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Índice de Segurança ficou mais
rigoroso. Confira os novos critérios
e os veículos mais bem classificados

COM INFORMAÇÃO
TÉCNICA, A MANUTENÇÃO
DE UM CITROËN FICA
MUITO MAIS FÁCIL.

CADASTRE-SE GRÁTIS EM NOSSO PORTAL
SERVICE.CITROEN.COM
E TENHA ACESSO A:
Boletins mensais de informações técnicas
Dicas de reparos e consertos
Catálogo completo de peças originais
e muito mais

A NOSSA PARCERIA COM OFICINAS E REPARADORES INDEPENDENTES NUNCA ESTEVE TÃO FORTE.
Todos os veículos Citroën estão de acordo com o PROCONVE, Programa de
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Na cidade somos todos pedestres
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er um parâmetro de informação técnica, precisa e imparcial, é algo que muito nos orgulha, a todos aqui do CESVI
BRASIL. De fato, a nossa história foi conduzida pensando
na construção de referências para os diversos setores da cadeia automotiva – especialmente para os mercados de seguros
e de reparação.
Um dos exemplos notáveis dessa atuação, e que chamam bastante a atenção da mídia – frequentemente levando o CESVI às
manchetes da imprensa –, são os índices que nossos engenheiros
criam aqui. O objetivo, claro, não é virar notícia; isso é consequência de um trabalho relevante, capaz de transformar as experiências das pessoas na compra e manutenção de seus veículos.
O CAR Group, por exemplo. Quando lançamos, houve uma
repercussão forte entre jornalistas, profissionais de montadoras,
seguradoras e oficinas. Estávamos, ali, apresentando um ranking
dos veículos que, se batessem, pesariam menos no bolso do
consumidor na hora do reparo. A importância desse índice foi
reconhecida de tal forma que o CAR Group passou a ser um
dos critérios da revista Quatro Rodas em seus comparativos de
veículos; e as montadoras aumentaram de forma significativa a
atenção à reparabilidade de seus modelos novos.
Também viraram notícia os lançamentos dos índices de Visibilidade, de Danos de Enchente, de Furto e de Manutenção Veicular.
Foi assim também, em 2008, quando introduzimos a primeira
versão do Índice de Segurança – uma referência para o consumidor e para as companhias seguradoras de quais veículos do

Presidente: Wilson Toneto

mercado dispunham de
um conjunto de equipamentos de segurança
mais completo.
Nesses oito anos que passaram, muita coisa mudou. ABS e
airbag se tornaram itens obrigatórios, diversos sistemas de alta
tecnologia chegaram aos veículos e o próprio consumidor ficou
mais ciente da importância dos equipamentos de segurança na
hora de escolher o carro novo.
Por tudo isso, e em linha com a filosofia de órgãos como o Latin
NCAP (do qual o CESVI faz parte), remodelamos o Índice de
Segurança, tornando-o mais rígido e abraçando mais critérios.
Afinal, o conceito de carro seguro em 2016 já está bem mais
avançado em relação à ideia que tínhamos em 2008. Na matéria
de capa que você vai ler nesta edição, relacionamos quais equipamentos agora são importantes para que um veículo seja bem
classificado nesse ranking, e apontamos, em primeira mão, os
carros mais seguros à disposição do consumidor brasileiro nas
concessionárias.
É mais um serviço capaz de transformar a experiência do consumidor. É mais uma referência que se soma à imagem do CESVI
no país.
Tenha uma ótima leitura.
Almir Fernandes
Diretor executivo
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No Leilão CESVI BRASIL tem sempre um
bom negócio para você: ampla variedade de
recuperados de pequena e média monta, além
de sucatas, pelos melhores preços. Aproveite!
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PESQUISA
AUTOMOTIVA
AOS OLHOS DA
SEGURADORA
A FORMA DE AGREGAR VALOR À MAPFRE É SENDO UM
CENTRO DE PESQUISA REFERÊNCIA PARA TODOS OS
SETORES ENVOLVIDOS, TRABALHANDO COM RIGOR
TÉCNICO, SEM INTERFERÊNCIA DE NINGUÉM, DE MODO
INDEPENDENTE DOS INTERESSES DE OUTRAS PARTES

Ignacio Juárez,

gerente do CESVIMAP
Alexandre Carvalho dos Santos
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uitos clientes, usuários, profissionais e proprietários
de veículos que se beneficiam dos estudos do CESVI
BRASIL ignoram sua origem – e o grupo do qual faz
parte. O centro de pesquisa integra o Grupo MAPFRE, um player
do mercado de seguros que tem sua atuação marcada pelo
conceito de “mutualidade”. Trata-se de uma filosofia segundo a
qual, por exemplo, se o setor de seguros como um todo cresce e
evolui por conta de um novo conhecimento gerado, a seguradora
que gerou esse conhecimento só tem a ganhar. Porque um
mercado fortalecido é bom para todos.
Esse tipo de pensamento está por trás da criação do CESVI
BRASIL – e é também a razão de muita gente não saber que

o centro de pesquisa é uma empresa do Grupo MAPFRE.
Isso porque o CESVI presta serviço às demais seguradoras
do mercado, produz conhecimento que é compartilhado
com todos, não só com a MAPFRE – e é uma referência de
independência e imparcialidade em suas atividades.
Para deixar essa associação absolutamente transparente,
entrevistamos o espanhol Ignacio Juárez, gerente do primeiro
“CESVI” do mundo: o CESVIMAP, da Espanha. Juárez, que
também atuou na consolidação do centro de pesquisa
brasileiro, duas décadas atrás, explica nesta matéria
a relação da seguradora com essa prática de estudos
automotivos, as diferenças de contexto entre os trabalhos
desenvolvidos na Europa e na América Latina, além dos novos
desafios que a evolução da tecnologia está trazendo aos
pesquisadores do mundo todo.

Como surgiu a iniciativa, por parte da
MAPFRE, de criar centros de pesquisa como
o CESVI BRASIL, que levassem informações
técnicas a todo o mercado?
Essa iniciativa foi complementar à estratégia da MAPFRE na
América Latina, na metade dos anos 90. Ao mesmo tempo
em que começava suas atividades no negócio de seguros, a
MAPFRE oferecia ao mercado a possibilidade de acessar as
informações técnicas necessárias para o negócio, reproduzindo
o modelo desenvolvido na Espanha. Pelo paradigma espanhol,
o CESVIMAP fornecia, e ainda fornece, informações técnicas
para gestão de sinistros, avaliações de danos, relacionamento
com oficinas, fabricantes de carros e de produtos de reparo;
ao mesmo tempo, está atenta quanto às novas tecnologias
construtivas e os novos equipamentos que vão influenciar
no negócio das companhias. Essa relação entre centro de
pesquisa e seguradora foi um sucesso na Espanha, e a
MAPFRE quis promover também na América Latina.

Como essa estratégia foi aplicada nos
centros latino-americanos?
Para mudar padrões de mercado, é preciso ter a colaboração
de todos os setores envolvidos. Principalmente o setor
segurador. Por isso a MAPFRE ofereceu participação a
outras companhias locais, além de buscar a colaboração
dos demais setores envolvidos: principalmente oficinas e
montadoras. Esses padrões só irão mudar se todos os
envolvidos na melhoria da segurança viária, na redução
do risco de colisão e furto de veículos, na eliminação
da subjetividade na reparação dos danos, estiverem

comprometidos com a redução do custo que o fenômeno do
trânsito tem para a sociedade.

Como essa atividade de estudo agrega valor
à marca MAPFRE?
A forma de agregar valor à MAPFRE é sendo um centro
de pesquisa referência para todos os setores envolvidos,
trabalhando com rigor técnico, sem interferência de ninguém,
de modo independente dos interesses de outras partes. E
sendo um centro dedicado só a produzir conhecimento e
compartilhá-lo com quem tiver interesse. Uma outra maneira
é tratando de ajudar na gestão do negócio hoje e, ao mesmo
tempo, fazendo pesquisa sobre os carros e as tecnologias
do futuro, antecipando-se ao dia de amanhã para que o
posicionamento da companhia seja sempre de excelência nos
produtos e serviços.

Esse trabalho às vezes sofre resistências
pelo próprio fato de ser pioneiro?
Como trabalhamos tentando adivinhar o futuro, em alguns
momentos não somos compreendidos. Mas é nossa
obrigação antecipar soluções. Precisamos ter hoje as
respostas aos desafios de amanhã. Se temos soluções para
questões atuais é porque fizemos pesquisa no passado.
Isso, depois de 33 anos desde que o CESVIMAP foi criado,
é apreciado e incentivado pela MAPFRE. E é por isso que o
CESVIMAP é conhecido dentro e fora da Espanha como um
centro inovador e de referência tecnológica. Contribuímos
com o dia a dia da companhia e também com a sua imagem.

As outras seguradoras do mercado
percebem esse valor – de terem acesso a
informações técnicas relevantes produzidas
por uma empresa da MAPFRE? Como isso é
recebido na Espanha?
Sim, mesmo os concorrentes da MAPFRE reconhecem esse
valor. Muitos deles são clientes do CESVIMAP, e a MAPFRE
não tem nenhum problema com o fato do centro fornecer
serviços para eles. O segredo não é só ter conhecimento
do negócio: é também usá-lo e estar seguro de que está
sendo bem usado. É a gestão do conhecimento. Por
isso, é responsabilidade das seguradoras integrar esse
conhecimento ao seu dia a dia. Após mais de três décadas
trabalhando com rigor técnico, o CESVIMAP é reconhecido
por todos os atores do mercado como uma referência de
muito valor.

Revista CESVI
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O que levou a MAPFRE a investir
na criação de um CESVI CHINA?

Ignacio Juárez, recebendo o certificado UNE-ISSO 39001
(de gestão de segurança viária), pelo CESVIMAP

OS GOVERNOS [NA AMÉRICA DO SUL]
NÃO PRESSIONAM SUFICIENTEMENTE AS
MONTADORAS PARA MELHORAR A QUALIDADE
DOS CARROS DO PONTO DE VISTA DA
SEGURANÇA E DA REPARABILIDADE

Quais são, na sua opinião, as principais
diferenças de contexto no qual CESVIMAP
e CESVI BRASIL atuam?
Provavelmente é que, na Espanha e na Europa, o cliente
é o centro do negócio. No Brasil e outros países da
América do Sul, não percebo assim. Os governos não
pressionam suficientemente as montadoras para melhorar
a qualidade dos carros do ponto de vista da segurança e da
reparabilidade. E também sobre outros aspectos associados
à segurança viária: a construção e manutenção das vias, a
exigência no cumprimento da legislação (às vezes a lei existe,
mas não há fiscalização). Por fim, há ainda uma pressão
sobre os centros de pesquisa quanto às circunstâncias do
presente, “amanhã veremos”. Mas isso pode desnaturalizar
um centro que, primeiramente, deve ser uma entidade de
pesquisa, e depois de prestação de serviços derivados do
conhecimento produzido.
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É a mesma estratégia. A MAPFRE tem a intenção de iniciar
seus negócios de seguros na China e precisa de informações
técnicas dos carros e de outras circunstâncias próprias desse
grande mercado. Primeiro para se adaptar e depois para tentar
uma liderança que faça dela uma referência; não tanto pelo
volume de negócios e sim pelas novidades de seus produtos e
serviços. Nós temos de ajudar nessa aventura. Não vai ser fácil,
porque se trata de um mercado muito grande, muito diverso,
em permanente evolução e com usos e costumes diferentes.
O exercício mental que temos de fazer para nos colocar no
lugar deles já é impressionante, inimaginável, somente é
possível quando se vive ali. Depois, é preciso ainda ser humilde
e não querer mudar tudo de uma hora para outra; é preciso ir
devagarinho, mas com passo firme.

