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Aplicativos tornam o smartphone nosso
companheiro inseparável – união que,
no caso do motorista, pode ser fatal

LIKES QUE PODEM
CUSTAR UMA VIDA
É

até dispensável comentar o quanto os smartphones se
tornaram essenciais para as dinâmicas da vida urbana
nestas primeiras décadas do século 21. Para ficar apenas
no âmbito do universo do automóvel, com o celular conseguimos
checar as condições das estradas, nos guiar por caminhos que
desconhecemos, procurar o posto de abastecimento mais próximo e até pedir um táxi – sem ter de ligar para ninguém, apenas
usando o aplicativo de sua preferência. Trinta anos atrás, se você
tinha algum defeito mecânico no veículo numa estrada deserta,
tinha um problemão e precisava contar com a sorte para esperar
alguém de boa vontade aparecer e parar para ajudar. Com o
celular, basta ligar para o serviço de assistência do seguro – e
em poucos minutos você tem todo o apoio de que necessita.
Infelizmente, como tudo na vida, o celular é uma ótima
ferramenta que pode se tornar um transtorno caso seja
usada indevidamente. E tem um apelo de uso tão grande
que motoristas do mundo inteiro não conseguem aguardar
pelo momento mais seguro para checar suas mensagens no
WhatsApp, atualizações de amigos no Facebook, fotos de
conhecidos no Instagram. São segundos preciosos em que,
em vez de olhar para a via à frente e para todo o movimento
dos demais atores do trânsito, o condutor está direcionando
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toda a sua atenção para a tela do smartphone. E o que pode
acontecer durante esses segundos de distração?
Foi para ajudar a esclarecer isso que o CESVI BRASIL
realizou um levantamento muito específico – especialmente
para a matéria de capa desta edição da revista. Identificamos quanto tempo a olhada nos aplicativos mais populares
faz o motorista desviar seu olhar da via, quantos metros de
pista ele acaba ignorando com essa distração e até quantos
veículos do entorno ele deixa de perceber com essa ação.
As conclusões confirmam algo que os especialistas de segurança viária já defendem: celular e direção é uma combinação tão perigosa quanto bebida alcoólica e volante. E que
deve ser evitada a todo custo.
É mais um estudo do CESVI contribuindo para que todos os
envolvidos com as questões do trânsito estejam devidamente
informados sobre riscos e possibilidades de melhoria – um
trabalho que você vê em primeira mão aqui na nossa revista.
Boa leitura.
Almir Fernandes
Diretor executivo
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BIKES & BUSINESS
Alexandre Carvalho dos Santos
Eric Kawahata

A

produção de bicicletas no Brasil teve leve queda no primeiro
trimestre do ano em comparação com 2016. Mas o mercado projeta
crescimento no acumulado do ano. Confira os dados de produção,
importação e exportação das bikes fornecidos pela Abraciclo (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares).
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Caloi, Houston, Ox Bike e Sense possuem, no Brasil,
70% DE PARTICIPAÇÃO no valor de mercado.
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Setor de Duas Rodas (motos e bikes) gera,
aproximadamente, 14 MIL EMPREGOS
DIRETOS no Polo Industrial de Manaus,
onde essa produção está concentrada.
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FAZEMOS VÁRIAS SUGESTÕES DE AÇÕES PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO,
E O GOVERNO ACEITA ALGUMAS, ENQUANTO OUTRAS ADORMECEM EM FUNÇÃO
DO ESTADO SER UMA COISA PAQUIDÉRMICA QUE, PARA ANDAR, PRECISA
ATENDER A UMA SÉRIE DE INTERESSES ENVOLVIDOS

Dr. Fabio Racy,

presidente do Cedatt – Conselho Estadual para a Diminuição
dos Acidentes de Trânsito e Transportes
Alexandre Carvalho dos Santos

M

Alexandre Martins Xavier

édico especializado em Medicina de Tráfego, o
doutor Fabio Racy não se conforma com o uso da
palavra “acidente” para caracterizar as batidas,
capotamentos e atropelamentos que matam dezenas de
milhares de brasileiros todos os anos. “Acidente é uma ação de
deus, uma coisa totalmente inesperada. Não deveria se aplicar
a uma ocorrência evitável, na qual os envolvidos geralmente
tomam atitudes irresponsáveis ou por falta de informação que
favorecem o acontecimento.”
Outro inconformismo de Racy é dirigido ao descaso e à
omissão do Estado brasileiro quanto à questão da segurança
no trânsito. Há 37 anos trabalhando em prol da diminuição
dos “acidentes”, em postos importantes como a presidência
da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), o
médico viu o Código de Trânsito nascer e tem testemunhado
de perto os problemas que a não obediência a esse mesmo
código vem trazendo ao país.
Mas Fabio Racy não desanima. Hoje é presidente do Cedatt
(Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes
de Trânsito e Transportes), um órgão consultivo de
aconselhamento e assessoramento ao governo do Estado
de São Paulo para as questões relativas à prevenção e à
diminuição de acidentes de trânsito urbano e rodoviário.
Esse conselho, que se reúne uma vez por mês para discutir
e propor ideias ao governo, tem o CESVI BRASIL entre seus
participantes. E busca uma saída para uma calamidade
nacional que não pode continuar sendo encarada como
“coisas da vida”. Só quem teve alguém da família vitimado
pela violência do trânsito sabe que um termo melhor que
“acidente” seria “tragédia”. Uma tragédia que, por incrível que
pareça, tem tudo para ser evitada.

Como surgiu o Cedatt?
O Cedatt nasceu de uma vontade da Abramet de ter
mais uma oportunidade de trabalhar em favor do Código
de Trânsito Brasileiro em São Paulo. Isso porque o
CTB não contempla as características de cada Estado,
sendo que cada lugar tem seus próprios problemas
e particularidades. Com uma postura política forte,
pedimos em 2004 que o governador Geraldo Alckmin
criasse esse conselho, que é formado por secretarias
de governo, entidades governamentais e pela sociedade
civil organizada. Ao longo de todo esse tempo, o Cedatt
vem se reunindo e fazendo proposições que, na opinião
do conselho, diminuiriam o número de acidentes. Nós nos
reunimos uma vez por mês, nas terceiras quartas-feiras
do mês.

As pessoas se interessam em participar
de um conselho voltado para a segurança
no trânsito?
Muito. Cada vez mais, pessoas de diferentes setores
mostram interesse em participar, seja por uma real vontade
de contribuir para a questão, seja até para formar currículo
e criar contatos, porque lá é um lugar de relacionamento
de pessoas que estão no mesmo setor. No Cedatt você
conversa com convertidos, porque não há ninguém no
conselho que não defenda a segurança no trânsito. E a ideia
é essa mesmo, há cabeças brilhantes no conselho, pessoas
por quem eu tenho profunda admiração, e citar alguns não
ficaria bem porque eu poderia esquecer um ou outro, mas
são pessoas que vivem e trabalham pelo bem do trânsito há
muito tempo.
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É UMA ABERRAÇÃO. [O AUMENTO DAS
VELOCIDADES NAS MARGINAIS DE SÃO
PAULO.] O JOÃO DORIA CRIOU ESSA IDEIA DO
‘ACELERA, SÃO PAULO’, E COM ESSE CONCEITO
VEIO ESSE ABSURDO. JÁ HÁ ESTATÍSTICAS DE
PESSOAS QUE MORRERAM POR CAUSA DESSE
AUMENTO, MAS É PREFERÍVEL RECONHECER
O ERRO DA MEDIDA, MESMO QUE NÃO SEJA
MAIS POSSÍVEL SALVAR ESSAS VIDAS, DO QUE
FICAR CRIANDO MAIS TRAGÉDIAS

Como é a receptividade do governo do
Estado para as propostas do conselho?
Fazemos várias sugestões de ações pela segurança no
trânsito, e o governo aceita algumas, enquanto outras
adormecem em função do Estado ser uma coisa paquidérmica
que, para andar, precisa atender a uma série de interesses
envolvidos. Com a criação do Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito, pelo governo do Estado, seus organizadores
solicitaram ao Cedatt que fizesse a parte de aconselhamento
do que esse programa deveria fazer. Nós elencamos mais de
120 ações, projetos nossos que ficaram à disposição deles.
Até porque nós não executamos projetos, o Cedatt é um órgão
exclusivamente consultivo. E posso dizer que recebemos um
carinho muito grande do governador, que dedica uma atenção
muito especial às nossas solicitações, os frutos do que
discutimos dentro do Cedatt.

mesmice de dizer que existe um código muito bom, mas que
não é realizado. Por exemplo, a parte de educação de trânsito é
uma obrigação que está no código, e não se consegue colocar na
grade das escolas. Se os colégios tivessem adotado isso desde
o momento em que o código afirmou que é obrigatório, com
certeza não teríamos essa dificuldade toda de reduzir as mortes
no trânsito hoje em dia.

Você enxerga alguma maneira
de mudar essa situação?
Olha, o que move o mundo é o dinheiro, isso é uma realidade.
Então, quando você chega para um governador de Estado, um
presidente da República, e explica quanto custa um acidente
de trânsito, que se ele investir 10% do que ele gasta com o
acidente já resolveria o problema do país, aí ele fica interessado.
Mas infelizmente são tantas coisas envolvidas que o acidente
de trânsito acaba sendo aceito e considerado como uma
causa de morte natural. Tenho uma história interessante para
contar: um conhecido meu foi ao enterro de um amigo, que
morreu subitamente. Ele perguntou o que tinha acontecido para
acontecer aquela morte inesperada, e disseram que tinha sido
um acidente de trânsito. Mas, depois de um tempo de velório,
um outro amigo da família puxou esse meu conhecido e disse o
seguinte: não foi acidente de trânsito, foi suicídio. Mas suicídio
é uma coisa muito triste para falar para as pessoas, enquanto
acidente de trânsito a gente sabe que acontece. Melhor falar
que foi acidente, como se fosse algo natural da vida, e não
uma tragédia. Só que não deveria ser assim, o próprio termo
“acidente” é inadequado. Porque todas as causas envolvidas com
uma fatalidade no trânsito são evitáveis e podem ser prevenidas.
Então não é acidente. É realmente difícil entender o descaso
diante de uma situação tão evidente, com os acidentes matando
tanta gente, custando tanto para o Brasil, e não se toma uma
atitude concreta.

Como vê o país em relação à meta
Viu algo de positivo nos últimos anos
estabelecida pela ONU, de reduzir os
quanto à segurança no trânsito do país?
acidentes em 50% até 2020, associada à
A única coisa positiva foi a Lei Seca. O ex-presidente Lula criou
Década de Ação pela Segurança no Trânsito? o Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz
Como todos veem. E o que nós vemos é muito triste. Eu sou
médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, e, para se ter
uma ideia, a formação em Medicina exige seis anos de estudo,
depois mais três de residência, e a realidade é esta: hoje, o que
o médico aprende no primeiro ou no segundo ano da faculdade
já está ultrapassado quando ele chega ao sexto ano. Isso porque
a tecnologia traz para o mundo uma revolução muito rápida,
as inovações são muito evidentes e acabam mudando tudo em
todos os setores. Menos no trânsito brasileiro. Aqui fica aquela
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no Trânsito. Esse comitê era formado por ministérios, e numa
primeira reunião eles entenderam que precisavam convidar
outras entidades para participar. A Abramet foi convidada,
na época eu era o presidente da associação e participei. Foi
então levantada a discussão sobre a quantidade permitida de
álcool no sangue, algo que esse comitê queria mudar. Na época
era 0,6 miligrama por litro de ar constatado no bafômetro, o
Ministério da Saúde defendia o 0,3, a Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas defendia 0,8 (o que parece piada, um

pessoal antidrogas defender um valor maior), e a Abramet
defendia a tolerância zero. No momento de explanação das
razões de cada um, acho que eu estava inspirado, apresentei
algumas fotografias de pais lamentando a morte de uma filha
provocada por um acidente com motorista alcoolizado, e falei da
razão de não existir quantidade segura, já que o álcool influencia
pessoas diferentes de maneiras diferentes. Aí, o deputado Hugo
Leal, que foi sempre um grande parceiro da gente e estava lá
representando o Legislativo nesse conselho, decidiu abraçar a
ideia e fez com que ela se transformasse na famosa Lei Seca.

