILIDADE

INOVAÇÃO

BIG DATA - 1 MILHÃO DE SINISTROS

Conheça o Órion Orçamentos Smart, uma revolucionária funcionalidade que utiliza
inteligência artificial e tecnologia Big Data. Com ele, basta selecionar o modelo do veículo,
o tipo de colisão e pronto! O sistema devolve um pré-orçamento. Simples, prático e rápido.

Só o Órion é fácil assim.
Descomplique, venha para o Órion: 11 3948-4800.

VISTORIA NUM CLIQUE

SEGUROS

NOVOS
DESAFIOS
DO PERITO

shutterstock

AS MODERNAS
TECNOLOGIAS
VEICULARES EXIGEM
CONHECIMENTO
PARA UM PERFEITO
TRABALHO DE
REGULAÇÃO

Pedro Alves

A

lguns anos atrás, era comum que o orçamento
de um reparo de veículo levasse vários dias para
ficar pronto. Hoje, porém, uma oficina qualificada
faz seus orçamentos e vistorias assim que o automóvel
chega à oficina. A aprovação desse orçamento é feita de
forma digital e é muito mais ágil que no passado. Mas,
para que seja assim, é necessário um profissional de
extrema importância: o perito. É ele quem chega à oficina
representando uma seguradora ou uma reguladora.
Esse profissional muitas vezes tem acesso a uma
ferramenta eletrônica de orçamentação, que facilita
seu trabalho para o entendimento de qual peça será
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substituída, contendo valor e part number. Com esse
recurso online – como o Órion Orçamentos, do CESVI –,
o perito não tem a necessidade de entrar em contato com
a concessionária para saber o valor da peça para compor
no orçamento. Ainda assim, mesmo com a praticidade
trazida pelos sistemas de orçamentação eletrônica,
o perito ainda precisa se atualizar quanto às novas
tecnologias dos veículos e às tendências do mercado.
Um veículo com frenagem autônoma, por exemplo, tem
sensores e câmeras no para-brisa, no retrovisor e no
para-choque. Uma simples substituição desse item exigirá
calibragem e aferição do sistema.
Veja a seguir alguns dos fatores que demandam
conhecimento do perito e técnica do reparador relacionados
à tecnologia embarcada dos veículos modernos.

UM VEÍCULO COM FRENAGEM
AUTÔNOMA TEM SENSORES E
CÂMERAS NO PARA-BRISA, NO
RETROVISOR E NO PARA-CHOQUE.
DETALHES QUE PRECISAM SER
CONHECIDOS PELO PERITO

e altura do automóvel a fim de identificar os obstáculos
e sinalizações de trânsito à frente – além de calibrar o
sistema de auxílio ao estacionamento (park assistance
system), dependendo das tecnologias agregadas.

PARA-CHOQUES

PARA-BRISA
Ainda desempenhando uma função
estrutural, os modelos de para-brisa
para esses veículos com tecnologia semiautônoma
agregam ao conjunto câmeras e sensores fixados
ao vidro, que, muitas vezes, exigem calibração do
sistema em caso de substituição.
A calibração deve ser feita por técnicos
especializados e exige conhecimento prévio da
tecnologia para a substituição.
Um sistema universal de calibração de câmeras,
radares e sensores tem determinados padrões que
devem ser posicionados à frente do veículo e, em
alguns modelos, também na parte traseira, fazendo
com que o sistema perceba a distância, largura

Modelos de veículos com sistemas de detecção
de ponto cego e câmeras auxiliares possuem
esses componentes dispostos no para-choque,
para fazer a detecção de objetos na região não visível
pelos retrovisores, além de projetar imagens no painel do
carro, facilitando entradas em vias e até manobras.
Para que não haja problemas futuros depois de um
reparo, é importante avaliar com a montadora se há
a necessidade de calibração. Determinados sensores,
do tipo usado para detecção de obstáculo em manobra
(sensores de estacionamento), não precisam de calibração
ao serem montados no veículo.
Os para-choques de carros com sistemas de condução
semiautônoma já são equipados com radares que
identificam o veículo à frente e fazem o alerta para o
motorista, ou podem mesmo intervir no veículo, freando-o.
Esses radares podem necessitar de calibração em
caso de substituição ou reparo de peça, o que exige
equipamentos específicos.