Estudos de reparação e apoio à evolução
das oficinas de funilaria e pintura são tão
importantes hoje quanto eram 20 anos atrás,
quando o CESVI BRASIL foi inaugurado?
Sem dúvida. Se os carros evoluem, os negócios envolvidos
têm de evoluir: seguradoras e oficinas. Os carros agora
têm mais tecnologia, mas não só no que diz respeito a
componentes eletrônicos: na carroceria e na pintura também.
São novos materiais (plásticos, aços, fibra de carbono,
alumínios, etc.), novos sistemas de união (soldagem, rebites,
colas, etc.), novos produtos de pintura com seus respectivos
métodos de aplicação... tudo misturado no mesmo carro. O
desafio das oficinas é viver em constante evolução: treinando
seus grupos de trabalho, incorporando novas equipes e
ferramentas, melhorando a gestão para se adaptar às
necessidades e preferências dos clientes.

O que está mudando (e ainda deve mudar)
no foco das atividades de centros de
pesquisa como o CESVIMAP e o CESVI
BRASIL em relação ao passado?
O que está em foco agora são os sistemas de assistência
ao condutor, os sistemas de telemetria e de conexão, novos
sistemas de propulsão (híbridos e elétricos)... E, para tornar
tudo isso ainda mais complicado – e mais interessante do
ponto de vista de um centro de pesquisa –, há agora os novos
modelos de propriedade de veículo: diversas modalidades de
aluguel, o car sharing, sistemas como o Uber, e a chegada de
novos atores, como Tesla, Google, Amazon, etc. Felizmente,
há muito o que fazer pela frente.

MATÉRIA DE CAPA

OS VEÍCULOS MAIS SEGUROS
CESVI ATUALIZA SEU ÍNDICE
DE SEGURANÇA, AUMENTA OS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E
APONTA OS 20 MODELOS COM
MELHORES CONJUNTOS DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
NO MERCADO NACIONAL
Alessandro Rubio
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dealizado em 2008 pela área de Pesquisa do CESVI BRASIL, o Índice de
Segurança foi lançado para estabelecer um ranking de veículos baseado
na presença de equipamentos de segurança em cada modelo. E agora
esse índice mudou, adotando novos critérios, ficando mais rígido – em
linha com o que os principais órgãos de classificação de veículos do mundo
ligados à segurança têm feito.
Sejam equipamentos de segurança de última tecnologia ou soluções mais
simples, o fato é que um conjunto bem completo deles torna os veículos muito
mais seguros. Nesta matéria, você vai conferir quais os modelos mais bem
classificados entre os mais vendidos do mercado brasileiro – são os veículos
mais seguros que você poderá encontrar nas concessionárias do país.

2º

3º

4º

JEEP
RENEGADE
LIMITED EDITION
ÍNDICE: 23

FORD
RANGER
LIMITED 3.2 DIESEL 4X4 - AT
ÍNDICE: 25

JEEP
RENEGADE
1.8
ÍNDICE: 25

8º

9º

10º

JEEP
RENEGADE
TRAILHAWK
ÍNDICE: 27

FORD
FOCUS HATCH
SE PLUS 1.6
ÍNDICE: 27

FORD
FOCUS HATCH
SE PLUS 2.0 AT
ÍNDICE: 27

DO BRASIL
O RANKING COMPLETO
Confira, no site do CESVI, o ranking
completo do Índice de Segurança,
incluindo desde os veículos mais bem
classificados até os modelos com
conjuntos mais pobres de equipamentos
de segurança. Acesse:
https://goo.gl/CRGJ47

OS MAIS SEGUROS ENTRE OS MODELOS
E VERSÕES MAIS VENDIDOS DO MERCADO

1º
FORD
FOCUS HATCH
TITANIUM PLUS 2.0 AT
ÍNDICE:22

5º

6º

7º

JEEP
RENEGADE
LONGITUDE
ÍNDICE: 25

JEEP
RENEGADE
SPORT
ÍNDICE: 25

JEEP
RENEGADE
SPORT 75 ANOS
ÍNDICE: 25

11º

12º

FORD
RANGER
XLT 3.2 DIESEL 4X4 - AT
ÍNDICE: 28

VOLKSWAGEN
GOLF
GTI 2.0 TSI
ÍNDICE: 28

O RANKING
FUNCIONA ASSIM:
QUANTO MENOR
O NÚMERO DO
ÍNDICE, E MAIOR
O DE ESTRELAS,
MELHOR A
CLASSIFICAÇÃO

Revista CESVI
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AS NOVIDADES DO ÍNDICE
A necessidade de renovar o modelo tem a ver com o
lançamento, pelo próprio CESVI, do Índice de Furto, em 2012
(o antigo Índice de Segurança incluía a segurança patrimonial,
que com o ranking relacionado à prevenção ao furto ganhou
um índice exclusivo para o tema), e com o surgimento de
novos equipamentos de segurança desde 2008.
Os veículos agora, além de um índice numérico (quanto
menor o número do índice, melhor a classificação), são
classificados entre 1 e 5 estrelas (quanto mais estrelas,
melhor a classificação do carro). A pontuação de cada
veículo considera pesos diferentes entre os cinco grupos
básicos de equipamentos de segurança existentes nos mais
modernos veículos da indústria. Os pesos foram divididos da
seguinte forma:
Segurança
ativa

Segurança
passiva

Assistência à Assistência à Proteção ao
condução
segurança
pedestre

30%

30%

20%

15%

5%

O MAIS SEGURO
Embora não esteja na tabela presente nesta matéria, que se
restringe ao grupo de veículos mais vendidos do mercado, o
Volvo XC90, na sua versão Inscription, atingiu 14 pontos na
classificação, o que lhe conferiu 5 estrelas no ranking.
O veículo é equipado com assistente de saída de faixa,
detectores de veículos em ponto cego, controle adaptativo
de cruzeiro, entre outros equipamentos que podem diminuir
a chance de acidente e até evitar ferimentos mais graves
em caso de colisão.

OS CRITÉRIOS
Os grupos de equipamentos analisados para se chegar ao
Índice de Segurança são os cinco que você vai ver a seguir,
agora com detalhes.

Segurança ativa
São equipamentos que têm o objetivo de evitar o acidente.
Nesse grupo, o CESVI estudou a presença de cinco
componentes: Sistema antitravamento das rodas (ABS),
distribuição eletrônica de frenagem (EBD), sistema de
assistência à frenagem (BAS), controle eletrônico de
estabilidade (ESC) e controle eletrônico de tração (TCS).

Divulgação

Esse equilíbrio entre os pesos considerou a importância já
comprovada dos equipamentos de segurança, colocando
mais da pontuação na classificação sob os itens de
segurança ativa e passiva. Como há uma pontuação por
índice e ainda uma divisão por estrelas, veículos com uma
mesma quantidade de estrelas podem ser melhores ou
piores entre si no que diz respeito à segurança.
Ao todo, o CESVI estudou 47 equipamentos de segurança que
existem na indústria automotiva e que podem evitar acidentes

ou reduzir os ferimentos dos ocupantes e pedestres. São
soluções nas estruturas dos veículos, tecnologias que
informam o risco de acidente e até algumas que evitam
situações de risco sem a intervenção do motorista.

Focus Hatch
Titanium Plus
tem melhor
classificação entre
os mais vendidos
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Volvo XC90 é o
veículo mais seguro
segundo o Índice de
Segurança, embora
não esteja na tabela
dos mais vendidos

Segurança passiva

Proteção ao pedestre

Com o objetivo de amenizar os ferimentos aos ocupantes se o
acidente for inevitável, os equipamentos de segurança passiva
evoluíram muito nos últimos tempos. Nesse grupo, o CESVI
registrou 18 itens, incluindo barras de proteção lateral, Isofix
(acessório para retenção de crianças no banco traseiro),
encosto de cabeça para todos os ocupantes, airbags e
outros.

O Código de Trânsito Brasileiro informa que os veículos
maiores devem “ser responsáveis” pelos elementos menores,
numa série que vai dos veículos pesados aos pedestres,
passando pelos automóveis de passeio, motos e bicicletas.
Ou seja, o pedestre é o mais vulnerável dessa cadeia – o
que explica a inclusão desse novo grupo de equipamentos
no Índice de Segurança do CESVI BRASIL. São componentes
que têm o objetivo de amenizar ferimentos ao pedestre em
caso de atropelamento. Aqui o centro de pesquisa checou
a presença de três equipamentos: capô ativo, barra de
proteção ao pedestre e airbag para pedestre.

Assistência à condução
Este é um novo grupo de equipamentos inserido no Índice
de Segurança. Os equipamentos são aqueles que auxiliam o
motorista durante a condução do veículo, podendo ser por
meio de alertas sonoros e luminosos, ou até por imagens.
Entre os 16 itens de assistência à condução contemplados
nesse grupo estão detectores de faixa, desembaçador
traseiro, limitador de velocidade e outros.

Assistência à segurança
Também um grupo novo no Índice de Segurança. Os
equipamentos aqui são aqueles que alertam o motorista
sobre as condições de uso do veículo. São cinco itens
contemplados: alerta de desativação de airbag (visível), alerta
de uso de cinto de segurança para motorista, alerta de uso
de cinto de segurança para passageiro dianteiro, alerta de
uso de cinto para todos os ocupantes e detector de fadiga.

BASE DE DADOS USADA
A base de dados de veículos avaliados neste primeiro
momento é formada pelos modelos mais vendidos de
2015, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores). Ao todo, foram
estudadas 293 versões, provenientes de 58 veículos de 14
montadoras.
Essa base representa cerca de 90% dos veículos novos
comercializados no ano passado.
Os dados sobre os veículos foram pesquisados em fontes
oficiais dos fabricantes durante os meses de junho a outubro
de 2016. As fontes foram concessionárias, serviços de
atendimento ao cliente e sites.
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MATÉRIA DE CAPA

O MUNDO É MELHOR COM ELES
Veja a seguir a descrição de todos os equipamentos de segurança cuja presença melhora a
classificação do veículo no índice do CESVI – e deixa a atividade de rodar com um automóvel
muito menos arriscada.

– SEGURANÇA ATIVA
ABS – Antilock Braking System
Sistema que evita o travamento das rodas em caso de
frenagem de emergência.
EBD – Electronic Brake Distribution
Sistema que distribui a frenagem entre as rodas para uma
melhor performance dos freios, de acordo com o atrito.
BAS – Brake Assist System
Sistema de auxílio à frenagem que aumenta a pressão
nos freios, auxiliando o motorista a ter a máxima
eficiência nessa operação.
ESC – Electronic Stability Control
Controle eletrônico de estabilidade que evita que o
motorista perca a direção do veículo. O sistema pode
frear uma das rodas sem a intervenção do condutor, para
manter o veículo na trajetória desejada.
TCS – Traction Control System
Controle eletrônico de tração, que evita derrapagem em
caso de aceleração brusca ou pisos escorregadios.