Qual a sua opinião sobre esse aumento dos
limites de velocidade máxima nas marginais
de São Paulo estabelecido pelo prefeito
João Doria?
É uma aberração. A grande maioria das pessoas que
participam do Cedatt tem uma obstinação pela segurança no
trânsito. E essa medida da prefeitura incomodou demais a
todos nós. Não há entidade ou órgão envolvido com a questão
que aceite nenhum quilômetro por hora a mais. Não pode,
está errado, não tem explicação, não tem razão de ser.
Quanto de diferença no tempo de um deslocamento isso vai
dar? O que é isso perto de uma vida perdida? O João Doria
criou essa ideia do “acelera, São Paulo”, e com esse conceito
veio esse absurdo. Mas ele sabe o que está fazendo, porque
foi falado, foi aconselhado a não aumentar, e eu acho que o
prefeito poderia ter a dignidade de reconhecer um erro. Já

há estatísticas de pessoas que morreram por causa desse
aumento da velocidade permitida, mas é preferível reconhecer
o erro da medida, mesmo que não seja mais possível salvar
essas vidas, do que ficar criando mais tragédias.

Acha que o risco relacionado às motos,
que lideram as fatalidades identificadas
pelo DPVAT, tem solução?
Os poucos políticos que tentam fazer algo pela segurança no
trânsito estão com um foco especial dirigido à moto, não tanto
pela própria morte do ocupante, mas pelo custo que isso dá
ao Sistema Único de Saúde. Tanto que eles querem penalizar o
motoboy ou a empresa do motoboy se ele sofre um acidente. É
aprender pela dor. O motoboy tem essa necessidade de andar
rapidamente, mas, se colocar essa diferença de tempo no papel,
vai dar dois, três minutos... Mais uma vez, é a educação que
falta. Se ele for conscientizado de que a correria não faz muita
diferença no tempo total dos seus deslocamentos, vai repensar
a necessidade de colocar em risco a própria vida e a dos outros.

E a relação da bicicleta com o trânsito,
como você analisa?
As cidades que funcionam bem com as bicicletas incluídas no
trânsito estão em países mais educados, nos quais os cidadãos
têm um sentido de responsabilidade mais aguçado do que a
gente tem. A bicicleta é um veículo de transporte válido como
qualquer outro. Os motoristas de carros, caminhões e ônibus
precisam se conscientizar de que os ciclistas, assim como os
pedestres, são a parte mais frágil do trânsito. Por outro lado,
o próprio ciclista tem de saber se comportar na rua, precisa
respeitar a sinalização, a mão da via, o semáforo. Tudo é um
processo educativo.

Está otimista quanto ao futuro da segurança
no trânsito brasileiro?
A segurança no Brasil precisa acompanhar as possibilidades
que a evolução das tecnologias oferece para a gente. Hoje, é
muito preocupante identificar uma situação de tantas mortes
quando se sabe que há uma oferta cada vez mais abundante
de tecnologias surpreendentes para essa segurança dar certo.
Há países nos quais você entra na rua e o acelerador do carro
não permite que você ultrapasse o limite máximo daquela via.
É o sistema que limita. A vinda dos carros autônomos também
é inevitável e a ideia é que em 2050 já tenha uma frota de
quase 60% de carros autônomos, com tecnologias antibatida.
Sou otimista em relação a isso, uma realidade que vocês, mais
jovens que eu, vão poder testemunhar. Basta não andar de moto
que vocês chegam lá.
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DISTRAÇÃO
MORTAL
CESVI REALIZOU LEVANTAMENTO SOBRE
O TEMPO QUE MOTORISTAS NÃO OLHAM
PARA A FRENTE ENQUANTO INTERAGEM
COM APLICATIVOS DE CELULAR. AS
CONCLUSÕES SÃO ASSUSTADORAS
Alessandro Rubio
Alexandre Carvalho dos Santos
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N

ão sabemos mais o que é viver sem nossos
smartphones. O grau de conveniência desses
dispositivos móveis é algo jamais imaginado
por quem teve em mãos os antigos celulares dos
anos 90 – aparelhos grandões, que não faziam outra
coisa senão cumprir a tradicional função dos telefones
caseiros, com a diferença que eram portáteis. Em
pouco mais de 20 anos, com a inserção e ampliação
da presença da internet nesses dispositivos, o antigo
celular se transformou em outra coisa. Ou melhor,
outras coisas: um computador, um GPS, uma agência
bancária, uma televisão, um aparelho de som, uma

shutterstock

câmera fotográfica, uma filmadora, uma banca de
jornais... e, claro, um telefone. Além de um tipo de
correio instantâneo, no qual você troca mensagens com
seus contatos na hora em que quiser, por mais distante
que você esteja.
A vida nunca esteve tão prática. E isso é ótimo, claro.
Desde que o uso dado a esses recursos seja apropriado
– e seguro.
A presença de tantos aplicativos interessantes à mão
criou um nível de dispersão inédito na história. Pessoas
trocam mensagens ao celular enquanto jantam com
outra pessoa (a pessoa que deveria ser o foco da

atenção da primeira, mas que não se importa com
a indelicadeza porque... provavelmente faz a mesma
coisa); adolescentes em shows de música se preocupam
mais em filmar os músicos do que em assistir ao
espetáculo; e o acesso de funcionários às redes sociais
durante o trabalho tem sido motivo de preocupação
das mais variadas empresas, que registram quedas na
produtividade da equipe por conta das distrações que
essas mídias são capazes de proporcionar.
Até porque elas são irresistíveis – como atestam os
números de audiência de algumas das mais populares.
Hoje o Facebook já possui mais de 90 milhões de
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ACESSAR O FACEBOOK NO CELULAR A
100 KM/H É COMO SE VOCÊ DIRIGISSE
POR MAIS DE 100 METROS DE
ESTRADA COM OS OLHOS VENDADOS
usuários no Brasil, o WhatsApp é o aplicativo de
mensagens mais acessado do mundo, superando a
marca de 1 bilhão de usuários, e o YouTube tem mais
da metade de suas visualizações feita pelo smartphone
– outro aplicativo que supera a marca de 1 bilhão de
usuários no mundo.
Essa interação com a nova tecnologia, quando em
locais seguros, além de atraente é uma mão na roda –
para agilizar nossas atividades do dia a dia, combinar
encontros, trocar informações, reforçar laços de família
ou de amizade. O problema é quando essas distrações
acontecem diante de um volante de veículo. Nesse caso,
o que era para ser lazer ou busca de informação se torna
uma atividade extremamente perigosa – e que em muitos
casos se torna fatal. É quando o próprio motorista do
automóvel se transforma, também ele, em passageiro.
Sim, porque, a partir do momento em que a pessoa
está olhando para a tela de seu smartphone em vez
de manter o foco na pista à sua frente, é como se
o veículo dirigisse a si mesmo. Só que, enquanto os
modelos autônomos não se tornam uma realidade do
nosso cotidiano, os veículos precisam de alguém que
os conduza. Sozinhos, saem da faixa, vão de encontro
a outros carros ou obstáculos próximos, passam em
faróis vermelhos, capotam e atropelam.

O RISCO DA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS
Definir o status nas redes, gravar vídeo conduzindo o veículo
e até tirar foto quando se está ao volante pode aumentar
significativamente o tempo que você fica sem prestar a
devida atenção ao trânsito.
Se, para gravar um vídeo de 5 segundos, por exemplo,
há necessidade de destravar o celular, abrir o aplicativo
da câmera e fazer a gravação, isso significa que talvez
você tenha ficado sem olhar para a via à frente por
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NÚMEROS DA TRAGÉDIA
Para se ter uma ideia da dimensão do problema, o
NHTSA, autoridade de segurança do trânsito dos
Estados Unidos, apontou que as fontes de distração são
responsáveis por cerca de 80% dos acidentes de trânsito.
Um levantamento apontou que, em 2011, 900 mil
colisões foram provocadas por distração. Dessas, 26 mil
foram causadas pelo acionamento de funções no celular.
O mesmo NHTSA americano realizou um estudo que
chegou à seguinte conclusão: o uso de dispositivos
móveis ao volante aumenta em até 400% o risco de
acidente – muito mais do que a embriaguez, que já é
uma atitude que vai do nível irresponsável até o suicida.
No Brasil, as estatísticas são bem mais pobres, mas
sabe-se que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, só no
primeiro semestre do ano passado, 22 mil motoristas
foram flagrados nas rodovias brasileiras com falta de
atenção ao volante ou uso de celular. Os números, claro,
dizem respeito apenas àqueles que foram flagrados – num
país em que a falta de fiscalização é um dos grandes
problemas relacionados à insegurança do trânsito,
imagina-se que isso seja apenas a ponta de um iceberg.
Dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia apontam que 84% dos motoristas
de São Paulo e Rio de Janeiro admitem que usam o
celular enquanto dirigem, apesar de reconhecerem o
dispositivo como principal ponto de distração e estarem
cientes do aumento do risco de acidentes.
Afinal, quem nunca atendeu o celular enquanto dirigia?
Ou não resistiu e nem esperou o carro parar num
semáforo para verificar o que eram aqueles avisos
sonoros de mensagens chegando?

aproximadamente 10 segundos. Para se ter uma ideia,
isso equivale a trafegar a 100 km/h por quase 280 metros
enquanto você faz seu post. Ou passar por quase 15 carretas
enfileiradas – sem perceber que elas estão ali. Muito, não é?
Se você achar fundamental para a sua lembrança da viagem
um vídeo de uma paisagem à beira da estrada, peça para
um passageiro gravar para você. Assim, o que ficará para a
memória serão apenas as boas lembranças.

TRECHOS DA VIA PERCORRIDOS ÀS CEGAS
TEMPO GASTO
(segundos)

ESPAÇO PERCORRIDO
A 50 KM/H (metros)

ESPAÇO PERCORRIDO
A 100 KM/H (metros)

1,48

20,6

41,1

3,5

48,6

97,2

3

41,7

83,3

Destravar o celular

1,5

20,8

41,7

Tempo máximo em
média para interação

4,5

62,5

125,0

Tempo mínimo em
média para interação

0,3

4,2

8,3

INTERAÇÃO COM O SMARTPHONE

Ler ou responder mensagem
Abrir o Facebook*
Carregar o Instagram*

*Considerando conexão 4G

Falar ao celular, obviamente, é um risco enorme à
segurança do tráfego. Tanto que é proibido, passível
de multa e pontos na carteira. Mas, pelo menos, o ato
de usar o smartphone no “modo telefone” permite que
o motorista mantenha o olhar dirigido à via. Bem mais
perigoso é interagir com os aplicativos que exigem a leitura
do que está na tela do aparelho – ou, pior, tentar escrever
mensagens nele. Deveria ser absurdo imaginar que alguém
tenta escrever ao mesmo tempo em que dirige. E é. Mas,
infelizmente, acontece muito mais do que se imagina.

O ESTUDO DO CESVI
Com o objetivo de alertar sobre o risco de interagir
com aplicativos do smartphone enquanto se está ao
volante, o CESVI BRASIL fez um levantamento de quanto
tempo as pessoas passam sem olhar para frente ao
bater papo pelo WhatsApp, ao acessar redes sociais
e até ao destravar a tela do aparelho. A constatação
do centro de pesquisa foi aquela que os autores do
levantamento já desconfiavam: quando o motorista
realiza essas interações com o veículo em movimento, o
risco de acidente é iminente. E geralmente as pessoas
mal percebem que estão colocando suas próprias vidas,
e as dos outros, nesse risco.
O levantamento realizado pelo CESVI monitorou o tempo que

alguns voluntários ficaram ao volante sem olhar para frente
enquanto interagiam com aplicativos de celular, totalizando
um tempo médio de 2,96 segundos entre ler e responder
uma mensagem. Nesse tempo, os voluntários olharam para
frente inúmeras vezes, mas, entre esses intervalos, houve
tempos significativos sem que o condutor olhasse para a
pista. O tempo médio máximo que os voluntários ficaram
sem olhar o trânsito, e sem intervalos entre olhar
o smartphone e o trânsito, chegou a 4,5 segundos.
Isso mostra que, ao digitar ao celular, o motorista
percorre um trecho significativo da via sem olhar para
frente, tornando a viagem bem mais perigosa, tanto
para quem está no carro quanto para quem está
no entorno.
Esses números comprovam que a atitude arriscada de
dirigir e acessar as redes sociais ao mesmo tempo, tão
presente em nosso dia a dia, pode levar a acidentes
graves, uma vez que os motoristas trafegam muitos
metros sem olhar para o trânsito, saindo da faixa de
rolagem, freando bruscamente, caindo em buracos e
causando acidentes.