RETROVISORES
Os retrovisores dos veículos mais modernos
agregam eletrônica embarcada em sua estrutura:
câmeras, sensores e luzes que detectam pontos
cegos e auxiliam o motorista a permanecer na sua faixa.
São equipamentos que precedem o veículo 100% autônomo,
já disponíveis em modelos convencionais. Tecnologias
que criam verdadeiros desafios ao perito da seguradora
ou reguladora, e que precisam ser conhecidos para um
orçamento técnico e preciso.

Revista CESVI

35

shutterstock

REPARO

E A INSPEÇÃO
VEICULAR?
ANTONIO FIOLA, PRESIDENTE DO
SINDIREPA-SP, ALERTA PARA A
URGÊNCIA DE SE RETOMAR A DISCUSSÃO
ACERCA DA INSPEÇÃO VEICULAR NO
BRASIL – UM PROCESSO QUE ESTIMULA
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PODE
REDUZIR AS MORTES NO TRÂNSITO
Alexandre Carvalho dos Santos

A

ssim como as multas para pedestres e ciclistas
ou a adoção de placas do Mercosul no Brasil, a
inspeção técnica veicular é uma questão marcada por
indefinições e reviravoltas. Prevista no Código de Trânsito
Brasileiro, ela foi regulamentada no ano passado e seria
obrigatória a partir de 2020. Mas essa decisão já não vale
mais. Após um pedido dos Detrans, que queriam mais tempo
para discutir os requisitos da implementação, a resolução foi
suspensa – por prazo indeterminado.
A mudança de rota afeta milhões de brasileiros, a segurança
no trânsito e a poluição do ar. Pelo previsto, a inspeção, no
primeiro ano, reprovaria veículos com “defeitos graves” nos
freios, pneus, rodas ou outros equipamentos obrigatórios.
Também seriam reprovados modelos que emitem mais
poluentes ou ruídos do que a legislação de trânsito permite.
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Nos anos seguintes, as exigências ficariam maiores.
Ou seja, carros perigosos sairiam das ruas, enquanto
proprietários de veículos teriam uma motivação extra
para fazer manutenção com mais frequência.
Presidente do Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São
Paulo), Antonio Fiola é um defensor de longa data da
inspeção técnica veicular, por tudo o que ela traz de
positivo para a segurança no trânsito e também para
os negócios das oficinas e das montadoras. Confira, na
entrevista a seguir, os argumentos do executivo a favor
desse trabalho no país.

Qual é a situação atual da inspeção técnica
veicular? Há algum prazo para que as
discussões sobre a implementação sejam
retomadas?
Pela lei, a inspeção veicular é obrigatória no Brasil
inteiro. E principalmente nas cidades com frotas
superiores a 3 milhões de veículos. No ano passado,
ficou decidido que o Denatran passaria a regulamentála e que, a partir de 2020, todo mundo teria de passar
pela inspeção veicular. Só que essa regulamentação foi
adiada por prazo indeterminado. Então, os Estados,
por meio de seus Detrans, teriam de se preparar
para fazer a inspeção técnica e de emissões, mas
infelizmente essa regulamentação acabou sendo
revogada. Agora estamos num cenário de incertezas,
sem nenhuma definição do que será feito.

Você acha que o Rota 2030 poderia estimular
a retomada desse programa?

problemas respiratórios ligados aos gases emitidos por
veículos desregulados é um absurdo.

O Rota 2030 até deve ajudar a indústria de autopeças, mas
o foco está na produção de veículos. Entretanto, eu sei que a
Anfavea é a favor da inspeção veicular porque, desde que se tenha
uma inspeção criteriosa, que avalie emissões e segurança, ela
estimularia uma renovação de frota praticamente compulsória.
Seria muito bom para todos.

Como o Sindirepa-SP está reagindo a essa situação?
A nossa luta vai continuar. A partir do ano que vem, vamos
aproveitar essas caras novas no Poder Executivo e no Legislativo
também e vamos fazer um trabalho para retomar a inspeção
veicular. Nós temos um grupo composto por Sindirepa,
Sindipeças e Andap, que é o GMA (Grupo de Manutenção
Automotiva), que faz uma movimentação constante nas esferas
municipal, estadual e federal, lutando para conscientizar sobre a
importância da inspeção.