– SEGURANÇA PASSIVA
Airbags (frontal para motorista e passageiro, de cinto de
segurança traseiro, de joelho, lateral de cabeça e lateral
de tórax – interno e externo)
Bolsa inflável que atua para reduzir o risco de a cabeça e
o corpo do ocupante baterem em alguma parte interna do
veículo. Também ajuda a reduzir o risco de lesões graves,
distribuindo a força da batida de maneira mais uniforme
ao longo do corpo da pessoa.
Apoios de cabeça (frontal ativo, central traseiro, dianteiro
regulável)
São acionados em caso de colisão traseira, prevenindo
contra o efeito-chicote que ocorre no pescoço e na coluna
cervical. Podem ter acionamento mecânico ou eletrônico.
Barras de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras
Peças estruturais para proteção dos ocupantes do veículo
com o objetivo de protegê-los em caso de colisão lateral.
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Cintos de segurança (traseiro retrátil de 3 pontos,
dianteiro com pré-tensionador, dianteiro com regulagem
de altura)
Têm ação de retenção do ocupante, segurando-o junto ao
assento para que não seja arremessado para fora do veículo
ou contra as partes internas do automóvel. O modelo com
pré-tensionador tem acionamento pirotécnico para adequação
do posicionamento do ocupante em caso de colisão.
Coluna de direção deformável
Em caso de colisão frontal, ela se retrai num ponto
específico para proteger o condutor
Isofix
Dispositivo instalado na carroceria do veículo que permite
a fixação de cadeirinhas de criança.
Top Tether
Equipamento de fixação da parte superior da cadeirinha
de criança ao veículo.

– ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO
ACC - Adaptive Cruise Control
Controle que adapta a velocidade de cruzeiro de acordo
com a distância do veículo à frente, evitando colisões.
Alerta de frenagem de emergência
Sistema que alerta o motorista sobre a iminência de uma
colisão frontal.
Alerta remoto de colisão – Assistência de emergência
(SAMU)
Alerta de emergência de colisão que reporta a uma
central em caso de acidente com o veículo.
Bluetooth original
Sistema de comunicação que evita distração ao volante.
BSD – Blind Spot Detection
Sistema de detecção de objetos na região de “ponto
cego” do veículo.
Desembaçador traseiro
Sistema que desembaça os vidros traseiros, melhorando
a visibilidade do condutor.

DLA – Dynamic Light Assist
Sistema que movimenta e adapta os fachos dos
faróis automaticamente a fim de auxiliar o condutor
em vias escuras, podendo ajustá-los lateralmente ou
verticalmente.
HUD – Head–Up Display
Sistema que reproduz informações básicas no para-brisa
do veículo a fim de evitar que o motorista desvie sua
visão do caminho à frente.
HSA – Hill Start Assist
Sistema que auxilia o motorista em partidas em rampa,
evitando que o veículo volte.
Detector de faixa (lane detection)
Sistema que identifica quando o veículo sai de sua faixa
de rolagem, alertando o condutor para uma provável
distração ou sonolência. Pode ter aviso sonoro e visual
(luzes no painel de instrumentos).
Prevenção de saída de faixa
Sistema que detecta quando o veículo está saindo de sua
faixa de rolagem e movimenta o volante automaticamente
para que o veículo retorne à faixa.
Night Vision
Sistema que auxilia o motorista, por meio de câmeras
externas e telas internas, a visualizar, em condições de
pouca luminosidade, objetos e pessoas na via.
Limitador de velocidade e/ou alerta de velocidade
Sistema que alerta sobre, ou limita, a velocidade préconfigurada pelo condutor.
Road Sign Recognition
Sistema que faz a leitura de sinais de trânsito da
rodovia e alerta o motorista sobre velocidade e demais
informações das sinalizações verticais.
Frenagem autônoma de emergência
Sistema que freia o veículo de forma autônoma
em caso de iminência de colisão.
TPM – Tire Pressure Monitoring
Monitora a pressão dos pneus do veículo a fim de

evitar que o carro rode com pneus murchos, reduzindo
o consumo e evitando o mau funcionamento de algum
sistema de segurança ativa.

– ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA
Alerta de desativação de airbag (visível)
Indicador visível a todos os ocupantes que indica o status
do funcionamento do airbag do passageiro.
Alerta de uso de cinto de segurança (para motorista,
passageiro dianteiro ou todos os ocupantes)
Avisa sobre o não acoplamento do cinto de segurança
ao fecho.
Detector de fadiga
Sistema que identifica a sonolência do condutor,
sugerindo uma pausa ao motorista a fim de evitar
acidente.

– PROTEÇÃO AO PEDESTRE
Capô ativo
Sistema que aciona as dobradiças do capô em caso de
atropelamento a fim de evitar ferimentos mais graves à
região do tórax e cabeça do pedestre.
Barra de proteção ao pedestre
Barra posicionada na região dianteira do veículo para
evitar agravamento de danos ao pedestre em caso de
atropelamento.
Airbag para pedestre
Bolsa inflável que deflagra em caso de atropelamento com
o objetivo de reduzir os ferimentos à cabeça do pedestre
devido ao contato com o painel corta-fogo do veículo.
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VAI PARA CURITIBA?
VISITE ESTE MUSEU
16

VOLVO INAUGURA MEMORIAL DA SEGURANÇA
NO TRANSPORTE, ESPAÇO PÚBLICO REPLETO
DE ATRAÇÕES INTERATIVAS, COMO OS MUSEUS
MAIS MODERNOS DO MUNDO. E A REVISTA
CESVI FOI CONFERIR

Alexandre Carvalho dos Santos

A

entrada do Memorial da Segurança no Transporte,
mesmo de longe, já chama a atenção. Na parte
superior da fachada, a parte dianteira de um ônibus
biarticulado atravessa a parede, como se estivéssemos
vendo um filme 3-D. Fica ainda mais interessante quando
você entra no memorial é descobre que aquela frente
de ônibus não era meramente uma peça de decoração,
instalada na parede para provocar um efeito especial. O
ônibus inteiro está lá, suspenso no teto – e você pode
entrar nele e caminhar em direção àquela dianteira que dá
para a rua. A ideia é lembrar que, dentro de um ônibus tão
grande – como costumam ser os biarticulados –, é possível
comportar muita gente, diminuindo o número de carros nas
vias e, consequentemente, as possibilidades de acidentes
de trânsito. É uma lembrança da importância do transporte
coletivo, e de sua associação com a segurança. Afinal, como
o próprio nome do lugar já deixa claro, é de segurança no
trânsito que estamos tratando aqui.
A Revista CESVI foi convidada pela Volvo para a abertura do
Memorial da Segurança no Transporte, em Curitiba, no começo
de outubro. Este editor teve a oportunidade de conferir,
em primeira mão, uma iniciativa única no Brasil. Apesar de
termos muitos museus do automóvel e de outras opções de
transporte, um espaço com foco exclusivo na segurança do
trânsito é algo inédito aqui – e muito bem-vindo.

Divulgação

ESPAÇO É PÚBLICO
O memorial é um projeto da Viking (Associação dos
Funcionários da Volvo), patrocinado pelas empresas Volvo do
Brasil e Volvo Financial Services, e viabilizado pela Lei Federal
de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.
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Mesa tátil

“Desde que a Volvo está aqui no Brasil, há a ideia de ter um
espaço museológico”, me explicou Marco Greiffo, coordenador
do espaço. “Esse projeto começou a ganhar um corpo mais
efetivo há uns dez anos, mas ganhou forma mesmo quatro
anos atrás, quando tivemos a aprovação do projeto pelo
Ministério da Cultura e pudemos, de fato, dar os primeiros
passos. Formamos uma equipe de curadoria para pensar em
conteúdo e na melhor forma de trazer esse conhecimento
todo para cá.”
O investimento foi em torno de R$ 4 milhões, por meio
de renúncia fiscal. “Como o projeto foi viabilizado pela lei
de incentivo, a verba investida aqui é pública. Portanto,
trata-se de um espaço público, e a Volvo tem a gestão do
projeto delegada pelo governo. Pretendemos trabalhar forte
para divulgar o memorial para escolas de ensino público e
particular também. Mas qualquer pessoa interessada em
segurança no transporte faz parte do nosso público potencial.
Pelo fato de a Volvo ser uma marca muito ligada a esse
conceito de segurança, recebemos muitos questionamentos
de estudantes de engenharia, de ensino médio e até
fundamental. A abertura do memorial foi uma forma
que encontramos de reunir num único espaço todo esse
conhecimento que as pessoas buscam”, disse Greiffo.
Mas não associe o museu a um local frio, acumulador de
informações sobre segurança. Na linha dos museus mais
modernos do mundo, o Memorial da Segurança no Transporte
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combina vídeos e instalações com os tradicionais painéis de
texto – e convida o visitante o tempo todo a interagir. Tanto
que a intenção dos organizadores é de que o memorial entre
na rota turística de Curitiba.

AGENDE SUA VISITA
Os organizadores do Memorial recomendam o
agendamento da visita pela internet, principalmente
para grupos, para que os monitores possam
acompanhar com a devida atenção a experiência dos
visitantes. Em se tratando de um espaço repleto de
atrações interativas, é importante mesmo. Mas a
coordenação avisa que, se alguém chegar sem avisar,
vai poder entrar também. A visita é gratuita, e o
memorial funciona de quarta a sábado, das 9h
às 17h (entrada permitida até as 16h15).
Para agendar sua visita, acesse:
www.memorialdaseguranca.com.br

É PARA INTERAGIR
O museu paranaense foi projetado com o objetivo de
promover a experimentação, para que o visitante perceba a
importância da segurança por meio de atividades lúdicas. O
roteiro conduz a uma viagem pela evolução da humanidade
pelo ponto de vista da segurança. Desde os primeiros
instrumentos rudimentares da Pré-História, criados por um
instinto de sobrevivência como forma de proteção de perigos,
passando pelo surgimento das cidades e do conceito de
mobilidade urbana, até chegar às avançadas tecnologias da
sociedade atual, em plena era da internet.
“Tudo foi pensado para proporcionar uma experiência que leve
os visitantes a perceber como a segurança está inserida na
sua vida. O objetivo é promover uma educação de trânsito
de uma forma leve e ao mesmo tempo impactante”, explicou
Marco Greiffo.
Este editor da Revista CESVI, lógico, participou de todas
as atrações interativas – tanto por dever profissional (eu
precisava escrever sobre elas na matéria) quanto por
curiosidade pessoal. A maioria tem realmente potencial de
gerar interesse em qualquer pessoa, independentemente do
seu grau de envolvimento com o universo do automóvel.

SIMULADOR DE CAPOTAMENTO
Entrei, por exemplo, na cabine de um caminhão e me sentei

MESA TÁTIL SIMULA COMO É A
ADERÊNCIA DO PNEU EM DIVERSOS
TIPOS DE PAVIMENTO E CONDIÇÕES:
ASFALTO SECO E MOLHADO, TERRA,
PARALELEPÍPEDO E ATÉ NEVE
no assento do motorista. Sob orientação dos monitores,
afivelei o cinto de segurança e, então, a cabine começou a se
mover, pendendo para um lado, simulando – ainda que a zero
quilômetro por hora – o efeito de um capotamento.
A lição da atividade é reconhecer como, mesmo numa
ocorrência tão radical quanto a queda de uma cabine de
caminhão, o cinto de segurança de três pontos realmente
segura o motorista junto ao assento. A cabine virou e eu virei
com ela, mas, preso pelo cinto, não caí.
A importância do cinto, aliás, é um dos grandes temas
explorados no memorial. Trata-se de um assunto caro à
Volvo, já que foi um engenheiro da empresa que, em 1959,
criou o primeiro cinto de três pontos. Ciente da revolução
que aquele dispositivo de retenção faria na segurança de
motoristas e passageiros, a empresa logo abriu a patente,
para que outras companhias também pudessem construir
seus veículos com o mesmo acessório. No memorial, há
um banco de carro da época da invenção, com um cinto

Espaço interno, com ônibus suspenso no teto
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de três pontos como ele era naqueles tempos. Sentei-me
nele também e afivelei o cinto. Não era retrátil como os
de hoje, mas fica evidente a evolução em relação ao cinto
subabdominal – que imperou em nosso mercado até pouco
tempo atrás.