DIRIGINDO NO ESCURO
Enquanto o tempo máximo, em média, que os
voluntários ficaram sem olhar o trânsito foi de 4,5
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MATÉRIA DE CAPA
ELEMENTOS NÃO PERCEBIDOS NA VIA
INTERAÇÃO COM
O SMARTPHONE

ESPAÇO PERCORRIDO A 50 KM/H
(metros)

EQUIVALENTE A

Ler ou responder mensagem

20,6

10 motocicletas enfileiradas

Abrir o Facebook*

48,6

12 veículos populares enfileirados

Carregar o Instagram*

41,7

2 carretas enfileiradas (2 eixos)

Destravar o celular

20,8

13 bicicletas enfileiradas

*Considerando conexão 4G

segundos, o tempo mínimo foi de 0,3 segundo.
Já o tempo médio para visualizar ou responder às
mensagens foi de 1,48 segundo.
Todo esse tempo, que parece pouco, significa longos
trechos rodados sem olhar para a frente. O que você
pensaria se alguém lhe dissesse que, ao acessar o
Facebook no celular, dependendo da velocidade do carro,
é como se você dirigisse por mais de 100 metros de
estrada com os olhos vendados? Quis destravar o celular
(coisa rápida, né?) enquanto dirige? Se o carro estiver
rodando a uma velocidade de meros 50 km/h, seu carro
estará “dirigindo sozinho” por mais de 20 metros da via.
É exatamente isso que você vai ver nos gráficos desta
matéria, que trazem os resultados do levantamento do
CESVI: o cálculo de por quantos metros se conduziria
o veículo durante algumas situações corriqueiras, mas
inadequadas, em que as pessoas ficam interagindo com
o smartphone quando deveriam estar com as mãos no
volante e o olhar voltado para a via.

PENSE BEM
O uso de smartphone deve ser ponderado e nunca durante a
condução. Ele é muito útil para escapar de trânsito, buscar
um lugar para ir passear, localizar vagas e outras ações
importantes para quem utiliza o veículo, mas a reflexão que
todos devemos fazer no trânsito é: o que é mais importante,
a minha segurança e de todos que estão no veículo e no
trânsito ou enviar uma mensagem, tirar uma foto agora e
atualizar o perfil nas redes sociais?
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TUDO O QUE VOCÊ DEIXA DE VER
Levando em consideração o tamanho e as dimensões
de alguns personagens do trânsito brasileiro, o CESVI
BRASIL utilizou as distâncias percorridas para informar
que interagir com aplicativos de celular ao volante,
mesmo que em baixa velocidade, significa que você
pode passar por alguns carros, caminhões, motos ou
bicicletas sem perceber.
Só o fato de abrir o Instagram, por exemplo, sem nem
levar em conta o tempo que o motorista pode passar
olhando as fotos de seus conhecidos, já é suficiente
para que esse condutor passe por duas carretas –
sem prestar atenção nas ações desses veículos de
grande porte ao seu lado. Se um deles der uma fechada
repentina no motorista, o rosto de um amigo ou
parente seu no aplicativo de compartilhamento de fotos
e vídeos pode ser a última imagem que essa pessoa
terá visto na vida. Será que o apelo dos aplicativos é
tão forte a ponto de valer a pena correr esse risco?

USO DE SMARTPHONE AO VOLANTE
É PROIBIDO PELO CTB E PASSÍVEL
DE MULTA DE R$ 293,47, ALÉM DE
RENDER 7 PONTOS NA CARTEIRA
DE HABILITAÇÃO

MODO DE USAR: PARADO
Diante desses números, é importante lembrar que o uso de
smartphone ao volante é proibido pelo Código de Trânsito
Brasileiro e é passível de multa de R$ 293,47, além de
render 7 pontos na carteira de habilitação. E tem mais: ao
interagir com aplicativos do celular, você também pode ser
autuado por não dirigir com as duas mãos ao volante, o que
também é uma infração de trânsito e prevê multa de R$
130,16 e 5 pontos na CNH.
Mas mais importante que do que não ser autuado é se
conscientizar dos riscos que o condutor e os outros
passageiros correm quando o motorista se distrai ao
volante. Por isso, caso você também tenha dificuldade de
resistir aos encantos dos aplicativos de celular, faça um
esforço para, pelo menos, adiar esse prazer até o momento
em que o seu veículo estiver devidamente estacionado.

VOCÊ VIU UM PALHAÇO PASSANDO?
Já parou para pensar quanta coisa na via você deixa de
observar quando está distraído por causa de uma conversa
ao celular? Pesquisadores da Western Washington
University decidiram testar se uma conversa ao celular
seria uma distração tão grande a ponto de as pessoas
não perceberem algumas coisas óbvias acontecendo perto
delas. A teoria que os estudiosos queriam provar é de
que, quando um pedestre está concentrado na conversa
ao telefone, acontece um tipo de cegueira involuntária. Ou
seja, até olhamos para as coisas que acontecem no nosso
entorno, mas não registramos isso.
Na hora de pensar em como o grupo testaria essa
hipótese, um professor de psicologia da universidade
lembrou que tinha em casa uma fantasia de palhaço. E essa
lembrança acabou marcando a originalidade do trabalho.
Em dois estudos combinados, os pesquisadores
monitoraram o tráfego de pedestres num quarteirão do
campus da faculdade. Seguiram 347 pedestres, anotando
se eles caminhavam sem nenhuma distração, ou ouvindo
música, conversando com um colega ou falando ao celular.
Então, no primeiro estudo, descobriram que as pessoas
falando ao celular andavam mais devagar, mudavam de
direção mais frequentemente e, vira e mexe, saíam de suas
rotas sem querer. Também tinham mais dificuldades de
perceber um colega acenando.
No segundo estudo, um estudante vestiu a fantasia de
palhaço do professor e começou a pedalar um monociclo

Como prova o estudo realizado pelo CESVI, interagir
com Facebook, WhatsApp, Instagram e muitos outros
recursos proporcionados pelos modernos smartphones é
uma atividade que exige tanto foco e atenção que você só
consegue fazer bem se estiver parado. E não só no carro.
Quantas pessoas não vivem tropeçando, esbarrando em
outras, pisando em buracos e dando de cara com obstáculos
em seu caminho por caminhar olhando para o celular? Na
maioria das vezes, esses pedestres distraídos não sofrem
mais do que uma torção no tornozelo ou o embaraço de
passar por uma situação ridícula. Quem nunca? Porém,
ao lidar com as forças envolvidas nos deslocamentos em
velocidade dentro de veículos, tudo fica muito mais perigoso.
Notícias de acidentes fatais nas mídias sociais não costumam
render emojis de carinhas sorridentes. Nem são motivo para
milhares de curtidas. Apenas para sofrimento e pesar.

naquele mesmo quarteirão. Fez isso ao longo de uma hora.
Então, depois que os pedestres passavam por esse trecho da
faculdade, os pesquisadores os abordavam e questionavam
se tinham visto alguma coisa diferente nesse caminho. Entre
os pedestres que ouviam música ou caminhavam sozinhos,
um em cada três mencionou que tinha visto o palhaço ciclista.
E aproximadamente 60% das pessoas que caminhavam
conversando com um colega mencionaram a figura inusitada.
Mas a surpresa estava no depoimento dos pedestres que
estiveram falando ao celular no mesmo percurso: entre eles,
apenas 8% mencionaram o palhaço. Quase ninguém desse
grupo registrou algo tão estranho em seu caminho quanto um
palhaço pedalando por ali.
Imagine então se em vez do palhaço houvesse um ônibus
vindo na direção dessas pessoas... Ou se essas pessoas,
em vez de estar praticando a ação inofensiva de caminhar,
estivessem dirigindo um automóvel enquanto falavam ao
telefone... Quantos pedestres, bicicletas, motos e outros
carros – ou mesmo lombadas e buracos na pista – elas
não perceberiam?
“Há uma enorme perda de percepção do ambiente ao
redor”, afirmou o estudo americano. “Isso mostra que,
mesmo durante uma tarefa tão simples quanto caminhar,
nossa performance cai quando estamos entretidos com
o celular. Esses pedestres eram mais lentos em suas
reações e menos atentos ao entorno. Dá a ideia de quão
pior essa performance seria na direção de um carro, que é
uma tarefa muito mais complexa de se executar.”
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DE IMPACTO:
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ENSAIOS

NOVO UP! 2017
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Pedro Lucas dos Santos Alves

Com um crash-box mais longo que na versão
anterior do veículo, o hatch da Volkswagen
surpreende e se posiciona na melhor
colocação do ranking CAR Group

A

pós um ano da avaliação
do Up!, o compacto da
Volkswagen, agora em sua
versão 2017, voltou ao CESVI
para a realização de um novo
ensaio de impacto seguindo as
normas europeias do RCAR:
crash-tests de baixa velocidade
(15 km/h), com colisão de 40%
da dianteira esquerda e 40% da
traseira direita. O objetivo: verificar
o comportamento do carro em
colisões simuladas de trânsito e
avaliar seus tempos e custos de
reparo no caso de uma batida.
O CESVI analisou a versão Move
Up! Além dela, estão disponíveis
para venda no Brasil as versões
Take Up! (de entrada), High Up! (top
de linha) e Cross Up!
Se você pensa que uma montadora
não se esforça em melhorar o que
já está bom, vale a pena rever seus
conceitos: a Volks surpreendeu
com o Up! 2017. E nesta matéria
você vai saber por quê.

DADOS DO VEÍCULO - NOVO UP!

NOVA PEÇA,
NOVO RESULTADO
A Volkswagen inovou em sua
composição de absorção de
impacto, mudando a estrutura
do crash-box. O item foi
alterado em sua dimensão e
suas zonas de deformações,
aprimorando seu desempenho
– e, consequentemente, o
resultado do veículo nos
testes. Em sua avaliação
passada, o modelo anterior
sofreu danos no capô e no
para-lama esquerdo. Com essa
mudança no crash-box, o Up!
não teve danos nessas peças,
conseguindo assim se manter
com uma excelente colocação
no ranking CAR Group, com o
índice 10 – o melhor possível,
o que deixa o Up! como o
veículo mais bem colocado de
sua categoria.

Fabricante

Volkswagen

Família

VW Up! 2017

Modelo

VW Up! Move
1.0 Manual de 5
velocidades Total Flex

Versão

1.0 move FLEX

Ano de fabricação

2017

Carroceria

Monobloco

Cilindradas

999 cm³

Potência

82 cv (E) / 75 cv (G) 6.250 rpm

Peso

922 kg

Cor

Branco cristal

CAR GROUP: NOVO UP!
CATEGORIA – Hatch compacto
POSIÇÃO ATUAL

MONTADORA

OUTROS ÍNDICES

VEÍCULO

NOV/16

DEZ/16

JAN/17

FEV/17

MAR/17

ABR/17

1º

UP!