Que tipo de questionamento vocês fazem sobre a
falta dessa inspeção no país?
Um exemplo disso é que eu fiz recentemente uma palestra no
Salão do Automóvel e, falando sobre a mobilidade do futuro,
apresentei algumas imagens de inspeção e questionei: “o que
adianta a gente querer ter carro elétrico se o Brasil mata 17
pessoas a cada 10 mil acidentes enquanto um país com inspeção
mata só três indivíduos para a mesma quantidade de acidentes?”.
Estão querendo colocar carros do futuro na frota enquanto as
pessoas estão morrendo por causa de veículos com pneu careca,
sem freios em bom estado, sem amortecedor nas condições
apropriadas... carros que poluem muito. Querem ter a tecnologia
limpa dos elétricos sem se importar com a manutenção do carro
a gasolina, que é a nossa realidade atual. Há uma série de fatores
que precisamos ponderar para o Brasil se tornar um país mais
moderno, que pensa na prevenção e no combate às mortes no
trânsito. O que se gasta por ano em função dos acidentes e de
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Antonio Fiola,
presidente do
Sindirepa-SP

Por que a inspeção e a segurança no trânsito
em geral parecem não ser prioridade dos
governos no Brasil?
Porque é uma questão excludente. Se o governo faz uma
inspeção veicular, há um monte de gente cujos carros terão
de sair de circulação, por não estarem em boas condições de
manutenção, poluindo muito ou colocando a vidas das pessoas
em risco. Mas tirar o carro de alguém de circulação é algo
que não dá votos. Não é positivo do ponto de vista político.

Numa eventual retomada do trabalho, você
mudaria algum ponto em relação à inspeção que
se fazia em São Paulo?
Acho que aquele trabalho não precisaria mudar em nada, pois
a inspeção que se fazia na cidade era sensacional. Não havia
nada de errado com ela. O processo de trabalho era perfeito.
Infelizmente, entretanto, não caiu nas graças do Fernando
Haddad, quando era prefeito de São Paulo, e ele acabou com
a inspeção veicular.

Que mensagem você gostaria de passar para
as pessoas com poder de decisão nessa
implementação?
A mensagem mais importante é a seguinte: se, no Brasil, a
cada 10 mil acidentes, morrem 17 pessoas, enquanto que
em países com inspeção só três perdem a vida, está mais do
que claro que a nossa frota está em situação de abandono. E
50% das colisões que acontecem no nosso país não teriam
acontecido se o carro estivesse em boas condições. Só que
essa estatística é invisível. Quando um carro bate, na maioria
das vezes eu não tenho como afirmar que ele não bateria se
os freios estivessem em bom estado. Quando o carro roda
numa curva, eu não consigo determinar que ele não rodaria
se a suspensão estivesse em perfeitas condições. Tudo isso
fica no escuro enquanto as pessoas estão morrendo. Enfim,
o Brasil está desperdiçando muitas vidas humanas só porque
acha que o programa é excludente. Mas não faz sentido
permitir que alguém provoque um acidente fatal por insistir
em rodar com uma Brasília velha, caindo aos pedaços. Esse
carro não poderia estar em circulação, algo que uma inspeção
apontaria. Vamos tentar conscientizar os políticos dessa
triste realidade, que também é uma oportunidade de fazer
alguma coisa por um Brasil melhor – ou pelo menos com um
trânsito sem tantas mortes.
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Divulgação Latin NCAP

PAINEL
FIAT 500X OBTÉM NOTA MÁXIMA DO LATIN NCAP

O
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Latin NCAP divulgou, no começo de novembro, mais
resultados do seu programa de avaliação de segurança
de veículos novos. Desta vez, os objetos de estudo foram
o Fiat 500X e o Novo Cruze.
O grande destaque foi o SUV compacto da Fiat. O 500X
conquistou 5 estrelas (a pontuação máxima) tanto para a
proteção de ocupante adulto quanto infantil, e de quebra foi
premiado com o “Advanced Award”, de segurança avançada,
por ainda oferecer sistema de frenagem automática de
emergência (AEB). Segundo o Latin NCAP, o modelo da
Fiat mostrou boa proteção para adultos nos testes de
impacto frontal, lateral e de poste, e o controle eletrônico
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de estabilidade (ESC) teve desempenho de acordo com as
exigências da entidade.
O Chevrolet Cruze, que é produzido na Argentina e
importado pelo Brasil, também foi bem. Obteve 4 estrelas
nos dois tipos de proteção avaliados (adulto e criança). Só
não conseguiu as 5 estrelas, segundo o Latin NCAP, pela
possibilidade de melhorar os airbags laterais de cabeça
e o desempenho no impacto lateral de poste. A proteção
de crianças no impacto frontal foi entre limitada e boa,
e no impacto lateral, boa. A melhoria na sinalização das
ancoragens ISOFIX poderia ajudar o Cruze a obter um
resultado superior em estrelas para crianças.