DUMMY POR UM DIA
Mas a atração interativa mais impactante (literalmente) é
um simulador de crash-test – que eu não recomendaria a
pessoas com problemas cardíacos. Uma poltrona de carro
se deslocou (comigo seguro por um cinto) a 8 km/h até parar

AS MAIORES ATRAÇÕES SÃO
OS SIMULADORES INTERATIVOS,
PRINCIPALMENTE OS DE
CRASH-TEST E CAPOTAMENTO

de repente. Ao longo do “ensaio de impacto”, eu usava um
daqueles óculos de realidade aumentada, e o que eu via era
o seguinte: eu estava dentro de um veículo, em uma pista de
crash-test, sendo impulsionado na direção de uma barreira.
Até que o veículo “bate” – e o usuário do brinquedo toma
um susto razoável. Vi jornalistas abrindo o cinto e saindo
atordoados da experiência – que não machuca, claro.
Outro simulador interativo no memorial é uma balança –
especialmente indicada para quem insiste em não usar
o cinto de segurança quando está no banco de trás. Ela
exibe, além do peso da pessoa, o peso com o qual ela seria
arremessada para a frente, de acordo com a velocidade do
veículo no momento de uma batida de trânsito: a 40 km/h,
60 km/h e 80 km/h. Como os especialistas em segurança
no trânsito costumam lembrar, uma colisão de automóvel
multiplica o peso da pessoa em seu deslocamento dentro
do veículo. E daí a importância do cinto: dependendo da
velocidade, uma pessoa de peso médio pode ser projetada
com o peso de um elefante. Além de morrer, pode matar os
passageiros dos bancos da frente. Subi na balança do alto
dos meus 80 kg e descobri que, se estivesse envolvido numa
batida de trânsito a 40 km/h, meu peso subiria para 4,4
toneladas; a 80 km/h, ficaria em incríveis 19,5 toneladas.

MESA TÁTIL

Espaço do crash-test
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Os “brinquedos” interativos certamente farão sucesso entre
o público visitante. Mas a pessoa interessada em mobilidade
e segurança encontrará diversas outras instalações,
peças, vídeos e painéis que chamam a atenção. Algo que
impressiona (e informa ao mesmo tempo) é uma mesa tátil,
que permite ao visitante sentir a diferença da aderência
dos pneus dos veículos em diferentes tipos de pavimento.
Você passa um objeto com borracha de pneu em partes da
mesa que reproduzem asfalto seco e molhado, piso de terra,
paralelepípedo e até neve.
Também é interessante ver a instalação que apresenta a
evolução dos capacetes de motociclistas, desde os pioneiros
(que não protegiam quase nada) até os atuais, testados por
órgãos de segurança e certificados pelo Inmetro.
Além deles, há toda uma aula de história sobre o transporte
urbano e a mobilidade descrita nos painéis do museu; os
grandes saltos na segurança viária e veicular, e o papel do
homem nessa revolução que foi a introdução do automóvel no
dia a dia das sociedades modernas. Um avanço em muitos
aspectos, e uma triste evidência da capacidade do homem de
dar pouca importância à própria vida.
O passeio pelo Memorial da Segurança no Transporte gera
essa constatação: construímos veículos com um grau de

Simulador de capotamento

sofisticação impressionante, mas a mesma engenharia
que imaginou e construiu automóveis muito à frente de
outras máquinas de seu tempo não soube proporcionar
uma segurança equivalente. E é por isso que, mais de
um século após a invenção do automóvel, a violência no

trânsito mata mais de 1 milhão de pessoas anualmente.
O museu administrado pela Volvo é uma bela vitrine das
experiências bem-sucedidas de segurança ao longo da
história – e também um lembrete de como ela deveria vir
sempre em primeiro lugar.

NÃO DEIXE DE VER TAMBÉM
• Pneu de 1 tonelada: o Memorial exibe o maior pneu
produzido no Brasil, usado em veículos de mineração.
• Um painel ensina como as ruas e rodovias foram
inventadas: “Os primeiros modelos de estradas
foram criados no Império Romano e tinham, em
média, 10 metros de largura”.
• Uma instalação junto a um painel exibe os tipos
diferentes de assentos veiculares apropriados
para crianças, de acordo com suas idades.
E traz um dado terrível: 15 mil crianças são
hospitalizadas todos os anos em decorrência de
acidentes de trânsito.
• Um vídeo mostra como é a abertura do airbag
no momento de um acidente, e o painel ao lado
revela: o airbag abre numa velocidade três
vezes maior que um piscar de olhos.

• Vídeos apresentam publicidades premiadas
do mundo todo a respeito da segurança
no trânsito.
• Um painel sobre distrações ao volante mostra
quanto cada uma delas aumenta o risco de
acidentes em relação à condução normal.
Maquiar-se, por exemplo, aumenta em 4,5
vezes o risco de bater o carro. Mas a distração
mais perigosa é digitar mensagens de texto no
celular enquanto dirige (sim, muita gente faz
isso): aumenta 23 vezes o risco.
• Numa área sobre crash-tests, há a dianteira
de um caminhão que passou por um ensaio
de impacto real na Suécia, a 30 km/h,
e painéis explicando como funcionam
os dummies modernos.
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TEM ÁGUA E
BALINHA, MAS
SEM MOTORISTA
UBER FAZ
Alexandre Carvalho dos Santos
EXPERIÊNCIAS
magine a situação: você pede a conta no bar em que está com amigos, já
REAIS COM
bebeu algumas cervejas (e, sabendo que iria beber, teve a sábia decisão
PASSAGEIROS, NOS
de deixar o automóvel na garagem), então abre o aplicativo do Uber para
ESTADOS UNIDOS, pedir um carro que o leve para casa. Após alguns minutos, o carro chega. Sem
COM MODELOS motorista. Ué, mas você nem tinha bebido tanto assim, o que terá acontecido?
AUTÔNOMOS. Essa situação hipotética, que hoje parece cena de um filme de ficção científica,
talvez esteja mais próxima de se tornar real do que poderíamos imaginar.
Alexandre Carvalho
dos Santos
INTENÇÃO
É Porque,
de verdade... já aconteceu. Não exatamente com alguém saindo de um
TRANSFORMAR bar, mas com passageiros selecionados pela multinacional americana. Desde
EM OPÇÃO PARA setembro, o Uber, nos Estados Unidos, vem convidando alguns de seus usuários
O TRANSPORTE mais fiéis, além de jornalistas do país, para participar de uma experiência
URBANO que, se vingar, vai revolucionar todo o conceito de transporte privado urbano:

I

deslocamentos com um Uber autônomo. Ou seja, sem motorista.
“Algumas vezes me senti um pouco nervoso ao ver quão perto o computador nos
fazia passar de outros veículos estacionados do lado direito da via”, escreveu o
jornalista Mike Isaac, do New York Times, que participou da experiência.
O nervosismo, claro, é natural. Para todos nós, que sempre pensamos no
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“TESTAR EM SITUAÇÕES REAIS É
FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DESSA
TECNOLOGIA. E CRIAR UMA ALTERNATIVA
VIÁVEL PARA A PROPRIEDADE DE CARROS
INDIVIDUAIS É IMPORTANTE PARA
O FUTURO DAS CIDADES”, DIZEM OS
FUNDADORES DO UBER

Divulgação

carro como um tipo de veículo conduzido pela vontade
humana, rodar em um que se movimenta sem o
controle de um motorista pode dar uma impressão
semelhante à de atravessar uma avenida a pé com
os olhos vendados. Mas a tecnologia está sendo
desenvolvida justamente para que, um dia, não
tenhamos mais essa impressão. E para que andar em
carros autônomos seja tão tranquilo quanto usar uma
escada rolante. Apesar da confissão da apreensão
sentida por Isaac, a experiência se deu de um modo
absolutamente seguro. A autonomia do carro não
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colocou nenhum passageiro em risco, em nenhum
momento. E, se houvesse essa possibilidade, havia um
motorista de carne e osso lá, para assumir o controle
se necessário.

A experiência foi conduzida em Pittsburgh, no Estado da
Pensilvânia. Foi lá que o Uber equipou uma pequena frota de
veículos (sempre do modelo Ford Fusion) com um conjunto
de 20 câmeras, 7 sensores de laser, além de um laser 360
graus, e mais 1.400 componentes adjacentes. A maior
parte desses equipamentos ficou instalada sobre o teto do
carro. Na parte de dentro do sedã, os passageiros viram
poucas diferenças. A mais notória foi um grande botão
vermelho perto do câmbio – é o dispositivo que desliga o
sistema autônomo, se necessário. Outra novidade na parte
interna eram tablets dispostos entre os assentos, exibindo
para os passageiros, em tempo real, as imagens captadas
pelos sensores – como se mostrassem o que o carro
estaria “vendo” durante o trajeto. Uma pequena câmera
ainda foi instalada internamente, para registrar as reações
dos passageiros, que seriam analisadas posteriormente.
O limite para qualquer deslocamento era de dois passageiros.
Isso porque, na frente, ficavam um motorista (para assumir o
volante em caso de necessidade – o que é uma exigência da
lei americana, por enquanto, para permitir deslocamentos de
veículos autônomos) e um engenheiro do Uber.
“Testar em situações reais é fundamental para o sucesso
dessa tecnologia. E criar uma alternativa viável para a
propriedade de carros individuais é importante para o
futuro das cidades”, afirmaram, em nota, os fundadores
do Uber, Anthony Levandowski e Travis Kalanick. “É claro

PASSAGEIROS PEGOS DE SURPRESA
Além dos jornalistas, passageiros de verdade estão
participando da experiência do Uber autônomo. E
sem nenhuma preparação prévia. Ao pedir um Uber,
eles são comunicados, via aplicativo, que receberão
um modelo sem motorista. E que não precisarão
pagar a conta. Como dito na matéria, a empresa
tem escolhido os usuários que mais recorrem ao
serviço para a participação nos testes.

24

mrmohock/Shutterstock

SUPERCARRO

que não conseguimos prever exatamente o que nos reserva
o futuro. Mas sabemos que Ubers autônomos têm um
enorme potencial para melhorar a sociedade: reduzindo
o número de acidentes de trânsito, que hoje matam 1,3
milhão de pessoas por ano, liberando 20% do espaço das
cidades hoje destinados para o estacionamento de carros,
e eliminando os congestionamentos, que desperdiçam
trilhões de horas todos os anos.”

TESTE COM TODA A SEGURANÇA
A experiência – uma iniciativa do Centro de Tecnologias
Avançadas do Uber – começou menos de quatro
meses após o Uber anunciar o início da circulação de
veículos sem motorista. Durante os trajetos, os carros
coletam dados de mapeamento, de modo a aprimorar a
compreensão do sistema. Afinal, na tecnologia do carro
autônomo, os engenheiros estão aprendendo enquanto
fazem. E, de modo a que a experiência fosse desenvolvida
num ambiente de controle total – apesar de ser nas ruas
reais da cidade –, o programa é feito somente numa área
restrita de Pittsburgh, onde a empresa tem mapas bem
detalhados das vias. Ainda assim, houve momentos, em
algumas das viagens com jornalistas convidados, em que
foi necessário o motorista intervir.
A reportagem do jornal USA Today afirmou que,
em algumas ocasiões, “quando a situação era
demasiadamente complexa para os algoritmos do
veículo”, o condutor teve de assumir o volante. Exemplo
disso foi quando havia um automóvel estacionado na

contramão próximo a uma calçada. Essa circunstância
“fora da ordem natural do trânsito” dava um nó na
“cabeça” do carro. Hora de voltar à condução manual. Em
situações como essa, ou nas quais o sistema identificava
que poderia haver algum risco associado à autonomia
do veículo, um alerta sonoro era emitido, como aviso
para que o motorista da empresa assumisse a direção.
Mesmo em deslocamentos sobre pontes ou outras
condições em que, aparentemente, os jornalistas não
identificavam que poderia existir algum perigo.
Claro, trata-se de um teste, e o objetivo não era insistir
na autonomia do carro o tempo inteiro, e sim identificar
o quanto esse modelo de veículo já pode ser considerado
seguro em uma série de situações do trânsito. E
os jornalistas convidados se surpreenderam com a
segurança demonstrada. Segundo o próprio USA Today,
a condução foi suave durante toda a viagem, e o carro
soube evitar, sozinho, ciclistas e pedestres que estavam
no caminho em uma avenida movimentada da cidade.
Já a agência Reuters relatou que o Fusion autônomo
soube parar em todos os sinais vermelhos e reduziu a
velocidade quando um carro estacionado à frente abriu a
porta de repente, no lado que dava para a via. Em alguns
aspectos, o carro já se revela um “motorista” mais
educado que a maioria dos condutores humanos.
O próprio Mike Isaac, o jornalista que admitira um certo
nervosismo, escreveu que, na maior parte do tempo,
tinha de perguntar para o motorista se era ele quem
estava dirigindo ou era o automóvel tomando decisões
por conta própria, já que não percebia a diferença
entre a condução automatizada e uma que fosse feita
por gente de verdade (a dúvida faz sentido porque o
motorista era orientado pelos pesquisadores a manter
as mãos levemente sobre o volante, para poder assumir
rapidamente o controle no caso de qualquer urgência).
Isaac escreveu no seu jornal que o veículo autônomo
sempre se mantinha nos limites de velocidade máxima
das vias, mesmo quando não havia outros carros
no caminho, e parava com boa distância de outros
automóveis nos cruzamentos.