10

10

10

10

10

10

2º

NEW QQ

17

16

16

17

17

15

3º

NOVO C3
HATCH

16

16

16

17

17

17

4º

NOVO CELER
HATCH

21

21

21

21

21

18

5º

208

19

19

19

20

20

20

6º

SANDERO

20

20

20

20

20

21

ETIOS
HATCH

18

18

18

20

20

21

NOVO FOX

19

19

19

20

21

21

NOVO GOL

19

19

20

20

21

21

7º

ONIX

25

25

25

26

26

27

ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

8º

NEW FIESTA

29

29

29

32

32

33

24

9º

NOVO UNO

41

41

41

41

41

42

10º

PALIO FIRE

43

43

43

43

43

44

11º

NOVO PALIO

50

50

50

50

50

51

ÍNDICE DE FURTO

ÍNDICE DE SEGURANÇA
ÍNDICE DE VISIBILIDADE
ÍNDICE DE ENCHENTE
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Como se sabe, um dos aspectos mais importantes
na avaliação da reparabilidade de um veículo é a
presença do crash-box. E já mencionamos: essa
peça teve mudanças no seu formato, apresentandose agora mais longa que na versão anterior.
Essa alteração foi possível graças ao novo design
do para-choque dianteiro. Com isso, o veículo teve
um ótimo desempenho em nossa pista de crashtest, poupando o capô e o para-lama dianteiro.
Veja outros resultados da batida dianteira.

Conjunto óptico

O conjunto óptico sofreu danos em suas fixações,
não se diferenciando do modelo anterior: teve de
ser substituído.

Para-choque dianteiro

Confeccionado em plástico injetável, o para-choque
dianteiro teve seus pontos de fixação danificados
no crash-test, sendo necessário fazer a sua
substituição. Já suas peças dependentes, como
farol de neblina, moldura do farol de neblina e
emblema da montadora, não foram afetadas. E isso
foi muito bom: influenciou para que houvesse uma
queda significativa no valor de peças substituídas.

Absorvedor de impacto

Desenvolvido para absorver parte da energia do
impacto, esse item – até devido à sua própria
função e composição – teve de ser substituído.

Front-end

Trata-se do componente que sustenta o
condensador do ar-condicionado, além de dar
sustentação a todo o conjunto de arrefecimento do
motor. Na realização do teste de impacto, a peça
sofreu danos no ponto de fixação com o parachoque, sendo necessário fazer a sua substituição.
É importante ressaltar que essa peça é essencial
para a proteção dos componentes mecânicos na
eventualidade de uma colisão.

Reservatório de água
do para-brisa
Por causa do local da sua instalação no carro,
fixado ao crash-box esquerdo, este componente
sofreu danos leves – e precisou ser substituído.
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Divulgação

IMPACTO DIANTEIRO

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO
Para-choque dianteiro (capa)

Substituição

Absorvedor de impacto

Substituição

Reservatório de água do para-brisa

Substituição

Grade do radiador (inferior)

Substituição

Grade do radiador (superior)

Substituição

Conjunto óptico dianteiro LE

Substituição

Travessa frontal com crash-box

Substituição

Front-end

Substituição

Canal de ar esquerdo

Substituição

Spoiler

Substituição

Etiqueta do ar-condicionado

Substituição

Etiqueta compartimento do motor ventilador

Substituição

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA
Funilaria

1,62

Mecânica (desmontagem)

0,00

Pintura

4,02

TEMPO TOTAL

5,64

MPACTO TRASEIRO

O para-choque traseiro do Up! teve bom
comportamento no momento do crash-test,
precisando apenas de uma leve reparação. A
travessa traseira com crash-box (ele de novo)
minimizou o impacto no painel traseiro, que
pôde ser reparado, evitando danos à longarina
do veículo. Com isso, não houve necessidade
do estiramento a frio – processo que aumenta
o custo e o tempo da reparação.
Vale enfatizar que esse é um dos poucos
modelos da categoria que utilizam a travessa
traseira com crash-box – um excelente recurso
para minimizar custos.

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Capa do para-choque

Reparação

Travessa traseira com crash-box

Substituição

Painel traseiro (face externa)

Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria

3,03

Mecânica

0,00

Pintura

6,13

TEMPO TOTAL

9,16

Capa do para-choque

O para-choque traseiro sofreu danos leves,
podendo ser reparado e evitando sua
substituição.

Travessa traseira
com crash-box
Esta peça é um diferencial neste modelo. A
travessa traseira traz para o veículo uma maior
segurança, fazendo com que outras peças não
sejam afetadas, tais como longarina, caixa de
roda ou até mesmo o assoalho traseiro.

Painel traseiro

Este componente apresentou uma leve
deformação, isso graças à travessa traseira
com crash-box. Como o dano foi pequeno,
bastou que o painel passasse por um rápido
processo de funilaria.

Revista CESVI

21

TIRA-DÚVIDA

5 RESPOSTAS

PARA EXPLICAR O UNIVERSO DO AUTOMÓVEL

E

sta nova seção da Revista CESVI pretende esclarecer dúvidas relacionadas a segurança viária, mobilidade,
novas tecnologias, reparação e seguro de automóvel. Nesta primeira vez, como aperitivo, vamos tratar um
pouco de cada assunto. Esperamos que as nossas respostas ajudem você também a tirar dúvidas sobre
esse universo tão cheio de novidades e opiniões divergentes. Boa leitura.

1) SE UM CARRO AUTÔNOMO
COMETER UMA INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO, QUEM LEVA
A CULPA?
Como os veículos autônomos, que rodam
sem a intervenção de um motorista,
ainda estão em fase de testes, não há,
na maioria dos países, uma legislação
estabelecida a respeito desses modelos.
Uma exceção é a Alemanha, que aprovou
no começo deste ano um projeto para
reformar a legislação de trânsito e
permitir que carros autônomos circulem
nas estradas do país.
O projeto permite que o sistema
automático assuma de forma completa
a direção e que o motorista, enquanto
isso, possa tirar as mãos do volante para
navegar pela internet ou enviar e-mails.
Mas, de acordo com esse projeto, o
motorista pode ser responsabilizado, sim,

dependendo das circunstâncias.
Essa lei determina que o responsável
pelo carro é o motorista, que pode usar
a função autônoma sempre que quiser,
mas pode desligá-la também quando
achar melhor. Por isso, um dos principais
pontos do projeto é que o motorista
“sempre terá a responsabilidade ao usar
o computador de bordo”.
Para descobrir o culpado em caso
de acidente, os veículos terão uma
espécie de “caixa-preta”, um aparelho
que mostrará informações da viagem e
que permitirá esclarecer se houve falha
humana ou técnica, da qual o motorista
não pode ser responsabilizado.
Não significa que os outros países
vão seguir o mesmo direcionamento,
mas é uma referência para uma futura
legislação aplicada aos novíssimos
veículos autônomos.

3) O MICRORRETOQUE DE PINTURA PODE SER APLICADO
EM QUALQUER PARTE DA CARROCERIA DO CARRO?
Essa técnica existe para a execução de trabalhos rápidos voltados para a correção de
pequenas imperfeições, quando o reparo dispensa a etapa de funilaria.
Áreas como as do capô, teto, tampa traseira e regiões centrais das demais peças, devido
à grande dimensão, e não havendo região de limitação para a pintura, não devem ser
submetidas à técnica de microrretoque, e sim à repintura convencional.
Contudo, cada modelo de veículo apresenta peças com geometrias diferentes. Mesmo que
elas estejam em região não recomendável, cabe ao profissional avaliar se o processo é
viável. Na dúvida, busque esclarecimento na sua oficina de confiança.
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2) MULHER GRÁVIDA DEVE
DESATIVAR SEU AIRBAG NO CARRO?
Não. Segundo a Abramet (Associação
Brasileira de Medicina de Tráfego), os
benefícios do uso de airbag durante a
gravidez superam de longe eventuais riscos
associados ao impacto da bolsa inflada
contra o corpo da mãe – isso desde que
a gestante use corretamente o cinto de
segurança, recuando o banco tanto quanto
possível. O importante é manter uma
distância de 15 cm a 20 cm do volante, caso
a grávida seja a motorista, para não forçar
a barriga, e de no mínimo 20 cm do painel
quando ela estiver de passageira.
Mais importante ainda é que a gestante
sempre faça uso do cinto de segurança
de três pontos. A faixa subabdominal tem
de ser posicionada o mais abaixo possível
da protuberância abdominal, ao longo dos
quadris e na parte superior das coxas;
a faixa diagonal deve passar entre as mamas
e no terço médio da clavícula, posicionandose lateralmente ao útero. Nunca sobre
a barriga.
Um estudo da Abramet apontou que as
mulheres grávidas que não usam cinto de
segurança, quando envolvidas em acidentes,
apresentam maior probabilidade de gerar
filhos com baixo peso ao nascimento,
além de partos urgentes, 48 horas depois
do acidente. Também dobra o risco de
hemorragias no parto, além do aumento do
risco, em 2,8 vezes, de morte do feto.

MERCADO

4) QUAIS DEVERIAM SER
OS LIMITES DE VELOCIDADE
MÁXIMA EM ÁREAS URBANAS?
Segundo um relatório da Organização Mundial da
Saúde sobre segurança no trânsito, as cidades
deveriam adotar limites máximos de velocidade
em vias urbanas inferiores ou iguais a 50 km/h. A
entidade aponta que um pedestre tem menos de
20% de probabilidade de morrer se atropelado por
um automóvel que circula a menos de 50 km/h,
mas quase 60% de chance de morrer se atingido
por um veículo a 80 km/h.
De acordo com a OMS, países bem-sucedidos na
redução do número de acidentes priorizaram a
velocidade segura como um dos componentes de
suas estratégias, juntamente com a segurança das

5) QUANDO A SEGURADORA PODE
SE RECUSAR A FAZER UM SEGURO
DE AUTOMÓVEL?
A companhia pode, sim, negar-se a fazer um
seguro de veículo, mas precisa sempre apresentar
uma justificativa para isso. Após receber todas
as informações de uma solicitação de seguro,
a seguradora tem até 15 dias úteis para dar
um retorno negativo. Por norma da Susep
(Superintendência de Seguros Privados), se exceder
esse prazo, a companhia não pode mais recusar
esse seguro.
Os principais motivos alegados pelas seguradoras
para recusar um seguro são os seguintes:

vias e dos veículos e com políticas para os usuários
dessas rotas de circulação.
Em dezembro do ano passado, a entidade ainda
pediu especificamente aos prefeitos eleitos e
reeleitos no Brasil que considerassem manter os
limites de velocidade em vias urbanas iguais ou
inferiores a 50 km/h. A organização citou o caso
da cidade de São Paulo, que registrou queda das
mortes no trânsito após redução da velocidade
máxima permitida em suas marginais Tietê
e Pinheiros.
“Andar para trás nesse avanço significa um
retrocesso não apenas nos resultados estatísticos,
mas no marco simbólico que representou a decisão
em favor da vida, particularmente a dos mais
vulneráveis”, disse a agência da ONU.

• Má avaliação do veículo após vistoria.
• Veículos com mais de 15 anos de uso, já que
com o passar do tempo a possibilidade de
apresentar defeitos é maior.
• Veículos que saíram de linha, caso em que a
reposição de peças pode custar caro ou as
peças podem nem ser encontradas.
• Chassi remarcado – uma indicação de que o
carro pode ter sido roubado.
• Irregularidades no emplacamento e
documentação.
• Veículos importados e de alto valor, já que o
custo das peças ou indenizações em caso de
roubo ou sinistros podem ser muito elevados.