A

MAIS MULTAS POR USO
DE CELULAR AO VOLANTE

penas nos primeiros sete meses deste ano, o
número de multas aplicadas a quem usa o celular
enquanto dirige já é 33% maior do que em todo
o ano passado. Os dados são do Registro Nacional
de Infrações de Trânsito (Renainf), mantido pelo
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
De janeiro a julho, segundo o órgão, esse tipo de infração
resultou na aplicação de 759.700 multas em todo o país.
Ao longo de 2017, as multas impostas pelo uso de celular
ao volante somaram um total de 571.600.

L

GLOBAL NCAP AVALIA TOYOTA YARIS

O
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Toyota Yaris fabricado no Brasil ainda não foi avaliado
pelo Latin NCAP (programa que realiza testes de
colisão com modelos vendidos nos mercados da
América Latina e Caribe), mas o coirmão produzido na
Tailândia e vendido na África do Sul passou pelos testes do
Global NCAP (braço asiático-africano da mesma entidade)
e deu indícios do que podemos esperar para o nosso em
termos de segurança.
A unidade avaliada, de carroceria hatch, recebeu três
estrelas em um total de cinco possíveis na proteção de
adultos, sendo outras três estrelas para crianças. Foi uma
nota menor que a obtida pelo irmão de plataforma Etios,
um projeto mais antigo, na mesma entidade. No caso,
o Etios fabricado na Índia e vendido na África do Sul foi
avaliado pelo Global NCAP em 2017 sob protocolo idêntico
de avaliação. Ele obteve quatro estrelas na segurança para
adultos e três para crianças.

GRANDES CAMINHÕES ELÉTRICOS NO HORIZONTE DAS MONTADORAS

A
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gora, parece que 2020 pode ser o grande ano para
grandes caminhões elétricos. Os fabricantes de caminhões
tradicionais estão acelerando seus projetos de caminhões
elétricos para lançamento dentro de dois anos.
Impulsionados pela pressão regulatória para reduzir a poluição
do diesel, os fabricantes de caminhões comerciais fizeram vários
anúncios de veículos movidos a bateria elétrica ou a hidrogênio.
Eles receberam pedidos de grandes operadoras de frota, como
Walmar, United Parcel Service e Anheuser Busch Inbev.
O desafio é medir qual será o tamanho do mercado de caminhões
comerciais elétricos, especialmente fora da China.

USUÁRIOS DE CICLOVIAS
SE SENTEM SEGUROS,
MAS CRITICAM MANUTENÇÃO

Idec apresentou dados de avaliação da população de Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e São Paulo sobre as ciclovias dessas capitais, gerados a partir do
aplicativo MoveCidade. Nas três cidades, as notas evidenciam que os ciclistas
se sentem mais seguros quando acessam as ciclovias, mas também revela que a
qualidade e a manutenção dessaS vias são importantes para os usuários.
“A pesquisa mostra coerência nas avaliações entre as três cidades. Apesar de níveis
diferentes de avaliação entre esses municípios, os ciclistas sentem mais segurança
nas ciclovias, mas reclamam da falta de manutenção e sinalização”, explicou o
pesquisador em Mobilidade Urbana do Idec, Rafael Calabria.
No aplicativo, os usuários podem avaliar as ciclovias e o transporte coletivo das três
capitais por meio de estrelas para diversos itens. Essa avaliação é inserida ao banco
de dados geral que agrega todas as respostas.
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BNDES APROVA R$ 6,7 MILHÕES PARA
ESTAÇÕES DE RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