MAS O QUE VAI ACONTECER
COM OS MOTORISTAS?
“Sabemos que muitos motoristas vão ter dúvidas sobre
essa tecnologia”, explicam os fundadores do Uber.
“Tudo ainda é muito recente: Ubers autônomos têm

um motorista no banco da frente porque ainda exigem
intervenção humana em diversas situações, incluindo mau
tempo. Mesmo quando essas questões forem resolvidas,
acreditamos que a oferta desse transporte será um
mix de opções, com veículos dirigidos por pessoas se
somando aos Ubers autônomos. Até por causa dos limites
atuais do software de direção autônoma.”
E quando o sistema chegar a um nível de sofisticação
que dispense de vez a figura do motorista, Anthony
Levandowski e Travis Kalanick acreditam que, ainda
assim, haverá mais gente empregada. “A tecnologia cria
novas oportunidades de trabalho ao mesmo tempo que
torna algumas funções dispensáveis. Ubers autônomos
estarão nas ruas 24 horas por dia, o que significa que
precisarão de muito mais manutenção nos carros, feita
por humanos, do que hoje em dia.”

TECNOLOGIA AINDA ASSUSTA
Um estudo feito em janeiro pela AAA Foundation for
Traffic Safety, dos Estados Unidos, revelou que 75%
dos motoristas afirmam ter medo de rodar com um
carro autônomo. A pesquisa ouviu 1.832 pessoas,
todas acima de 18 anos de idade.
Segundo John Nielsen, diretor da fundação, esse temor
está relacionado com os avanços rápidos da indústria
na direção dos carros autônomos, uma tecnologia
que a maioria das pessoas ainda não conhece com
profundidade. “O que elas talvez não percebam é que
as bases dessa tecnologia já estão nos veículos atuais,
e ela está melhorando cada vez mais e conquistou a
confiança dos motoristas”, aponta.
Nielsen faz referência a sistemas recentes que ajudam
o motorista (e às vezes assumem o controle do carro
sozinhos) em uma série de situações: frenagem
automática de emergência, controle de velocidade de
cruzeiro, assistente de estacionamento, entre outros.
Confirmando o que o diretor da AAA disse, outra
conclusão do estudo é de que 61% dos motoristas
pesquisados afirmaram desejar que seu próximo
carro tenha tecnologias de autonomia parcial, como
as citadas – que já fazem parte inclusive de muitos
modelos presentes no mercado brasileiro.
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REPARO

REPARAÇÃO
NA INTERNET

O Clube

3

Pintura
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O CESVI MANTÉM UMA REVISTA ELETRÔNICA COM
ASSUNTOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA
DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA – UM BLOG INTERATIVO
QUE TEM FEITO SUCESSO ENTRE AS OFICINAS
Alexandre Carvalho dos Santos
26
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O NASCIMENTO DO CLUBE DAS OFICINAS
ESTÁ ASSOCIADO AO PRÓPRIO CRESCIMENTO
DA REVISTA CESVI – QUE PRECISOU TER FOCO
MAIS ESPECÍFICO, PERMITINDO QUE OS
TEMAS DE REPARAÇÃO GANHASSEM
UM ESPAÇO EXCLUSIVO

D

esde a sua fundação, o CESVI BRASIL empenhou-se em trabalhar
bem a sua comunicação com as oficinas de reparação automotiva.
Afinal, o centro de pesquisa foi fundado no país em 1994 com uma
missão muito importante: contribuir para a evolução técnica e de gestão
das reparadoras, para que essas empresas brasileiras tirassem o atraso
em relação às oficinas do exterior. Os estudos do CESVI nessa área e as
informações que ia buscar lá fora, quanto a equipamentos e processos
modernos, precisam chegar aos proprietários e chefes de oficina, funileiros e
pintores de uma forma direta e eficiente. Isso tem sido feito via consultoria,
treinamentos e, durante muitos anos, por meio desta Revista CESVI.

A UM CLIQUE DE DISTÂNCIA
Ainda não conhece o Clube das Oficinas?
Acesse: www.clubedasoficinas.com.br
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REPARO
Mas isso porque, no passado, a revista tinha um perfil diferente.
Ela comportava, ao mesmo tempo, assuntos destinados a
profissionais do mercado de seguros, montadoras e também
para as oficinas. Assim, na revista tínhamos matérias com dicas
técnicas relacionadas a trabalhos de funilaria e pintura do dia
a dia, textos sobre atendimento e gestão nas oficinas, sobre
a importância do orçamento feito com base em informações
técnicas, apresentação de equipamentos e insumos, entre
outros temas do universo da reparação.
Porém, com o tempo, a revista cresceu, conquistou uma
visibilidade maior, ampliando sua demanda também pelos
assuntos mais direcionados às seguradoras e montadoras:
estudos de segurança viária, legislação, rastreamento e
bloqueio de veículos, a influência da reparabilidade dos
veículos na precificação do seguro, e outros. Dessa forma,
a direção do CESVI BRASIL sentiu que chegara a hora das
oficinas terem um canal de comunicação exclusivo delas, para
que as informações de que elas precisam não corressem o
risco de ficarem asfixiadas entre outros temas da revista. Foi
assim que nasceu o Clube das Oficinas.

MAIS CONTEÚDO – E MAIS ACESSÍVEL
A ideia de migrar as matérias sobre reparação automotiva
para um veículo de comunicação no formato de blog
proporcionou as seguintes vantagens:
• A possibilidade de publicar conteúdos novos com intervalos
muito mais curtos. Sem ter de esperar por todo o processo
de gráfica associado às mídias em papel, a equipe de
comunicação do CESVI BRASIL atualiza o Clube das Oficinas
até três vezes por semana – levando, portanto, muito mais
conteúdo aos seus leitores.
• O conteúdo na internet aumenta o alcance das matérias do
CESVI. A revista, muitas vezes, acaba parando no escritório
do dono da oficina, sem chegar ao resto da equipe, para
quem os posts são escritos. Já na internet, com o acesso
gratuito e aberto a todos, funileiros, pintores, orçamentistas
e os demais profissionais da oficina podem ler os conteúdos
sempre que quiserem, seja nas oficinas em que trabalham,
seja na própria casa.
• O formato de blog também permite a interação do CESVI
com seu público. Assim, os leitores podem tirar dúvidas
sobre os textos, fazer comentários, críticas e elogios. A
comunicação fica muito mais direta, transparente e rápida
– e isso ajuda o CESVI a pensar nos novos conteúdos, de
acordo com os interesses demonstrados pelos leitores.
Embora esses assuntos voltados para as oficinas tenham
sido transferidos para o blog, a Revista CESVI manteve uma
seção chamada “Reparo”, na qual o assunto continua sendo,
claro, reparação automotiva. Mas com uma diferença
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importante: aqui na revista, o conteúdo é voltado para os
profissionais do mercado segurador, com informações que
as companhias precisam saber sobre os processos e a
realidade da reparação, e em como isso tudo influencia na
atividade da carteira de automóvel.

COM A ASSINATURA CESVI
O conteúdo dos posts do Clube das Oficinas é construído
de maneira colaborativa dentro do CESVI BRASIL. Há desde
textos mais técnicos, escritos pelos engenheiros e analistas
do centro de pesquisa, até notícias de mercado, publicadas
diretamente pela equipe de comunicação do CESVI. O Clube
ainda apresenta processos de reparação em formato passo a
passo, que tanto podem surgir em um vídeo exclusivo ou em
sequências fotográficas. Estes costumam ser os posts que
mais atraem iniciativas de interação por parte dos leitores.
O profissional que frequenta o Clube das Oficinas tira
dúvidas sobre seu trabalho do dia a dia, aprende novas
técnicas, descobre novos equipamentos e fica por dentro das
novidades do mundo automotivo.
E sem pagar nada por isso. Afinal, o objetivo do CESVI com o
blog ainda é justamente aquele lá de meados dos anos 1990,
quando o centro de pesquisa começou a ter contato com as
reparadoras: disseminar informação técnica de modo a ter
uma contribuição essencial para a evolução das oficinas no
Brasil. Algo que qualquer proprietário de veículo pode conferir
ao deixar seu automóvel numa das boas oficinas de hoje –
empresas completamente diferentes da realidade que existia
20 anos atrás. Apesar do incrível avanço das reparadoras
nessas duas décadas, a existência de um Clube das Oficinas
é para que essa evolução continue a dar frutos, beneficiando
– via informação técnica de qualidade – as próprias oficinas
e, consequentemente, seus clientes, sejam eles proprietários
de veículos, sejam companhias de seguros.

OUTRAS MÍDIAS
Centro de pesquisa automotiva pertencente ao Grupo
MAPFRE, o CESVI BRASIL marca presença em diversos
modelos de comunicação a fim de levar informações a
todos os seus públicos – e da maneira mais abrangente
possível. Além desta Revista CESVI e do Clube das
Oficinas, o CESVI BRASIL tem página própria no Facebook
(www.facebook.com/cesvibrasil) e no Twitter (https://
twitter.com/cesvibrasil).
Siga o CESVI nessas mídias e fique por dentro de tudo o
que é relevante e novo nos campos da segurança viária, da
mobilidade, da reparação e dos estudos automotivos.

Siga o CESVI BRASIL
nas mídias sociais
Fique atualizado sobre as tendências e novidades
do universo automotivo. Além do que você encontra
aqui, na Revista CESVI, o centro de pesquisa divulga
estudos e notícias sobre segurança no trânsito, reparação
e mercado em uma série de canais da internet. Conﬁra!

facebook.com/
cesvibrasil
Acompanhe as notícias
mais relevantes do
mercado automotivo.

clubedasoﬁcinas.com.br
Dúvidas em processos de
reparação? Quer saber passo
a passo como se faz? Acompanhe
o blog do proﬁssional
da reparação automotiva.

youtube.com/
cesvibrasil
Para quem é apaixonado por
carros, o canal do CESVI BRASIL
no YouTube traz vídeos dos
crash-tests realizados pelo
centro de pesquisa, além
de tutoriais explicando
os processos de reparação.

twitter.com/
cesvibrasil
O CESVI BRASIL na sua timeline.
O que acontece no mercado,
24 horas por dia.