Fontes: Agência de notícias
EFE; Abramet; Boletins CESVI
BRASIL; Organização Mundial da
Saúde; Susep.
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ESTUDO: VISTORIA
E PRODUTIVIDADE
CESVI COMPARA MÉTODO IN LOCO COM AS VISTORIAS FEITAS
A DISTÂNCIA, POR IMAGEM. CONFIRA AS CONCLUSÕES
Emerson Farias

Q

uando se fala na vistoria de automóveis, o mercado
segurador está passando por um processo de
modernização. E isso diz respeito ao deslocamento
que o regulador precisa fazer até o local da vistoria – fator
que muitas vezes é um obstáculo à produtividade, levando
em consideração o trânsito pesado das grandes cidades.
Essa modernização se materializa num novo processo para
realizar esse trabalho: a vistoria por imagem. Funciona
assim: a oficina envia para a seguradora as fotos do veículo
com os danos causados no sinistro, o regulador avalia
essas imagens e faz (ou só aprova) o orçamento sem a
necessidade de ir ao local. Uma economia de tempo e um
ganho de praticidade, certo?
O fato é que, até agora, ninguém tinha feito uma análise
comparativa dos processos de vistoria para apontar as
vantagens e desvantagens dessa modernização em termos
de produtividade.
Por isso, o CESVI BRASIL, como centro de pesquisa voltado
à redução da sinistralidade, está preenchendo essa lacuna de
informação – um conhecimento valioso tanto para o mercado
segurador quanto para o reparador.
O que o CESVI fez foi um estudo de campo comparando a
produtividade dos três tipos possíveis de vistoria: in loco
(quando há deslocamento do regulador até a oficina), por
imagem e também com análise por imagem. O estudo
descreve e avalia cada método, levando em consideração
os seguintes dados: tempo de trajeto para se chegar à
oficina, tempo para realizar a vistoria, processos utilizados e,
finalmente, a produtividade.

BASE DO
ESTUDO

Seguradoras
visitadas

5
Oficinas
visitadas

18

Peritos consultados
na pesquisa

8
Orçamentos
acompanhados

185
24
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VEJA A SEGUIR OS PONTOS PRINCIPAIS DESSE
ESTUDO E SUAS CONCLUSÕES.

TIPOS DE VISTORIA
Se você, caro leitor, é um profissional de seguradora envolvido
com a carteira de automóvel ou trabalha em uma oficina, deve
saber: vistoria é o trabalho no qual, após o sinistro de um veículo,
um regulador da companhia seguradora faz uma avaliação do bem
segurado e seus danos.
Mas quais são os tipos de vistoria possíveis hoje em dia, e que
são objeto desse estudo do CESVI? Confira.

Vistoria in loco
Acontece quando, após um sinistro, o vistoriador necessita
ir até o local onde o veículo está (geralmente a oficina) para
realizar a verificação dos danos. É a regulação presencial, com
os problemas de deslocamento que mencionamos na introdução
desta matéria.
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EM 24H, TEMPO FAZENDO VISTORIAS (em horas)
NA SIMULAÇÃO FEITA PARA
O ESTUDO, UM ÚNICO
PERITO – TRABALHANDO
COM ANÁLISE POR IMAGEM
– SERIA CAPAZ DE FAZER
O MESMO TRABALHO DE
OITO PROFISSIONAIS DA
VISTORIA IN LOCO

24

24

Por imagem

Análise por
imagem

15

In loco

37% A MAIS DE PRODUTIVIDADE NAS VISTORIAS POR IMAGEM

Vistoria por imagem
Após um sinistro, a oficina onde o veículo será reparado envia
as fotos dos danos ao regulador, que analisa as informações
passadas e valida o processo com base nessas imagens. Neste
caso, o regulador da companhia também faz o orçamento do
reparo do veículo. Como você percebeu, não há deslocamento
do profissional da seguradora até a oficina. O fator trânsito,
portanto, não entra na equação.

Análise por imagem
É parecido com o método anterior, com a diferença que, além
de tirar e enviar as fotos para a seguradora, a oficina também
já encaminha um orçamento pronto do reparo. Ao regulador da
companhia, resta apenas analisar as informações passadas,
com base nas imagens, e validar o processo.

O ESTUDO – TRAJETO PERCORRIDO
Como no método tradicional, in loco, há deslocamento do
profissional da seguradora, uma necessidade que não existe nos
demais objetos deste estudo, a pesquisa começa justamente por
aí: a análise do trajeto percorrido no primeiro caso e o tempo
associado a esse deslocamento.
Se visualizarmos o mapa da vistoria in loco, levando em conta
24 horas de estudos, iremos encontrar um tempo de 8 horas e

Vistoria in loco

26

51 minutos utilizados apenas no trajeto de deslocamento entre
oficinas – quase metade do tempo investido para o trabalho
de fato, já que a execução de vistorias, no total observado
nesse estudo, levou 15 horas e 9 minutos. O tempo médio de
deslocamento entre oficinas foi de 25 minutos.
No total dos percursos pesquisados, foi identificada uma
distância de 283 quilômetros.
Isso tudo, claro, na vistoria in loco. Nas feitas por imagem,
em 24 horas de estudo, não houve trajeto dos profissionais
até as oficinas e, consequentemente, nenhum tempo
investido nesse deslocamento.
A conclusão é que os métodos por imagem facilitam a realização
das vistorias, pois não incluem tempo de trajeto, viabilizando o
trabalho em qualquer região do país.

PRODUTIVIDADE
Como visto, das 24 horas estudadas no método in loco, 15
horas e 9 minutos foram investidas na realização das vistorias,
enquanto que, nos processos por imagem, todas as 24 horas
foram utilizadas na realização das vistorias. Ou seja, 100 %
de produtividade.
Os métodos de vistoria por imagem e análise por imagem
apresentaram 37% a mais de horas produtivas em comparação
com a vistoria in loco.

Vistoria por imagem

Análise por imagem

Tempo do trajeto

Distância de
trajeto (km)

Tempo do trajeto

Distância de
trajeto (km)

Tempo do trajeto

Distância do
trajeto (km)

8H51min

283,3

0H

0

0H

0

TEMPO MÉDIO DAS VISTORIAS

NÚMERO DE OFICINAS ATENDIDAS
Num período de 8 horas úteis

45
minutos

44
minutos

In loco

Por imagem

21,3
10,6

10
minutos

6

Análise por
imagem

In loco

Por imagem

Análise por
imagem

TEMPO MÉDIO
DAS VISTORIAS

NÚMERO DE REGULADORES PARA
A MESMA QUANTIDADE DE VISTORIAS

No que diz respeito ao tempo investido na realização das
vistorias, quem sai ganhando é o método de análise por
imagem. Como boa parte do processo já é feita pela oficina
quando chega ao regulador, incluindo o orçamento do reparo,
a parte da seguradora fica muito mais rápida: apenas 10
minutos de vistoria – contra 44 minutos no método in loco e
45 minutos no feito por imagem.

Nas 24 horas de trabalho analisadas, para fazer 144 vistorias,
quantos reguladores de seguradora seriam necessários? O
estudo do CESVI, mais uma vez, identificou uma vantagem
significativa no método de análise por imagem.
Enquanto que oito reguladores precisariam fazer as vistorias in loco
e cinco seriam necessários para a vistoria por imagem, um único
profissional daria conta das 144 vistorias na análise por imagem.

OFICINAS ATENDIDAS

PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO

A análise por imagem também se destacou quanto ao número
de oficinas atendidas num mesmo período (de 8 horas úteis,
no caso do estudo). Enquanto, ao longo desse tempo, um
regulador fazendo vistoria in loco só conseguia atender 6
oficinas, a vistoria por imagem permitia atender 10,6, e a
feita com análise por imagem, o dobro disso: 21,3.

Mas o que realmente importa para o cliente final (proprietário do
veículo e segurado) no que diz respeito ao método escolhido de
vistoria está lá na ponta final do processo:
é o prazo de entrega do seu veículo reparado. E a vistoria está
diretamente ligada a esse prazo, pois a aprovação
do reparo só acontece após a finalização da vistoria.

Para 144 vistorias realizadas em 24 horas, são necessários...

8

reguladores
in loco

5

reguladores
por imagem

1

regulador análise
por imagem
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Para uma melhor visualização do processo todo que impacta
nesse prazo, vamos simular um veículo em trabalho de
reparação, comparando um que inclui vistoria in loco com outro
feito por imagem ou análise por imagem:

PROCESSO VISTORIA IN LOCO
Aviso
do Sinistro

Levar Veículo
à Oficina

Realizar Vistoria

Aprovar
Reparação

Reparar Veículo

Entregar Veículo

Início

24 Horas

48 Horas

24 Horas

120 Horas

Final

Início <–––––––––––––––––

216 HORAS OU 9 DIAS –––––––––––––––––> Final

PROCESSO COM VISTORIA POR IMAGEM OU ANÁLISE POR IMAGEM
Aviso
do Sinistro
Início

Levar Veículo
à Oficina

Realizar Vistoria

24 Horas

Início <–––––––––––––––––

Reparar Veículo

Entregar Veículo

24 Horas

120 Horas

Final

168 HORAS OU 7 DIAS –––––––––––––––––> Final

Como se vê nos gráficos, os processos com vistoria por
imagem e análise por imagem diminuem o cronograma em
dois dias em comparação com o reparo que inclui vistoria in
loco. O resultado, você sabe: o segurado recebe seu carro
reparado antes.
Além disso, nos processos em que a vistoria é feita por imagem:
A oficina reduz o tempo de espera para aprovação do
orçamento.
Há redução do tempo de cada veículo parado na oficina
aguardando aprovação para reparo, o que possibilita maior
rotatividade de serviço.
Nos casos que envolvem veículo reserva disponibilizado pela
seguradora, essa redução no prazo de entrega pode até evitar
que o segurado ultrapasse o tempo de utilização do carro
reserva – e fique sem um automóvel para se locomover.

CONCLUSÃO – VANTAGENS E DESVANTAGENS
Fazendo um balanço geral dos métodos analisados, o estudo do
CESVI conclui que a vistoria por imagem e a análise por imagem
oferecem grandes vantagens à seguradora no que diz respeito
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Aprovar
Reparação

à produtividade. E para a oficina também, já que permite prazos
melhores para o início da reparação e um maior giro de veículos.
A análise por imagem se destaca especialmente na economia
de tempo e de reguladores necessários para fazer um
mesmo trabalho.
O que há de desvantagem nesses métodos feitos a distância
está no fator humano. É sempre importante manter um contato
próximo com as oficinas, que são as grandes parceiras das
seguradoras no atendimento ao proprietário de veículo com um
carro sinistrado. E essa proximidade demanda a presença física
do representante da companhia na oficina.
Além disso, a vistoria in loco é mais eficiente na identificação de
fraudes. Evita problemas como adulteração de fotos e conta com
o olho do regulador para achar irregularidades.
O foco deste estudo foi a produtividade – fator no qual os
métodos a distância, por imagem, tiveram vantagens evidentes
em relação ao feito in loco. Mas, de posse das informações que
emergem deste estudo do CESVI, a seguradora pode levar em
consideração todos os aspectos envolvidos para fazer a opção
mais adequada às suas necessidades.

Excelente
conservação
Categoria
Quase Zero

Quartas-feiras,
às 10h

Pregões presenciais e on-line:
leiloes.cesvibrasil.com.br
Av. Geraldo Nogueira da Silva, 3.501 | Caçapava/SP.
Acesso pelo km 132 da Dutra, sentido RJ.

Abaixo
da tabela

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!

MÁQUINAS POP

AUTOMODELISMO
CONHEÇA A ESTRUTURA DOS
MINIVEÍCULOS QUE FAZEM PARTE
DESSE HOBBY – UMA DIVERSÃO
PROCURADA POR QUEM GOSTA DE
CARROS DE TODOS OS TAMANHOS
Gerson Burin

D

iferente do que muitos pensam, o
automodelismo radiocontrolado (RC) não
é brincadeira de criança. Alguns modelos
atingem velocidades próximas a 100 km/h,
e nesse ponto qualquer erro pode provocar
um acidente capaz de machucar alguém
(principalmente se o local escolhido para a
prática não for adequado). O recorde mundial
de velocidade no automodelismo é 260 km/h
– velocidade difícil de ser obtida mesmo por
automóveis de verdade.
Sendo assim, para qualquer pessoa interessada
por esse hobby marcado pela competitividade,
é importante entender direito quais os tipos de
automodelos existentes, as formas de comando e
a estrutura dos miniveículos. É o que você vai ver
a seguir.
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TIPOS DE AUTOMODELOS
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O automodelismo radiocontrolado reúne uma
série de características similares aos veículos
de verdade. A diferença principal, claro, é o
tamanho: os carrinhos estão na escala de 1/5,
1/8 ou 1/10 (cinco, oito ou dez vezes menor que
um carro).
Entre essas escalas mais comuns,
encontramos categorias on-road e off-road. A

primeira, para pista em asfalto ou concreto,
geralmente envolve modelos mais velozes,
com pneus especiais que proporcionam
total aderência ao solo, além de ajustes
de suspensão e aerofólios que melhoram o
desempenho em curvas e retas.
Já a categoria off-road, para pistas de terra,
apresenta modelos resistentes o suficiente
para realizar saltos em rampas sem danificar o
automodelo.