shutterstock
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S

Mercado – O segmento de veículos elétricos apresenta
rápido crescimento no mundo, tendo superado a marca de
três milhões de unidades em 2017, aumento de 50% em
relação a 2016. Apesar da grande quantidade, o montante
representa apenas 0,2% do total da frota mundial e está
concentrado em poucos países. A disponibilidade de uma
infraestrutura de recarga é um dos principais gargalos para
o desenvolvimento do setor. Nesse sentido, as operações do
BNDES representam uma oportunidade para ampliação da
frota de veículos elétricos no país.
Impacto ambiental – As políticas públicas e as metas de
redução de emissões de gases poluentes adotadas pelos
países tendem a acelerar o processo de ampliação da frota de
veículos elétricos.
Perspectiva – O setor de veículos elétricos apresenta uma
série de oportunidades de aprimoramento, tais como o
desenvolvimento de equipamentos mais compactos, de menor
custo ou com maior capacidade de armazenamento. Outras
possibilidades são a geração de energia fotovoltaica, troca
de energia e programação de carregamento para horários de
menor demanda e, consequentemente, menor custo.

USO DA CADEIRINHA REDUZ INCIDÊNCIA
DE MORTES DE CRIANÇAS NO TRÂNSITO

egundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no feriado da Independência
(07/09), o número de autuações por transporte de crianças sem
equipamentos exigidos (como bebê conforto e cadeirinha) cresceu 41%,
em comparação ao mesmo período de 2017.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as cadeirinhas e
dispositivos de segurança reduzem 70% das mortes entre bebês e entre
54% e 80% das mortes de crianças. No Brasil, os motoristas flagrados com
crianças no banco de trás, mesmo usando o cinto, mas sem a cadeirinha
(indicada para crianças de um a quatro anos de idade), respondem a infração
gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47.
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou apoio de R$ 3,4 milhões e R$
3,3 milhões para dois projetos de redes de recarga
de veículos elétricos. Os recursos serão provenientes do
BNDES Funtec, fundo não reembolsável voltado a projetos
de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e
inovação. As iniciativas foram selecionadas em uma chamada
pública realizada em 2016 e serão desenvolvidas por duas
unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii): Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicações e a Fundação Centros
de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).
O projeto do CPqD conta com investimento total de R$ 5
milhões e tem como interveniente a PHB Eletrônica Limitada,
empresa brasileira com mais de 30 anos de experiência
em projetos de inovação na área de eletrônica de potência
aplicada a sistemas de energia. A iniciativa da CERTI prevê
investimento de R$ 7,5 milhões e conta com a WEG,
fabricante nacional de eletroeletrônicos de uso industrial
com mais de 50 anos de mercado e que já atua no setor de
redes inteligentes e mobilidade elétrica. Os projetos dispõem
também de apoio financeiro não reembolsável da Embrapii, no
valor total de R$ 2,9 milhões.
As instituições desenvolverão modelos de eletropostos de
recarga lenta (8 a 16 horas), semirrápida (2 a 4 horas) e
rápida (até 1 hora). As estações poderão ser instaladas em
residências, shoppings, estacionamentos, postos de gasolinas
e estradas.
BNDES e Embrapii – O apoio aos dois projetos ocorre no
âmbito dos objetivos do Acordo de Cooperação entre o
BNDES e a Embrapii, estabelecido em setembro de 2017.
Seus principais objetivos são realizar o apoio a projetos
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de empresas em
colaboração com institutos de pesquisas e universidades,
bem como promover a integração dos modelos de fomento
à inovação.