DE IMPACTO:
ENSAIOS

NOVO CELER
CESVI faz crash-tests das versões hatch e sedan do veículo
da Chery. Confira qual foi o desempenho dos carros nas
batidas em relação à reparabilidade

Divulgação

Emerson Farias
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P

rimeiro modelo da chinesa Chery a ser
produzido na nova fábrica da montadora,
em Jacareí, no interior de São Paulo, o
Novo Celer – reestilizado – teve suas versões
hatch e sedan estudadas pelos engenheiros e
técnicos do CESVI BRASIL, para avaliação de
sua reparabilidade e do desempenho em outros
índices criados pelo centro de pesquisa.
Ao longo do estudo, o CESVI fez algumas
recomendações para a montadora no sentido de
aprimorar a reparabilidade de seus modelos, como
você verá ao longo desta matéria. E um deles se
destacou: a versão sedan foi classificada com o
segundo melhor CAR Group de sua categoria, atrás
apenas do Etios, da Toyota.

DADOS DOS VEÍCULOS - Chery Celer Hatch e Sedan
Versão
1.5 Flex
Ano de fabricação
2016
Tipo de carroceria
Monobloco
Peso em ordem de marcha
1.210 kg
Motor
1.5 ACTECO Flex
Potência
109 (G) / 113 (A) cv
Combustível
Flex

CATEGORIA Hatch compacto
POSIÇÃO
ATUAL

MONTADORA

VEÍCULO

DEZ/15

JAN/16

FEV/16

MAR/16

ABR/16

MAI/16

1º

Up!

10

10

10

10

10

10

2º

Novo Fox

16

16

16

16

16

16

3º

Novo Gol

18

21

18

18

18

18

4º

Novo C3
Hatch

15

17

17

19

18

19

5º

208

18

21

21

22

22

22

Novo Celer
Hatch

–

–

–

–

–

22

Etios Hatch

19

19

19

19

22

22

6º

New QQ

–

–

–

–

–

22

Sandero

30

30

30

30

26

26

7º

Onix

26

26

26

26

28

28

8º

New Fiesta

29

29

29

29

29

29

9º

Novo Uno

40

40

41

41

43

43

10º

Palio Fire

42

42

44

44

45

45

11º

Novo Palio

47

47

49

49

51

51

CATEGORIA Sedan
POSIÇÃO
ATUAL

MONTADORA

VEÍCULO

DEZ/15

JAN/16

FEV/16

MAR/16

ABR/16

MAI/16

1º

Etios Sedan

16

16

16

16

19

19

2º

Novo Celer
Sedan

–

–

–

–

–

23

3º

Voyage

24

24

24

24

24

24

4º

Prisma

27

27

27

27

29

29

5º

Grand
Siena

41

41

43

43

44

44

OUTROS ÍNDICES
Novo Celer HATCH

ÍNDICE DE VISIBILIDADE
ÍNDICE DE ENCHENTE

OUTROS ÍNDICES
Novo Celer SEDAN

ÍNDICE DE VISIBILIDADE
ÍNDICE DE ENCHENTE
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IMPACTO DIANTEIRO

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO – Hatch e Sedan
Capô

Substituição

Conjunto óptico

Substituição

Para-choque dianteiro (capa na cor do veículo)

Substituição

Grade do radiador (superior)

Substituição

Grade do radiador (inferior)

Substituição

Absorvedor de impacto

Substituição

Para-lama LE

Substituição

O componente teve quebra nos pontos de fixação, e por isso
precisou ser substituído. O CESVI não recomenda a reparação
nesses pontos, o que tornaria o conjunto mais frágil na
eventualidade de novas batidas.
Como a carcaça do componente não quebrou, o CESVI sugeriu
que a montadora adotasse um kit de reparo nos pontos de
fixação do conjunto óptico. Isso viabilizaria a troca apenas dos
pontos de fixação, não sendo necessário trocar o conjunto óptico
inteiro, reduzindo assim o custo do reparo.

Painel dianteiro superior central

Substituição

Painel dianteiro superior LE (alojamento do conjunto óptico)

Substituição

Painel dianteiro central do radiador

Substituição

Travessa frontal

Substituição

Longarina parcial LE

Substituição

Defletor de ar inferior do para-choque dianteiro

Substituição

Longarina dianteira

TMO (tempo de mão de obra)
DA REPARAÇÃO DIANTEIRA – Novo Celer Hatch

O CESVI realizou crash-tests de baixa velocidade com o objetivo
de determinar a reparabilidade dos veículos, com base nos
ensaios de impacto normalizados e aceitos segundo a normal
internacional do RCAR. A conclusão foi de que o Novo Celer
teve bom comportamento estrutural nas colisões – tendo
desempenho idêntico nas versões hatch e sedan.

Conjunto óptico

A longarina da lateral esquerda sofreu danos em sua
extremidade, deformando os seus pontos fusíveis – por isso,
precisou ser trocada. Porém, a peça disponibilizada pela
montadora para reposição é inteiriça. Assim, foi necessário fazer
o corte da peça e soldar apenas sua ponta.
O CESVI sugeriu que a montadora estudasse a possibilidade de
adotar uma travessa frontal com crash-box. Com essa travessa,
provavelmente os danos seriam reduzidos na longarina e em
componentes adjacentes, possibilitando a reparação.
O CESVI também sugeriu estudar a possibilidade de oferecer
apenas a ponta da longarina, para os casos de reparo de batidas
em baixa velocidade.
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Painel inferior de sustentação do radiador

Reparação

Funilaria

8,90

Mecânica

0,00

Pintura

4,75

Tempo total da reparação dianteira

13,65

TMO (tempo de mão de obra)
DA REPARAÇÃO DIANTEIRA – Novo Celer Sedan
Funilaria

7,23

Mecânica

0,00

Pintura

6,68

Tempo total da reparação dianteira

13,91

IMPACTO TRASEIRO

Mais uma vez, houve um bom comportamento estrutural por
parte tanto da versão hatch quanto do Celer Sedan. Ainda
assim, o CESVI fez recomendações visando à minimização do
custo do reparo. Confira os principais destaques do estudo
relacionado ao impacto traseiro.

Travessa
traseira (Hatch)

A travessa traseira do veículo não tem crash-box, o
que reduziria os danos na longarina e em componentes
adjacentes. Por isso, a energia do impacto acabou tendo de
ser absorvida pelos pontos fusíveis da longarina, inviabilizando
a sua reparação.

Assoalho do
porta-malas (Hatch)
O componente teve deformações em sua estrutura, mas foi
possível fazer o reparo no estiramento, permitindo recuperar
as características originais da peça.

Longarina
traseira (Sedan)
A longarina na lateral direita apresentou danos apenas em sua
extremidade, o que possibilitou a substituição parcial. Porém,
como mencionado no estudo do impacto dianteiro, a peça é
disponibilizada inteira pela montadora. Por isso, foi necessário
fazer o corte da peça e soldar apenas a ponta da longarina.
O CESVI sugeriu para a montadora estudar a possibilidade
de disponibilizar também apenas a ponta da longarina, para
reparos de impactos de baixa velocidade.

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO – Hatch e Sedan
Para-choque traseiro (capa na cor preta)

Substituição

Lanterna inferior LD do para-choque traseiro

Substituição

Painel traseiro

Substituição

Longarina traseira parcial LD

Substituição

Complemento do painel traseiro LD

Substituição

Difusor de ar LD

Substituição

Assoalho

Substituição

Moldura inferior do para-choque traseiro

Substituição

Travessa traseira

Substituição

Cânister

Substituição

Complemento do painel traseiro LD

Reparação

Assoalho

Reparação

TMO TOTAL DA REPARAÇÃO TRASEIRA – Novo Celer Hatch
Funilaria

8,90

Mecânica

0,00

Pintura

4,75

Tempo total da reparação traseira

13,65

TMO TOTAL DA REPARAÇÃO TRASEIRA – Novo Celer Sedan
Funilaria

7,70

Mecânica

0,00

Pintura

5,65

Tempo total da reparação traseira

13,35
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DE IMPACTO:
ENSAIOS

RENEGADE

34
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Utilitário esportivo da
Jeep traz uma inovação
no que diz respeito à
reparabilidade: uma
travessa traseira de
material plástico –
que funcionou bem!

U

m dos utilitários esportivos compactos mais vendidos
do Brasil, o Jeep Renegade teve sua reparabilidade
estudada pelo CESVI BRASIL. O veículo faz parte de
um fenômeno de vendas interessante: os SUVs e crossovers
têm sido menos afetados pela crise econômica que outras
categorias de automóveis. Segundo a Fenabrave (a federação
das concessionárias de veículos), o segmento dos utilitários
esportivos foi o único que cresceu no primeiro semestre em
relação ao mesmo período do ano passado.
E o comportamento do Renegade nos crash-tests foi
considerado positivo, com o veículo atingindo a classificação 33
no ranking CAR Group – a segunda melhor de sua categoria.
Confira a seguir como foi o desempenho do carro nos estudos
do CESVI BRASIL.
DADOS DO VEÍCULO - Jeep Renegade
Versão

Sport 1.8 Flex

Ano de fabricação

2016

Tipo de carroceria

Monobloco

Peso em ordem de marcha

1.393 kg

Motor

1.8 Flex

Potência

130 (G) / 132 (A) cv

Combustível

Flex

CATEGORIA Utilitário Esportivo
POSIÇÃO
ATUAL

MONTADORA

VEÍCULO

MAR/16

ABR/16

MAI/16

JUN/16

JUL/16

AGO/16

1º

208

32

32

32

32

32

32

2º

Renegade

-

-

-

-

-

33

3º

Ecosport

39

39

40

45

45

40

OUTROS ÍNDICES
ÍNDICE DE VISIBILIDADE

ÍNDICE DE ENCHENTE
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IMPACTO DIANTEIRO

Nos crash-tests promovidos pelo CESVI BRASIL, a
estrutura do Renegade teve apenas deformações leves,
beneficiando o processo de reparação e minimizando a
quantidade de peças de maior custo que teriam de ser
substituídas. Veja a seguir alguns destaques do estudo na
parte dianteira.

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO
Para-choque dianteiro

Substituição

Complemento do para-choque dianteiro

Substituição

Guia de fixação LE do para-choque

Substituição

Grade dianteira

Substituição

Tampão esquerdo

Substituição

Farol esquerdo

Substituição

Painel dianteiro (front-end)

Substituição

No momento do impacto, o capô teve apenas deformações
leves na extremidade da peça. Não foram afetados os
pontos fusíveis que são projetados para uma deformação
programada do capô na hora de uma colisão, evitando que
ele seja atirado contra o para-brisa e a coluna A. Como o
dano foi suave, o capô pôde ser reparado.

Defletores do front-end

Substituição

Absorvedor de impacto

Substituição

Travessa frontal com crash box

Substituição

Travessa inferior com crash box

Substituição

Moldura plástica do para-lama LE

Substituição

Travessa frontal com crash-box

Capô

Reparação

Longarina

Reparação

Capô

O Renegade possui travessa frontal com crash-box,
componente que absorve parte da energia do impacto,
reduzindo e evitando os danos em componentes adjacentes,
como o conjunto radiador/condensador/eletroventilador, que
não foi danificado.

Longarina dianteira

A travessa frontal com crash-box reduziu os danos
provocados na longarina dianteira (lateral esquerda –
LE), que teve leves deformações em sua extremidade,
viabilizando a sua reparação.