FORMAS DE COMANDO
Para controlar um automodelo, é necessário
treino de modo que o praticante se acostume aos
comandos. E quais são eles?
Também chamado de transmissor, o controle
possui um gatilho, bateria embutida, volante
para direção e alguns ajustes finos para cada
canal de comando.
Obtém-se a aceleração do carro ao apertar o
gatilho. Empurrando o gatilho para frente, o
sistema de redução de velocidade ou frenagem
entra em ação.
A direção é feita por um pequeno volante
em forma de roda presente no controle,
que pode ser girada para a direita ou para a
esquerda gradualmente. Ao soltá-la, essa roda
rapidamente centraliza para que o veículo siga
em trajetória reta.
A comunicação entre o controle e o carro é feita
por transmissão de ondas em uma frequência

de 2,4 gigahertz. Um receptor no carro capta os
sinais emitidos pelo controle, convertendo-os em
movimentos de direção, aceleração, frenagem e
marcha ré do automodelo.
A tecnologia dos novos rádios permite que vários
praticantes possam controlar seus carros sem
que a frequência de comando de um interfira nos
outros. Nos rádios mais antigos (FM em MHz),
era preciso saber quais eram as frequências
de cada automodelo para que não houvesse
interferência entre elas.
O alcance dos novos rádios é muito amplo,
podendo chegar a quase 2 quilômetros, sem
barreiras. Porém, a distância para a prática não
ultrapassa 200 metros – existe, portanto, uma
margem muito segura de comando.

ESTRUTURA E APARÊNCIA
Esses miniveículos possuem um chassi
geralmente fabricado com componentes plásticos
de alta resistência, que absorve impacto sem que
sofra danos.
Da mesma forma que num automóvel de verdade,
o chassi no automodelismo serve como estrutura
para fixação do motor, suspensão, tanque de
combustível ou bateria, além de ter pontos de
fixação da chamada “bolha”, que dá a aparência
externa ao automodelo.
Essa bolha é feita em material plástico
transparente, que recebe a tinta pelo lado interno
para evitar arranhões e danos na pintura.

AUTOMODELOS
TÊM ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS
MUITO SEMELHANTES
ÀS DE UM CARRO
DE VERDADE: COMO
A SUSPENSÃO, POR
EXEMPLO
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SUSPENSÃO
Para ambas as categorias, on-road e off-road, as suspensões
são compostas por molas, amortecedores, batentes,
bandejas, com regulagens de ângulos de cambagem, cáster,
divergência ou convergência. Tudo muito parecido com as
regulagens existentes em um veículo de verdade.

Os pneus são específicos para cada categoria, com espuma
em seu interior para inflá-los e medidas de acordo com o tipo
de roda. E têm vida útil também: com o tempo, é necessário
substituí-los em função do desgaste resultante de tantas
frenagens, acelerações e curvas.

TRANSMISSÃO
Os sistemas de tração podem ser do tipo 4x2 ou 4x4,
dependendo do modelo de veículo, sendo que a transmissão de
força é feita por um eixo cardã e sistemas de diferencial em
cada eixo tracionado.
Determinadas versões de automodelo apresentam sistemas
de marcha que trocam automaticamente conforme o aumento
de velocidade, possibilitando trabalhar com a rotação do motor
sem atingir alto giro para velocidades altas.

MOTOR
A motorização pode ser elétrica ou à combustão.
Os modelos elétricos utilizam baterias especiais de
polímero de lítio, semelhantes à bateria de telefones
celulares, porém muito maiores, com grande capacidade de
carga e descarga, desenvolvendo um rendimento excelente
para o conjunto.
A aceleração é feita por um controle eletrônico de velocidade
(Eletronic Speed Control), que alimenta o motor com mais ou
menos tensão, de acordo com o sinal recebido do controle
remoto do piloto.
O outro tipo de motorização é o motor à combustão,
que utiliza combustível nitrometano para gerar energia.
Esse motor possui bloco, virabrequim, biela e pistão,
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PNEUS

alimentador, carburador, filtro de ar e até vela para a
queima do combustível.

CARBURADOR
Para que o motor apresente bom rendimento e tenha
respostas de aceleração e desaceleração controladas, o
automodelo possui um carburador que dosa a mistura de ar e
combustível admitida pelo motor.
As regulagens no carburador são importantes para que
se tenha um excelente desempenho no automodelo sem
comprometer a vida útil do motor. Se a regulagem for malfeita,
o motor pode aquecer demais, chegando a apresentar danos
no cabeçote, no pistão e nas velas.

PARTIDA DO MOTOR
Para os automodelos elétricos, não existe necessidade de
partida. Basta que a chave “On”, a bateria interna e o rádio
estejam ligados – e, claro, que você acelere seu carrinho.
Já para as versões à combustão, é necessário abastecer o
tanque com combustível, utilizando uma bomba que pode ser
manual ou elétrica.
Depois de abastecer, é preciso usar um aquecedor que vai
conectado na vela.
Puxando manualmente a corda do starter (semelhante à
partida de motores de popa de barcos) é que se consegue o
funcionamento do motor.

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS
Para a prática do automodelismo RC, são necessários
alguns acessórios e ferramentas para a execução de
diversas operações.
Muitos modelos têm a chamada “caixa de campo”, que
possui diversos itens: carregadores de bateria, chave
de roda, chaves de fenda, chaves allen, chaves de vela,
aquecedor de vela, galão de combustível, termômetro
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digital (para medir a temperatura do motor),
entre outros.
Além das ferramentas, é sempre bom estar com alguma
peça reserva, como pneus, conjuntos de suspensão,
engrenagens da transmissão, etc. Assim,
se der algum problema na hora da prática,
a diversão não precisa terminar.

É preciso treino
para lidar com
os comandos do
aeromodelismo

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.

TECNOLOGIA

O FIM DAS

CHAVES?
MODELOS PRESENCIAIS ESTÃO TRANSFORMANDO A FORMA
COMO O MOTORISTA LIDA COM A SEGURANÇA E A PRATICIDADE
AO ABRIR E LIGAR O SEU VEÍCULO
Gerson Burin

N

o universo automotivo, as chaves podem servir para
uma série de funções relacionadas à proteção do bem
e de seus vários compartimentos. São usadas para a
abertura de portas, de porta-malas, porta-luvas, da tampa de
abastecimento de combustível e também para a liberação do
sistema de partida e ignição do veículo.
A novidade é que a evolução da tecnologia mudou muito aquilo
que a gente entendia por chave de carro. Há chaves que...
bem, nem parecem chaves. A ponto de um recurso inovador
para a abertura do porta-malas ser meramente o gesto
de passar o pé por baixo da parte traseira do veículo. Já
imaginou? A engenharia automotiva já – e está revolucionando
os comandos de abertura e acionamento do carro.
Vamos ver, a seguir, como se deu essa evolução.

CHAVES COMUNS (ANTIGAS)
No passado, as chaves se assemelhavam àquelas de cadeado,
sendo que um mesmo veículo podia ter até três chaves
diferentes: uma para as portas e partida, outra para o tanque
de combustível e uma terceira para o porta-malas.
Essas chaves eram facilmente copiadas, e as fechaduras
eram abertas com facilidade pelas conhecidas chaves michas.
Ladrões de carros não tinham do que reclamar.
Demorou bastante tempo até que surgissem as chaves
no formato de canivete, por exemplo, que têm a função de
proteger a parte metálica de combinação, fechando essa área
como se fosse uma lâmina de canivete.
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CHAVES CODIFICADAS
Com a evolução das chaves,
foi possível obter maior
segurança a fim de se evitar
o furto do carro. Além da
combinação mecânica, surgiu o
sistema de chave codificada – tecnologia
que pode ser encontrada tanto em chaves
metálicas com corpo plástico quanto
naquelas do tipo canivete.
Esse sistema só permite a partida do
automóvel com a entrada da combinação
mecânica da chave no miolo em conjunto com
a leitura, geralmente criptografada, do chip
eletrônico presente no corpo da chave.
Esse chip possui um código interno que é lido e
enviado à central eletrônica, que identifica se a chave
pertence ou não ao veículo. Caso a combinação
entre a chave e o módulo não ocorra, o sistema eletrônico
não permite o funcionamento do sistema de injeção de
combustível.
Outro aprimoramento foi que o formato das chaves codificadas
recebeu uma proteção plástica para alojamento do sistema
eletrônico, possibilitando também incluir uma função de
comando a distância para abertura de portas, porta-malas,
vidros em alguns modelos e para o acionamento do sistema de
alarme – como se fosse um controle remoto.

ANTIGAMENTE, UM MESMO CARRO PODIA
TER ATÉ 3 CHAVES PARA FUNÇÕES DIFERENTES.
HOJE, TUDO MUDOU

TUDO NOVO:
CHAVES PRESENCIAIS
A grande diferença das novas chaves
presenciais está atrelada ao seu nome:
basta a chave estar presente ou próxima ao
veículo para permitir a abertura de portas
e o acionamento do painel de instrumentos.
A partida do motor se dá usando apenas o
botão “Start/Stop” no painel.
Essa proximidade depende do modelo de
veículo, mas fica em torno de 80 cm de
distância. A chave pode estar no bolso do
motorista, evitando o incômodo de precisar colocar
a chave no miolo de porta para abri-la ou no miolo
de ignição para ligar o carro. Imagine que você está
chegando ao carro cheio de sacolas do supermercado
nas mãos... Facilita, né?
A segurança está relacionada à transmissão única de
sinais pela chave em radiofrequência. A captação dessa
frequência pelo carro é feita por antena específica, que verifica
eletronicamente se determinada chave pertence a esse carro
ou não, liberando ou não as suas funções.
A própria chave contempla teclas em sua parte frontal que
servem para travar ou destravar o veículo e para abrir o
porta-malas, além de permitir o acionamento de alarme por
parte do motorista.

Na parte interna da chave, existe um chip e uma bateria para
que os comandos funcionem – lembrando que é necessário
que o veículo esteja com a bateria em bom estado.
Caso a bateria do veículo apresente problemas, o
funcionamento eletrônico não será capaz de abrir a porta, e
então entrará em cena a combinação física, que fica camuflada
dentro da própria chave. Basta soltar uma trava e puxá-la para
abrir a porta de forma convencional, colocando a combinação
no miolo da porta para a abertura do veículo.

NÃO DERRUBE!
Com o tempo, a chave presencial pode apresentar problemas
para a abertura eletrônica do veículo, perdendo o seu alcance
ou, em alguns casos, nem abrindo o veículo, sendo necessário
então abrir a chave e trocar sua bateria interna.
O motorista também deve tomar cuidado com quedas muito
fortes da chave. Impactos intensos podem provocar danos à
chave, exigindo verificação do encaixe interno da bateria e até
mesmo a necessidade de troca, dependendo do caso.

Divulgação

Esses comandos possuem
uma configuração de
frequência individual para
cada carro, evitando que
uma única chave abra vários
veículos de mesmo modelo.

E SE PERDER A CHAVE?
Perdeu a chave codificada? Calma... A codificação e a configuração
de um novo modelo podem ser feitas nas concessionárias da marca do carro. Por meio da numeração do chassi do veículo, a empresa providencia a identificação e a reconfiguração da nova chave
– com um custo que pode variar de modelo para modelo, chegando
a valores altos às vezes.
Outra opção é a busca por chaveiros especializados, que trabalhem
com o sistema de codificação. Esses serviços também podem
custar caro. Melhor tomar um cuidado especial, então, para nunca
perder a sua chave.