FUNDACIÓN MAPFRE FEZ
CAMPANHA PARA REDUÇÃO DE ACIDENTES

N

principais pilares de nossa atuação que é a segurança
viária”, afirma Wilson Toneto, representante da Fundación
MAPFRE no Brasil e CEO da MAPFRE.
A iniciativa contou com uma programação especial no
Osasco Plaza Shopping, spots de rádio, publicações
em redes sociais e atividades práticas. Também foram
distribuídos materiais educativos para crianças e adultos,
com informações e dicas, em linguagem simples e didática,
sobre prevenção de acidentes em decorrência do trânsito.
No Brasil, o programa Objetivo Zero é realizado desde
2016 e já impactou mais de 26 milhões de pessoas com
as mensagens de prevenção de acidentes. A iniciativa é
realizada pela Fundación MAPFRE em 24 países e tem o
grande desafio de reduzir a zero o número de mortes em
decorrência dos acidentes de trânsito, conversando de
forma estratégica com os principais coletivos vulneráveis:
pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.
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a Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de
setembro), a Fundación MAPFRE promoveu o
programa “Objetivo Zero”, que pretende despertar a
atenção e a reflexão sobre o papel de todos na prevenção
de acidentes de trânsito. Com o tema “Em um segundo,
sua vida pode ficar na lembrança”, seu principal objetivo é
conscientizar pedestres, ciclistas e motociclistas sobre a
importância de praticar hábitos seguros ao dirigir e circular
por ruas e rodovias.
“O Brasil é um dos países com mais mortes no trânsito,
e estamos comprometidos em colaborar com a
conscientização da população para diminuir estes números
tão alarmantes, contribuindo com um trânsito seguro para
todos. Para isso desenvolvemos ações para diferentes
públicos, de crianças a adultos, motoristas ou não. Ao lado
de uma série de outras iniciativas importantes realizadas
ao longo do ano, o programa Objetivo Zero reforça um dos

CRESCE A VENDA ONLINE NO SETOR AUTOMOTIVO

A

venda de carros pela internet ainda é tímida entre as montadoras brasileiras. Até
hoje, houve apenas iniciativas pontuais, como os casos de Renault Kwid e Citroën
C3. Porém, a história é diferente com os sites de classificados automotivos.
Em vez de apenas publicar anúncios de veículos novos e usados, algumas empresas
começam a oferecer serviços úteis para os clientes, como vistoria veicular, prevenção
contra fraudes e golpes e até a possibilidade de pagamento do veículo pela internet.
As novidades focam principalmente as transações realizadas entre pessoas físicas, mas
também contemplam lojas e concessionárias, que também têm investido cada vez mais
no formato de classificado eletrônico.
A venda online não se restringe ao automóvel em si. Segmentos de autopeças e
acessórios também estão na mira de empresas de varejo eletrônico. O site Americanas.
com tem uma área dedicada a esses produtos, que em quatro anos aumentou de 2.000
para 830 mil itens, comercializados hoje por mais de 2.000 lojistas parceiros. São
produtos como pneus, alto-falantes, centrais multimídia, motores, baterias, lanternas,
faróis, ferramentas, alarmes, capacetes e módulos de potência.
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SISTEMAS DE
BLOQUEIO E RASTREAMENTO

T

odas as empresas e os sistemas que constam da relação que
você encontra nesta seção foram devidamente testados e
aprovados pela área de Operações do CESVI. Estas realmente
oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

TESB - TELEFÔNICA

TELEFONICA
GSM

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÃO
SEGMENTO CASCO =

CARGA =

LOGÍSTICA =

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

MERCEDES BENZ

FLEETBOARD

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 4173-0441

www.fleetboard.com.br

TESB - TELEFÔNICA

TELEFONICA GSM

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

shutterstock
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Com os mais avançados recursos tecnológicos, os agentes CINS otimizam
a gestão de frotas para sua empresa alcançar a máxima eficiência operacional,
agilizar o processo de sinistro, reduzir custos e potencializar resultados.

Know-how exclusivo CINS:
•
•
•
•
•

Inteligência de dados com plataforma tecnológica Órion.
SLA de atendimento com 90% em até 24h e 10% em até 48h.
Equipe técnica especializada em todo o Brasil.
Padronização dos processos com flexibilidade de customização.
Dados técnicos personalizados, adequação dos processos
e controles precisos.

CENTRO INTEGRADO
DE SINISTROS

Com a gestão técnica do CINS, o processo
de sinistro fica muito mais fácil. Os veículos passam
menos tempo na oficina, os fornecedores recebem
com mais rapidez, a empresa ganha produtividade
e desempenho surpreendentes.
Traga a Operação CINS para sua empresa:
negocios@cesvibrasil.com.br ou 11 3948-4800.

MAPFRE

A SUA
SEGURADORA
GLOBAL DE
CONFIANÇA
Só uma empresa sólida e global, presente
em mais de 49 países pode oferecer
as melhores soluções para você e para a
sua empresa.
A MAPFRE se destaca como protagonista
no segmento de seguros, resseguros,
assistências e serviços finançeiros.
Fale com o seu corretor e conheça mais
dos nossos produtos e serviços em
www.mapfre.com.br

Barco MAPFRE
na Competição Mundial
“Volvo Ocean Race”