Travessa inferior com crash-box
Além da travessa frontal, o veículo possui uma travessa
inferior com crash-box, que também ajudou a reduzir os
danos no impacto.
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TMO (tempo de mão de obra) TOTAL DA REPARAÇÃO DIANTEIRA
Funilaria

5,93

Mecânica

0,00

Pintura

4,65

Tempo total da reparação dianteira

10,58

IMPACTO TRASEIRO

A Jeep inovou no conceito de travessa traseira. Geralmente
as montadoras fornecem essa peça composta por
material de aço ou alumínio; porém, a travessa traseira do
Renegade é feita de material plástico. Essa travessa possui
um sistema de absorção (do tipo colmeia) que absorve
parte da energia do impacto com resultado satisfatório e
semelhante à travessa com crash-box convencional.

Painel e tampa traseira

Esses componentes adjacentes tiveram seus danos
minimizados graças justamente à presença da travessa
traseira, que absorveu bem parte da energia do impacto.
A tampa traseira apresentou danos leves e pouco visíveis
em sua extremidade, sendo possível realizar o reparo,
sem a necessidade de substituir a peça. Assim como o
painel traseiro.

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Para-choque traseiro

Substituição

Para-choque traseiro direito

Substituição

Moldura plástica da lateral traseira LE

Substituição

Travessa traseira

Substituição

Guia central do para-choque traseiro

Substituição

Painel traseiro

Reparação

Tampa traseira

Reparação

TMO TOTAL DA REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria

4,13

Mecânica

0,00

Pintura

1,97

Tempo total de reparação traseira

6,09

Longarina traseira /assoalho
do porta-malas
Esses componentes, que geralmente são afetados nos
impactos traseiros, também se beneficiaram da travessa
traseira: surpreendentemente não tiveram danos.
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MÁQUINAS POP

É TUDO VERDADE
DOCUMENTÁRIOS REVELAM AS
HISTÓRIAS FASCINANTES DE PILOTOS,
DE FANÁTICOS POR CARROS E TAMBÉM
DE BASTIDORES DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA. INDICAMOS
SEIS FILMES QUE VALEM A PENA
VOCÊ CONFERIR
Alexandre Carvalho dos Santos
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F

ilmes sobre carros, pilotos ou a própria indústria automobilística têm
uma legião de aficionados no mundo todo, na medida em que o cinema
soube combinar a própria fantasia da projeção de imagens ao fascínio
exercido pelos veículos automotores. Há longas-metragens sobre corredores
de diversas categorias do automobilismo (como Rush: No limite da emoção,
de 2013, sobre a rivalidade entre Nick Lauda e James Hunt na Fórmula 1),
sobre construtores de carro (Tucker – Um homem e seu sonho, de 1988), ou
mesmo filmes em que os carros são coadjuvantes de luxo (American Graffiti,
de 1973, com seus hot rods). Mas, além dessas grandes obras da ficção, o
cinema também prestou homenagem aos carros por meio de documentários,
um trabalho que une a sétima arte ao jornalismo e à prática do historiador. O
objetivo é narrar a verdade por trás da fantasia: os bastidores, os homens que
se tornaram lendas, o fato à frente do mito.
Selecionamos aqui alguns dos melhores documentários sobre o universo
do carro.

QUEM MATOU O CARRO
ELÉTRICO? (2006)

Em 1996, veículos elétricos passaram a ter uma presença surpreendente nos
Estados Unidos. Diante de um cenário global em que os carros a gasolina são
responsáveis diretos por problemas maciços de saúde ligados à poluição e pelo
aquecimento global, pareceria loucura não haver uma opção generalizada por esses
carros que não precisam de combustão e não emitem poluentes. Certo? Então o
mundo enlouqueceu. Porque, apenas dez anos depois desse momento promissor,
os veículos elétricos já haviam sumido das vias americanas. Este filme, que conta
com depoimentos dos astros Mel Gibson e Tom Hanks, e de especialistas em
automóvel, retrata o desenvolvimento, a comercialização e a retirada do mercado
de veículos elétricos. O filme aborda os papéis da indústria automobilística e da
petrolífera, além do governo americano, no breve grande momento dos carros
elétricos nos EUA durante os anos 1990.

Um dos maiores campeões do automobilismo de todos os tempos foi
um brasileiro: Ayrton Senna da Silva, que nos deixou precocemente, aos
34 anos, fazendo o que mais gostava na vida, que era desafiar o perigo
em pistas de alta velocidade. Este documentário, dirigido pelo britânico
Asif Kapadia, registra toda a trajetória desse excepcional piloto: de sua
chegada impressionante à Fórmula 1 ao fim trágico em San Marino. Um
dos grandes atrativos do filme é o foco na rivalidade com o piloto francês
Alain Prost. Mas tem também curiosidades para todos os gostos,
como uma entrevista de Senna ao Roda Viva, da TV Cultura, ou sendo
paparicado por Xuxa no programa da apresentadora. E, claro, há as
corridas magníficas, obras de um gênio das pistas.

A VINGANÇA DO CARRO
ELÉTRICO (2011)

SENNA (2010)

Produzido por Chris Paine, o mesmo diretor de Quem Matou o Carro
Elétrico, este filme atualiza, cinco anos após o longa-metragem
anterior, a visão de mundo em relação aos veículos elétricos. Além de
mostrar bastidores da indústria do automóvel, conta a história ainda
recente do interesse renovado em veículos não poluentes. E joga uma
luz especial sobre a Tesla, marca californiana do Vale do Silício que
produz veículos esportivos totalmente plugados. Com acesso amplo
aos programas de pesquisa e desenvolvimento da General Motors, da
Nissan e da própria Tesla, o filme tem vocação para registro histórico:
mostra o que pode ser um grande ponto de virada na mobilidade e na
forma como o homem se relaciona com seus veículos.
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JOURNEY TO
LE MANS (2014)

Para quem se maravilha com as proezas dos veículos que competem
em provas de velocidade, esta é a chance de conhecer os prodígios
de engenharia que resultam em veículos extraordinários. Mostra,
especificamente, o trabalho da equipe Jota Team, lutando para competir
numa das provas de automobilismo mais tradicionais e perigosas de
todos os tempos: as 24 Horas de Le Mans. Como cereja do bolo, o
documentário é narrado pelo ator Patrick Stewart (mais conhecido pelo
papel de Professor Xavier na série de filmes dos X-Men).

Este documentário é mais que uma homenagem aos 30 anos do filme De Volta para o
Futuro. É um retrato da idolatria dos fãs do filme por um dos grandes (senão o maior)
carros-fetiche do cinema: o DeLorean, a máquina do tempo em que Marty McFly volta
ao passado para embaralhar o momento em que seus pais se conhecem. Em um dos
depoimentos marcantes do documentário, o roteirista do filme revela que recebeu uma
grande oferta de dinheiro para mudar o carro para um Mustang, mas que não aceitou
a proposta: “Doc Brown [o cientista maluco da história] não dirigiria um Mustang”.
Back in Time revela que os fãs descobriram que o DeLorean original usado no filme
estava encostado, enferrujando num estúdio. Então decidiram restaurá-lo. E o
colocaram como “carro-propaganda” de uma campanha nobre: levantar fundos para a
fundação criada por Michael J. Fox para a pesquisa sobre o Mal de Parkinson (o ator,
intérprete do icônico Marty McFly, foi diagnosticado com a doença em 1991 e convive
com ela até hoje).

NUTZ (2015)

BIKES VS. CARROS
A Revista CESVI já tratou de um
documentário específico aqui
na seção Máquinas Pop: Bikes
vs. Carros, que fala sobre como
toda uma mentalidade mundial de
40

BACK IN TIME
(2015)

Se você é um apaixonado por carros antigos, este documentário brasileiro tem a
sua cara. São quase 20 histórias de antigomobilistas, dos mais fanáticos aos mais
excêntricos. Como a do gaúcho Leonardo Padilha, que, morando em uma casa de
60 metros quadrados, tem uma garagem três vezes maior, para abrigar com todo
o conforto seus oito (!) Ford Galaxie. O próprio diretor do filme é um desses loucos
por carros antigos. Dono de um Galaxie 1972 caracterizado como um carro da
polícia californiana, Dino Dragone já viajou diversas vezes a Brasília apenas para
ajudar a restaurar o Galaxie que pertenceu ao presidente Juscelino Kubitschek.
O documentário traz ainda um depoimento de Nelson Piquet. Ele fala sobre sua
coleção de Volkswagen antigos, com o motor preparado. “Comprei os carros dos
meus sonhos de moleque e aumentei a potência. Nenhum tem menos que 300 cv.”

mobilidade voltada para o carro
sufocou a presença dos ciclistas
em diversas cidades do planeta
– inclusive São Paulo. Você pode
conferir essa matéria na íntegra na
internet: https://goo.gl/EGhwSd

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.

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

O

CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de bloqueio e rastreamento de veículos
que realmente cumprem o que prometem. Este estudo engloba diversas análises, como a estrutura
da empresa que oferece o sistema, sua central de atendimento, a forma de comunicação usada,
a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas 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
3T Systems
Alltech
ANGEL CAR
Bysat Automação

TIPO

TELEFONE

SITE

3T CONTROLE
Alltech
Angel Car Master

Rastreador
Rastreador
Rastreador

LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO
GPS
GPS
GPS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(11) 2185-8391
0800 604 6644
(13) 3026-7275

www.3tsystems.com.br
www.alltechrastreamento.com.br
www.angelcar.com.br

Kit Bysat

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(31) 3057-4401

www.bysat.com.br

e Controle Ltda.
CEABS

CEABS GSM

Rastreador

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

CELTEC

AUTOCARGO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(48) 3025-8700

www.autocargo.com.br

CIELOCEL GS11
FOCLOG GSM
Golsat Car
RASTREADOR E-GPRS

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(54) 3312-3399
(51) 3720-4241
(43) 3315-9500
(11) 5189-9000

www.grupocielo.com.br
www.foclog.com.br
www.golsat.com.br
www.ituran.com.br

Rádio Frequência

(11) 5189-9000

www.ituran.com.br

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(48) 3381-9999
(85) 3261-2424
(12) 3307-2005
(11) 3660-5600

www.grupokhronos.com.br
www.locabrasseguranca.com.br
www.mirus.com.br
www.pointerbrasil.com.br

0800 7270317

CIELO TELECOM
FOCLOG Rastreadores
Golsat
Ituran
Ituran
KHRONOS
LOCABRÁS
Mirus
POINTER
PORTO SEGURO
PROTEÇÃO E
MONITORAMENTO
Pósitron
Pósitron
Reforce
Rastreamento Ltda
SANTANA
RASTREAMENTO
SATPLUS
SEGSAT
SIGHRA Tecnologia
em rastreamento Ltda.
SIMTRACK
TESB
TotalSat
Grupo Tracker
Volpato Rastreamento
Veltec
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EQUIPAMENTO

LOCALIZADOR RF SMART

Localizador

Khronos GSM/GPRS
MXT-140
SKYPATROL TT8750
CELLO IQ

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

GPS
GPS
GPS
GPS
Aproximação
de Antenas
GPS
GPS
GPS
GPS

DAF PORTO SEGURO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Pósitron Rádio Frequência
Rastreador Selado GSM/GPRS

Localizador
Rastreador

GPS
GPS

Rádio Frequência
GSM/GPRS

(19) 3787-6320
(19) 3787-6320

www.pst.com.br
www.pst.com.br

MXT-140

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(67) 3326-5353

www.reforcerastreamento.com.br

MXT-140

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(31) 2534-9400

www.santanarastreamento.com.br

MXT-140 B

Rastreador

RF Plus

Localizador

GPS
Aproximação de
Antena

ABSOLUT ABS 1107

Rastreador

SIM 300K
TELEFÔNICA GSM
TS Blocker 5000

Rastreador
Rastreador
Rastreador

Tracker Auto

Localizador

MXT 150/151
VELTEC

Rastreador
Rastreador

www.portoseguro.com.br

GSM/GPRS

(31) 2517-2600

www.satplus.com.br

Rádio Frequência

(81) 2125-2600

www.segsat.com

GPS

GSM/GPRS

(11) 3662-5450

sighra.com.br

GPS
GPS
GPS
Aproximação de

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(11) 2199-0701
(11) 3120-7716
(41) 2109-7709

www.simtrack.com.br
www.telefonica.com.br
www.totalsat.com.br

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

GSM/GPRS
GSM/GPRS

(51) 3342-5551
(21) 2105-5000

www.volpatorastreamento.com.br
www.veltec.com.br

Antenas
GPS
GPS

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA

EQUIPAMENTO

Pósitron

Rastreador Selado
GSM/GPRS

SEGMENTO CASCO =

CARGA =

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(19) 3787-6320

www.pst.com.br

LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA
ALARCOM
CEABS
Cielo Telecom
Foclog Rastreadores