Revista CESVI

35

REPARO

PINTURA TRICOAT
PROCESSO QUE PERMITE EFEITOS DIFERENCIADOS NA PINTURA DO CARRO TEM
DISTINÇÕES IMPORTANTES QUANTO AO TRABALHO CONVENCIONAL
Gerson Burin

A

Luciana Ruffato

pintura tricoat consiste na aplicação de camadas
adicionais de efeito sobre a base, trazendo uma aparência
de cor muito mais viva para a superfície. O resultado
exibe profundidade de cor adicional e diferentes nuances da cor,
dependendo do ângulo pelo qual o veículo está sendo visto.
Esse tipo de pintura automotiva teve início no Brasil lá
na década de 90, mas com custos muito mais altos se
comparados aos das pinturas lisas ou metálicas
daqueles tempos.
Eis que, 20 anos depois, a pintura tricoat tem marcado
presença significativa nas montadoras, agora com cores
novas e chamativas, agradando aos clientes principalmente
pelo visual diferenciado.
Confira a seguir os principais diferenciais desse processo
de pintura em relação aos convencionais.
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COMPONENTES E TÉCNICAS
As grandes diferenças do processo tricoat em relação aos demais
estão na formulação dos componentes de pintura e nas técnicas
de aplicação das camadas.
Para as pinturas convencionais, temos a aplicação da base (cor
do carro), que pode ser lisa ou metálica. Após a aplicação dessa
camada, é aplicado um verniz com o objetivo de “selar” a base e
dar brilho à pintura.
Já no processo tricoat, sobre a base temos a aplicação de
outras camadas, que recebem pigmentos adicionais – é o que vai
proporcionar o efeito diferenciado na pintura. Esses pigmentos
podem estar na forma de pó, o chamado “pérola poliéster”, que
são misturados em um verniz poliéster. O efeito pérola pode
ser obtido também com a pérola líquida e verniz específico para
pinturas à base d’água, que são aplicados sobre a base.

ACERTO DE COR É MAIS
COMPLEXO NO PROCESSO TRICOAT

PROCESSO DE APLICAÇÃO
Outra grande diferença está no número de camadas aplicadas
entre a base e o verniz.
Dependendo desse número, a cor terá variações em sua
tonalidade, podendo ficar mais escura, por exemplo, caso a
base seja clara e o verniz e pérola sejam escuros.
O inverso também pode ocorrer: a cor final fica mais
clara caso a base seja escura e o verniz e pérola tenham
tonalidades claras.

TRICOAT NO
MERCADO BRASILEIRO
Aqui no Brasil, a maioria das montadoras
já tem a aplicação de tricoat em algumas
versões de veículos, tanto nas mais luxuosas
quanto nas mais populares. Exemplos recentes
são o Nissan Versa, o Ford Fusion, o Peugeot
3008 e o Fiat Freemont.
As principais cores utilizadas na pintura
tricoat tendem para branco, azul e vermelho.

ACERTO DE COR
A grande dificuldade ainda encontrada no mercado é no acerto
de cor da pintura tricoat.
Diferente das cores lisas e metálicas, para as quais basta uma
formulação correta e a aplicação com pistola regulada para se
obter a cor certa, na tricoat o acerto fica mais trabalhoso. A
formulação correta da base também tem influência na cor final.
Para as camadas de verniz com pérola, é necessário fazer a
aplicação em pelo menos três plaquetas de cor, sendo que
cada uma das plaquetas recebe uma camada de aplicação a
mais que a anterior, ficando a plaqueta número 1 com uma
camada, a número 2 com duas e a plaqueta número 3 com...
isso mesmo, três camadas.
Após a aplicação do verniz com pérola, todas as plaquetas são
seladas com verniz e, depois da cura, servirão de referência
para o pintor saber quais camadas se aproximam mais da cor
original do carro.
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SISTEMAS DE BLOQUEIO
E RASTREAMENTO

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 const am 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

3T Systems

3T CONTROLE

Rastreador

GPS

CEABS GSM

Rastreador

CIELO TELECOM

CIELOCEL GS11

IRT Brasil

TELEFONE

SITE

GSM/GPRS

(11) 2185-8391

www.3tsystems.com.br

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.grupocielo.com.br

Módulo Onstar

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 5185-9000

www.irtbr.com.br

Ituran

RASTREADOR E-GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 5189-9000

www.ituran.com.br

Ituran

LOCALIZADOR RF SMART

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 5189-9000

www.ituran.com.br

Khronos GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(48) 3381-9999

www.grupokhronos.com.br

SANTANA
RASTREAMENTO

MXT-140

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(31) 2534-9400

www.santanarastreamento.com.br

SIMTRACK

SIM 300K

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2199-0701

www.simtrack.com.br

Tracker Auto

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

MXT 150/151

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(51) 3342-5551

www.volpatorastreamento.com.br

CEABS

KHRONOS

Grupo Tracker
Volpato Rastreamento
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LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO

Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI
SEGMENTO CASCO =

CARGA =

LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA

TIPO

LOCALIZAÇÃO

CEABS GSM

Rastreador

GPS

CIELOCEL GS12

Rastreador

Ituran

RASTREADOR GPRS-FULL

Ituran

Localizador RF Smart

CEABS
Cielo Telecom

EQUIPAMENTO

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSlim

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixTrailer

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 GPRS

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 Hibrido

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.grupocielo.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 5189-9001

www.ituran.com.br

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 5189-9000

www.ituran.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

Hibrido

(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br

SIMTRACK

GV 300

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2199-0701

www.simtrack.com.br

Veltec

VELTEC

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(21) 2105-5000

www.veltec.com.br

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
LUZ DIURNA SERÁ OBRIGATÓRIA SÓ EM 2023

V

ai acabar a confusão da “lei do farol baixo”!
Desde agosto do ano passado, o projeto
de autoria do deputado Rubens Bueno
(PPS-PR) criou polêmica por obrigar veículos a
circularem com o chamado “farol baixo” aceso,
sem estabelecer direito onde rodar (se as vias
deveriam estar sinalizadas ou não) e que tipo de
luz usar (tem gente usando até hoje o “farol de
neblina” como se fosse luz baixa). Como resultado,
foi jogada para escanteio por força de liminar. Tudo
promete mudar até 2023.
Para deixar a legislação brasileira mais
atualizada e clara, o Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) divulgou a resolução 667, que

determina: a luz diurna, também conhecida
como DRL (daylight running lamp, no termo
original, em inglês), passará a ser obrigatória
em todo e qualquer automóvel zero-quilômetro
vendido no Brasil a partir de 2023. Antes disso,
em 2021, todo novo projeto de carro (um carro
inédito, troca de geração ou mera reestilização)
já deverá ter DRL de fábrica.
Traduzindo: ficará a cargo das fabricantes dotar
carros novos de luzes diurnas que se ligam
automaticamente quando se dá a partida. A
lei atual colocava esse “fardo” nas costas do
condutor, que deveria saber onde e quando
acionar o farol baixo.

INTEGRAÇÃO DO REGISTRO NACIONAL
DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO É ADIADA

A

criação de um banco de dados nacional de
multas de trânsito só ficará completa em
outubro, quando vence o novo prazo dado
ao estado de São Paulo para a adesão.
O Registro Nacional de Infrações de Trânsito
(Renainf), que permitirá saber quantas
infrações são registradas no país, deveria
reunir os dados de todos os órgãos de trânsito
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desde o fim de abril, conforme determinado
ainda em 2016. Mas alguns estados ganharam
mais tempo para participar.
Os prazos foram estendidos por meio de uma
deliberação do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicada dois dias antes. Além de
São Paulo, outras dez unidades da federação
foram beneficiadas.

Divulgação

O

foco nos grupos de risco foi uma das
saídas encontradas pela Austrália para
melhorar a segurança no trânsito. A
atenção especial aos vulneráveis, como jovens
e idosos, ajudou o país a diminuir em 38,9% as
fatalidades nos últimos 13 anos.
Dependendo da região do país, a idade mínima
para habilitação varia entre 15 e 18 anos. Como
algumas áreas remotas não têm transporte
público abrangente, a saída é começar a
“motorizar” as pessoas mais cedo.
Em New South Wales, por exemplo, o tempo
entre a primeira licença e a habilitação definitiva
é de quatro anos. Os principiantes têm que
fixar no veículo placas que indiquem o nível de
experiência: letra “L” (“learner”, em inglês) para
aprendizes e “P” (“provisional”) para quem atinge
as etapas provisórias.
Aprendizes devem dirigir acompanhados por

um condutor com habilitação permanente. Além disso,
a tolerância é zero para álcool e celular, mesmo com
viva-voz.
Nada de carona também para grupo de amigos na balada.
Entre as 23h e as 5h, quem tem menos de 25 anos e
carteira provisória pode transportar só um acompanhante
com menos de 21 anos.
Segundo especialistas, fatores psicológicos como
experimentação, impulsividade e ousadia são típicos de
pessoas com menos de 25 anos.
O transgressor está sujeito a punições duras, como
confisco do carro, multas altas e processo criminal,
caso seja pego pelo bafômetro.

ACIDENTE DE TRÂNSITO
É A MAIOR CAUSA DA
MORTE DE JOVENS

shutterstock

L

ATENÇÃO A GRUPOS DE
RISCO REDUZ MORTES NO
TRÂNSITO DA AUSTRÁLIA

O

s acidentes de trânsito são a principal
causa de morte entre jovens de 10 a
19 anos em todo o mundo, segundo um
relatório publicado em maio pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Ao menos 115.302
adolescentes morreram em 2015 por conta
dessas ocorrências nas vias públicas. No total,
de acordo com a publicação, a cada ano morrem
1,2 milhão de jovens por causas evitáveis, e mais
de dois terços das mortes acontecem nos países
em desenvolvimento, especialmente no continente
africano e no sudeste asiático.
Depois dos acidentes de trânsito, que ocupam a
primeira posição, as causas que mais mataram
adolescentes em 2015 foram infecções
respiratórias (72.655), suicídios (67.149),
doenças diarreicas (63.575) e afogamentos
(57.125), de acordo com a OMS.

Na maioria das ocasiões, os adolescentes mortos
nas estradas são usuários vulneráveis: pedestres,
ciclistas ou motociclistas. Quase 88.590 jovens
homens e 26.712 mulheres da mesma idade
morreram por ferimentos ocasionados por conta
de acidentes na via pública.
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ESTUDO: SINAIS PARA
TRAVESSIA DE PEDESTRES
SÃO RÁPIDOS DEMAIS
PARA IDOSOS

MARGINAIS DE SP TÊM
ALTA DE ACIDENTES E DE
CONGESTIONAMENTOS

O

número de acidentes com vítimas nas Marginais
Tietê e Pinheiros aumentou pelo terceiro mês
consecutivo desde a elevação dos limites de
velocidade nas vias pela gestão de João Doria na
Prefeitura de São Paulo.
De acordo com dados divulgados pelo batalhão de trânsito
da PM, houve crescimento de 29,5% nos acidentes em
abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado.
De fevereiro a abril, três meses após as mudanças - que
entraram em vigor em 25 de janeiro -, o aumento foi ainda
maior. No intervalo, o número de batidas com vítimas subiu
43% em comparação com mesmo período em 2016.
Além disso, se a intenção do atual prefeito era aumentar
a rapidez dos deslocamentos, parece que não deu muito
certo. Isso porque a lentidão do trânsito teve aumento
significativo na Marginal Tietê e leve alta na Marginal
Pinheiros nos horários de pico nos três primeiros meses
da gestão João Doria.
Os dados foram levantados pela CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego), ligada à prefeitura, e consideram
a soma das médias de engarrafamento de janeiro a março
deste ano, nos horários de pico da manhã e da tarde.
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LATIN NCAP FAZ CRASH-TEST
COM CHEVROLET ONIX

O

Latin NCAP divulgou os resultados de testes com o Chevrolet Onix,
o carro mais vendido do Brasil. Segundo o órgão – que avalia a
segurança dos veículos após a análise de crash-tests – o modelo
foi mal: teve zero estrela em relação à proteção do passageiro adulto e
3 estrelas em relação à proteção do passageiro criança (de um total de
5 possíveis).
O Latin NCAP incluiu, desde o ano passado, um crash-test de impacto
lateral como parte de seus protocolos, começando a testar alguns dos
modelos mais vendidos que, desde 2014, já eram avaliados no impacto
frontal.
Por enquanto, o Latin NCAP vem realizando o teste de impacto lateral
no Fiat Palio, no Peugeot 208, e agora no Chevrolet Onix. No teste, o
Latin NCAP analisou os dados dos dummies (bonecos de teste) para os
três modelos. O Onix foi o único que registrou valores que ultrapassam
os limites biomecânicos permitidos para o peito no teste de colisão.
A respeito da segurança estrutural dos três modelos, o Fiat Palio tem
o melhor desempenho estrutural em colisão lateral, seguido do Peugeot
208, que não conta com barras laterais nas portas. No caso do Onix,
o veículo apresentou um grande deslocamento (penetração) do pilar B
para dentro do compartimento do passageiro, significativamente maior
que nos outros dois veículos. O Latin NCAP afirma que, provavelmente,
devido ao fraco desempenho estrutural do Onix no crash-test, a situação
não mudaria nem mesmo incluindo airbags laterais.
Além disso, a porta traseira do Onix se abriu no teste. A abertura da
porta representa um alto risco para o ocupante criança, bem como o
fato de o modelo não ter cumprido com a regulação de proteção contra
impacto lateral básica das Nações Unidas (UN95).

Assista aos crash-tests aqui:
https://goo.gl/vbGJud

Divulgação

D

e acordo com um estudo da Faculdade de
Saúde Pública da USP, o sinal fica vermelho
para os pedestres muito antes dos mais velhos
conseguirem atravessar.
A pesquisa constatou que a velocidade média
dos paulistanos idosos para cruzar a rua é de 75
centímetros por segundo.
Acontece que, de acordo com a CET, os sinais da
capital paulista funcionam com uma base de velocidade
de 1 metro e 20 por segundo.
Com esse tempo, apenas 3 em cada 100 idosos
conseguem atravessar.

PEDESTRE NÃO É PRIORIDADE EM POLÍTICAS DE TRÂNSITO
mesma quantidade de pessoas, de carros, de
pedestres. Estatisticamente, deveríamos ter o
mesmo número de mortos”, concordou Sérgio
Ejzenberg, consultor de engenharia de tráfego.
Outro ponto colocado como essencial para a
redução do número de vítimas é o aumento do
tempo de travessia em semáforos. O vereador
citou um estudo feito em 2016 pela USP que
apontava que 97,8% dos semáforos na cidade
de São Paulo não ofereciam condições de
travessia segura para o pedestre.

CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO
PASSAM A VIR COM QR-CODE

T

GRUPO PSA TESTARÁ
CARROS AUTÔNOMOS
EM CINGAPURA

O

grupo PSA, que reúne as montadoras
Citroën, Peugeot e Opel, anunciou que
testará tecnologia para carros autônomos
em parceria com a start-up nuTonomy nas
ruas de Cingapura, em setembro deste ano.
Escolhido para o projeto, o SUV Peugeot
3008 receberá, na primeira fase do
programa, sensores especializados e
plataformas de computação desenvolvidas
pela nuTonomy.
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odas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidas
a partir de maio passam a contar com um novo recurso:
o QR-Code. A inclusão da tecnologia estava prevista nas
mudanças anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito
(Contran). As regras valem para todo o país. As funcionalidades
foram divulgadas pelo Ministério das Cidades e pelo Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), em Brasília.
O código, assim como as demais mudanças anunciadas pelo
Contran, é para evitar falsificações e fraudes na CNH. O código
fica na parte interna do documento e pode ser lido com a
câmera do smartphone, no aplicativo Lince, desenvolvido pelo
Serpro, disponível para download nas lojas de aplicativo dos
smartphones.
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O

s pedestres são as maiores vítimas
de acidentes de trânsito. Porém, eles
não são vistos como prioridade durante
a elaboração de políticas públicas, focadas
excessivamente nos motoristas de veículos.
A conclusão é de especialistas que participaram
do fórum “Segurança no Trânsito”, debate
promovido pela Folha de S. Paulo em parceria
com a Ambev e com a Labet.
Na cidade de São Paulo, o número de mortes
por atropelamento nos meses de fevereiro a
abril aumentou em 37% em 2017, passando de
86 para 118 mortes.
Para o vereador Police Neto (PSD-SP), as
medidas que poderiam ser adotadas pelo poder
público são simples e possuem grande potencial
de redução de vítimas. Uma delas é a melhora
da iluminação em locais de travessia nas vias.
“Se olharmos as estatísticas de mortos no
trânsito, há 40% mais mortos no pico noturno
em comparação com o pico da manhã. É a

Revista CESVI

43

AIRBAG NÃO É FATOR DE
RISCO PARA MOTORISTA
QUE USA ÓCULOS

E

studos publicados na revista
Ophthalmology e nos Archives of
Ophthalmology, envolvendo 22.236
acidentes, segundo este último, e 110
incidentes, pela Ophthalmology, mostram
que o uso de óculos não representa um risco
adicional no caso da abertura de um airbag.
Entre os motoristas que sofreram algum tipo de
trauma ocular, 29% usavam óculos. Já no caso
daqueles que não sofreram qualquer tipo de

ferimento, o percentual de usuários de óculos foi
parecido: 25%. A conclusão não é muito difícil:
o airbag é eficaz, mesmo para os ocupantes
que utilizam óculos – basta não se esquecer
de sempre usar o cinto de segurança, item
fundamental para que os airbags funcionem de
maneira segura.
Um outro estudo feito pela Fundación MAPFRE
concluiu que a maioria das lesões oculares em
caso de acionamento dos airbags ocorre devido
aos condutores não manterem uma distância
adequada (cerca de 45 cm) em relação ao
volante. Quando essa distância é mais curta, o
impacto do airbag contra o rosto do motorista
pode ocasionar danos colaterais.
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DÁ PARA RECEBER
ADVERTÊNCIA NO LUGAR
DA MULTA. SAIBA COMO

O

motorista que comete uma infração de
trânsito leve ou média tem direito a solicitar
aplicação de advertência em vez de pagar
uma multa e ter os pontos registrados na
habilitação. Para agilizar o processo e facilitar a
vida do cidadão, o Detran-SP permite que esse
tipo de requerimento seja feito de forma 100%
online pelo portal www.detran.sp.gov.br.
O requerimento precisa ser apresentado dentro
do prazo para enviar a defesa prévia, após receber
a notificação de autuação, primeiro documento
enviado por carta ao condutor dando ciência de
que uma infração foi registrada. Em geral, esse
prazo é de 30 dias a partir da data de emissão da
notificação.
“A advertência por escrito foi regulamentada pela
legislação federal de trânsito em 2014 e pode
ser solicitada pelo condutor que cometeu infração
leve ou média, desde que não seja reincidente na
mesma infração nos últimos 12 meses”, ressalta
Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran-SP.
A análise leva em conta não apenas a infração
cometida, mas todo o histórico do condutor, e a
aplicação é facultativa ao órgão de trânsito. Por
isso, pedir a advertência não significa que ela será
concedida.
A advertência por escrito só deve ser solicitada
ao Detran-SP se a infração tiver sido registrada
pelo Departamento de Trânsito. O nome do órgão
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autuador pode ser verificado na notificação de
autuação.
Para fazer o pedido, basta clicar em “Serviços
Online” no portal www.detran.sp.gov.br e depois
selecionar a opção ”Solicitar e acompanhar
recurso de penalidade”, na área de “Infrações”. Por
questões de segurança, é preciso fazer um rápido
cadastro para obtenção de login e senha de acesso
pessoal. Também é possível acessar por meio da
conta no Gmail ou no Facebook.
Depois, é preciso preencher, imprimir e assinar
o formulário disponível na própria página. Na
sequência, o condutor terá de digitalizar o
formulário (por meio de scanner ou foto) e fazer o
upload, anexando outros documentos necessários.
O julgamento não poderá ser realizado se não
for anexada toda a documentação. São aceitos
arquivos nos formatos PDF, JPGE, JPG e
TIFF, com, no máximo, 5 MB (megabytes). O
acompanhamento do processo pode ser feito
também pelo portal.
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ATUALIZAÇÃO DO
ÓRION ORÇAMENTOS
PARA SULAMÉRICA

C

ada vez mais profissionais do segmento
de seguro de automóvel têm sido
capacitados para atuar com o Órion
Orçamentos, o sistema de orçamento de
reparo automotivo do CESVI BRASIL.
Um bom exemplo é que a operação com o Órion
Orçamentos on-line já está 100% implantada e
em plena atividade na SulAmérica Seguros. E a
seguradora continua investindo na capacitação
de sua equipe quanto ao uso do sistema, tanto
que, nos dias 24 e 25 de abril, cerca de 60
profissionais da companhia foram treinados na

sede da empresa, no Rio de Janeiro.
O treinamento, ministrado por Adenilton
Pimentel, analista técnico do CESVI, abordou
novos recursos do sistema, como gráfico de
custos, preenchimento automático dos laudos de
salvados e PMG, nova lista de peças, imagens
de segurado e terceiro, SLA, entre outros.
Rodrigo Hernandes, gerente do Órion,
também marcou presença nesses dois dias
muito especiais para a contínua expansão do
sistema de orçamentos por todo o mercado
segurador brasileiro.

SEMANA MUNDIAL
DO MEIO AMBIENTE

U

Camila Alvarenga

m centro de pesquisa que valoriza as
práticas de sustentabilidade não poderia
deixar passar em branco um período tão
inspirador de boas ações.
Por isso, na Semana Mundial do Meio Ambiente
(5 a 9 de junho), o CESVI BRASIL desenvolveu
atividades de conscientização para o público
presente em seus leilões de veículos recuperados,
no pátio de Caçapava (SP).
Durante o pregão, foi realizada uma lavagem
automotiva ecológica – um procedimento de
lavagem a seco que economiza água.
Essa ação também apresentou um container
educativo. Nele, foi demonstrado aos visitantes e
colaboradores o ciclo do resíduo, com orientações
de como tratá-lo de forma correta – desde sua
geração até o destino final.
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CUSTO DE MANUTENÇÃO DO CARRO ELÉTRICO
SE APROXIMA DO CONVENCIONAL

O

seus componentes e determinar seu custo real
de produção.
A estimativa é que fabricar um Bolt custa US$
28,7 mil (R$ 93 mil), significativamente menos
que o esperado, e que seu motor elétrico só
contém três partes móveis, ante 113 do de um
Volkswagen Golf.
Isso se traduz em custos anuais de manutenção
mais baixos, no valor de US$ 255 (R$ 829)
para o Bolt, ante US$ 610 (R$ 1.982) para um
Golf, segundo o cálculo do UBS.
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custo de ter um carro elétrico será
semelhante ao de um veículo tradicional
com motor de combustão já a partir
de 2018 na Europa, o que levará o público a
adotar esses modelos mais cedo do que era
previsto, de acordo com análise do banco UBS.
O banco previu um “ponto de inflexão para a
demanda” por veículos acionados por bateria
depois de desmontar um Chevrolet Bolt, o
primeiro veículo elétrico de longo alcance
dirigido ao mercado de massa, para examinar

CESVI FAZ APRESENTAÇÃO EM SIMPÓSIO DA SAE BRASIL

M

ais uma vez com o objetivo de
compartilhar informações técnicas
sobre veículos automotores com todo o
mercado, o CESVI BRASIL marcou presença no
10º Simpósio SAE Brasil de Novos Materiais e
Aplicações na Mobilidade, realizado no começo
de junho.
Na ocasião, Alessandro Rubio, coordenador
técnico do centro de pesquisa, fez uma
apresentação sobre como novos materiais

46

aplicados aos veículos podem melhorar a sua
reparabilidade, demonstrando os benefícios de
componentes como crash-box, travessas de
alumínio e front-end em compósitos. Justamente
peças que favorecem uma manutenção mais
rápida e de menor custo quando o veículo sofre
uma colisão.
A participação do CESVI foi feita numa seção do
simpósio denominada “Avanços das tecnologias
dos não ferrosos no setor automotivo”.

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”