EQUIPAMENTO

TELEFONE

SITE

MXT 140A

Rastreador

TIPO

LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO
GPS

GSM/GPRS

(19) 3671-9190

www.alarcom.com.br

CEABS GSM

Rastreador

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

CIELOCEL GS12

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.grupocielo.com.br

FOCLOG GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(51) 3720-4241

www.foclog.com.br

Ituran

RASTREADOR GPRS-FULL

Rastreador

GSM/GPRS

(11) 5189-9001

www.ituran.com.br

Ituran

Localizador RF Smart

Localizador

Rádio Frequência

(11) 5189-9000

www.ituran.com.br

LOSAT RASTREAMENTO

LOSAT GSM

Rastreador

GPS
Aproximação
de Antenas
GPS

GSM/GPRS

(43) 3347-8200

www.losat.com.br

MERCEDES BENZ
DO BRASIL

FLEETBOARD

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 4173-0441

www.fleetboard.com.br

Rastreador Ni Mix

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2081-7130

www.nimix.com.br

CELLO IQ

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3660-5600

www.pointerbrasil.com.br

Localizador

GPS

Rádio Frequência

(19) 3787-6320

www.pst.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(19) 3787-6320

www.pst.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(19) 3787-6320

www.pst.com.br

Rastreador

GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

(19) 3787-6320

www.pst.com.br

MXT-500

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(31) 2534-9400 www.santanarastreamento.com.br

GV 300

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2199-0701

www.simtrack.com.br

TELEFÔNICA GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

NI MIX
POINTER
Positron
Positron
Positron
Positron
SANTANA
RASTREAMENTO
SIMTRACK
TESB - Telefônica

POSITRON RÁDIO
FREQÜÊNCIA - CAMINHÃO
RASTREADOR GSM/GPRS CAMINHÃO - MÓDULO LOGÍSTICA
POSITRON DUAL
CARGA - CAMINHÃO
POSITRON DUAL SAT CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA

Avalie seu sistema

Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de
qualidade para o seu produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.
com.br ou pelo telefone: 11 3948-4844
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PAINEL
AUMENTAM MULTAS POR USO DE CELULAR

A

quantidade de multas por uso de celular
aumentou alarmantes 43,29% nos últimos
cinco anos, segundo dados do Detran-SP.
As autuações por esse tipo de infração passaram
de 80.182 em 2010 para 114.894 em 2015.
Somente nos sete primeiros meses deste ano, já
foram registradas 63.441 multas por esse motivo.
Estudos apontam que dirigir utilizando dispositivos
móveis reduz tanto a atenção e os reflexos quanto
conduzir sob efeito de álcool, pois o tempo de
reação do motorista fica mais lento.
Segundo uma pesquisa do American Automobile
Association (AAA) Foundation for Traffic Safety,
ao usar o celular, o motorista fica em média
quatro segundos sem olhar para a via, e isso, a
90 km/h, é suficiente para percorrer um espaço
equivalente a um campo de futebol sem prestar
atenção ao trânsito.
“O uso de celular comprovadamente diminui
a atenção e os reflexos do motorista e,
consequentemente, aumenta a possibilidade de
acidentes. O trânsito requer atenção máxima”,
pontua José Antonio Oka, coordenador do
Observatório Paulista de Trânsito do Detran-SP.
Portanto, enquanto dirige, mesmo durante breves
paradas em semáforos ou engarrafamentos, por
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exemplo, nada de caçar pokémons, fazer selfies,
fazer transmissão no snapchat, enviar ou ler
mensagens ou falar ao telefone.
De acordo com a legislação federal de trânsito,
o celular só pode ser usado quando o veículo
estiver estacionado. Enquanto o veículo estiver
em deslocamento, o aparelho pode ser utilizado
somente na função GPS e deve ser fixado no parabrisa ou no painel dianteiro em suporte adequado.
O uso é vetado mesmo durante as paradas
temporárias em semáforos, por exemplo, o que
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define
como “interrupção de marcha”. Atualmente,
falar ao celular enquanto dirige é infração média,
punida com multa de R$ 85,13 e quatro pontos
na habilitação.
Quem infringir a regra sentirá mais no bolso a
partir de 1º de novembro, quando entra em vigor
a lei federal 13.281, que altera parte do CTB e
amplia os valores das multas. De acordo com
a nova lei, dirigir com apenas uma das mãos,
infração classificada como média, será considerada
gravíssima quando for cometida porque o
motorista está segurando ou manuseando aparelho
celular, com multa de R$ 293,47 e inserção de
sete pontos no prontuário do motorista.

L

RCAR FOI À COREIA

T

CLASSIFICAÇÃO DE DANOS:
A RESOLUÇÃO VIGENTE
E A DO ANO QUE VEM

A

Luciana Ruffato

classificação de danos passou por transições desde a publicação
da Resolução 362, de 15 de outubro de 2010. Esta estabelece um
check-list, permitindo a análise dos veículos conforme seu dano, tanto
em peças estruturais como em peças de acabamento, sendo finalizado pela
somatória de pontos de todas as peças assinaladas com “SIM” e “NA” (não
identificada). É então feita a classificação do nível dos danos entre “pequena”,
“média” e “grande monta”.
Posteriormente, ela foi revogada pela nova Resolução de número 544, de
19 de agosto de 2015, que tem como critério de avaliação um check-list
que analisa os veículos conforme seus danos em peças estruturais e de
segurança passiva, sem análise de peças de acabamento.
Porém, depois disso, a Resolução 609 estabeleceu um período de
transição, até o dia 1º de janeiro de 2017, para que os órgãos e entidades
do Sistema Nacional de Trânsito adequassem seus sistemas de registro de
acidentes aos requisitos técnicos da última Resolução, a 544.
Ou seja, o que vale agora: no momento da publicação desta revista, está
vigente a Resolução 362. Já a 544 passa a vigorar em 1º de janeiro do
ano que vem.

Divulgação

odo ano, centros de pesquisa automotiva, que operam de
maneira semelhante ao CESVI BRASIL, se encontram para
trocar experiências e apresentar novos estudos sobre o universo
do automóvel. Trata-se da convenção anual do RCAR (Research
Council for Automobile Repairs), um conselho internacional que reúne
25 centros de pesquisa de 20 países (incluindo o CESVI BRASIL).
Neste ano, no mês de setembro, o encontro entre engenheiros e
especialistas do mundo todo aconteceu na Coreia, tendo como anfitrião
da convenção o KART (Korea Automobile Insurance Repair Research &
Training Center).
Esse centro de pesquisa asiático foi estabelecido no começo dos anos
1990, por um acordo de sete órgãos governamentais, com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento do mercado segurador na Coreia, por
meio de pesquisa em reparação automotiva e segurança viária, além de
estudos sobre dispositivos antifurto.
Na próxima edição da revista, traremos informações sobre os
principais estudos apresentados nesse encontro dos centros
de pesquisa.

REGULAMENTAÇÕES
DE TRÂNSITO PODERIAM
SALVAR 440 MIL VIDAS

U

m novo relatório do Global NCAP e
do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) divulgou que 40 mil
vidas de ocupantes de carros poderiam ser
salvas, bem como evitadas 400 mil sequelas
graves, até 2030, na América Latina, se fossem
adotadas medidas básicas de segurança veicular
propostas pela Organização das Nações Unidas
para a região.
O Laboratório de Investigação do Transporte do
Reino Unido (TRL na sigla em inglês) realizou
o estudo independente, e suas conclusões são
alinhadas com as recomendações adotadas pela
Assembleia Geral das Nações Unidas e as Metas
Mundiais para o Desenvolvimento Sustentável.
O alvo dessa análise foi estimar quantas mortes
e feridos poderiam ser evitados em quatro
países da América Latina: a Argentina, o Chile,
o México e o Brasil; estipulando normativas de
segurança mínimas para veículos por meio dos
programas de testes de colisão. As principais
normas consideradas são referentes a cintos
de segurança e ancoragens, proteção para
ocupantes em impacto frontal e lateral.
Uma avaliação econômica sugere que essas
reduções no número de vítimas poderiam
poupar até 143 bilhões de dólares no período de
2016 a 2030.
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CERTA: INOVAÇÃO NO
MERCADO DE REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA

M

ais uma vez, no dia 27 de outubro,
o CESVI BRASIL abriu as portas de
seu auditório para a realização de um
seminário voltado ao mercado automotivo. O
CERTA, como seus ciclos de palestras são
chamados, desta vez teve foco em “Inovação no
Mercado de Reparação Automotiva”, visando
principalmente às oficinas de funilaria e pintura.
Entre os temas debatidos, estiveram “inovação
em produtos e processos”, “por que pensar em
inovação no atendimento ao cliente”, “inovação
em tecnologia”, entre outros, com palestrantes
do mercado reparador e segurador também.
Na próxima edição da Revista CESVI, você
verá uma matéria exclusiva sobre tudo o que
aconteceu nesse seminário, e como uma gestão
inovadora pode contribuir para que as oficinas
mantenham sua rentabilidade mesmo em
tempos de crise econômica.

ACIDENTES FATAIS
CAEM PELA METADE
NAS MARGINAIS

46

Luciana Ruffato

S

egundo dados compilados pela CET
(Companhia de Engenharia de Tráfego),
um ano após a implantação da redução de
velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, em
São Paulo, a soma de acidentes fatais nas vias
caiu pela metade.
De julho de 2014 a junho de 2015, foram 64
acidentes com mortes, contra 31 ocorrências
do tipo nos 12 meses seguintes, até junho de
2016. Com isso, a queda foi de 52%.
O resultado é fortemente influenciado pela
redução dos atropelamentos fatais, que
quase zeraram nas marginais – de 24 casos
acumulados em 12 meses até junho de 2015,
houve apenas 1 em período equivalente até 2016.
A diminuição dos limites nas marginais foi um dos
temas dominantes na campanha municipal em São
Paulo – ganhando força após a eleição de João

Novo prefeito de SP pretende rever limites de velocidade

Doria (PSDB). O tucano prometeu rever a medida e
afirmou que as velocidades máximas na Tietê e na
Pinheiros vão subir logo no começo de sua gestão
– de 70 km/h para 90 km/h na expressa, de 60
km/h para 70 km/h na central, e de 50 km/h para
60 km/k na local. Entidades, especialistas e até
aliados políticos tentam convencer o futuro prefeito
a rever essa decisão.

A PEÇA CERTA PARA
O PEUGEOT QUE ESTÁ
EM SUA OFICINA
CADASTRE-SE EM NOSSO PORTAL
PUBLIC.SERVICEBOX.PEUGEOT.COM

E TENHA ACESSO GRATUITO A:
• CATÁLOGO DE PEÇAS
• BOLETINS TÉCNICOS MENSAIS
• DICAS DE REPARO E CONSERTO
PEÇAS GENUÍNAS PEUGEOT
QUALIDADE, CONFIANÇA E
GARANTIA PARA SEUS CLIENTES.

Na cidade somos todos pedestres

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

