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No Leilão CESVI BRASIL tem sempre um
bom negócio para você: ampla variedade de
recuperados de pequena e média monta, além
de sucatas, pelos melhores preços. Aproveite!

UM NOVO TEMPO
D

esde que o CESVI – uma empresa do Grupo MAPFRE –
se instalou no Brasil, há mais de 20 anos, temos atuado
no sentido de minimizar o tempo relacionado a todo o
processo do reparo – desde a aprovação do trabalho por parte
da seguradora até a entrega do veículo, passando pelas diversas
etapas que envolvem a desmontagem, a funilaria e a pintura.
Trouxemos ao País as mais avançadas tecnologias de reparo,
apresentamos às oficinas equipamentos e ferramentas
modernos, que antes só existiam nos Estados Unidos e na
Europa, e sobretudo disseminamos o conhecimento técnico
indispensável para que os profissionais se tornassem cada
vez mais produtivos.
No que se refere ao orçamento, lançamos o ÓRION, um
recurso eletrônico 100% web, capaz de agilizar toda a
operação que começa quando o call center da companhia de
seguros recebe a comunicação do sinistro.
É uma solução que dispensa a instalação de um software e
permite que o orçamento seja feito de qualquer lugar, na hora
que o profissional desejar.
Cada vez mais, seguradoras, reguladoras e oficinas têm se

Presidente: Wilson Toneto

beneficiado desse recurso, e agora estamos introduzindo uma
evolução extraordinária da ferramenta – uma novidade desenvolvida para otimizar o processo de orçamento de uma forma nunca
vista, resultando num ganho de tempo ainda mais expressivo.
Estou falando da SMART, uma nova funcionalidade do sistema
ÓRION Orçamentos, que é fruto do investimento do CESVI em
inteligência artificial e big data. Trata-se de uma tecnologia
inédita no Brasil, que você vai conhecer agora, na matéria de
capa da nossa revista.
Vale frisar que só chegamos a esse produto graças aos anos
de experiência do nosso centro de pesquisa – tanto em seus
crash-tests e estudos de reparabilidade quanto nas práticas
associadas ao orçamento de reparo automotivo.
Toda uma história de pesquisa e desenvolvimento voltada para
proporcionar instrumentos e informações técnicas para o
universo do automóvel.
Tenha uma ótima leitura!
Almir Fernandes
Diretor executivo
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Órion Orçamentos Smart
Acessou, clicou, orçou!

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AGILIDADE

INOVAÇÃO

BIG DATA - 1 MILHÃO DE SINISTROS

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

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

VISTORIA NUM CLIQUE

NÚMEROS

ACIDENTES A
NAS RODOVIAS
FEDERAIS
Alexandre Carvalho dos Santos
Eric Kawahata

6

terceira edição do Atlas da Acidentalidade no
Transporte, organizado pelo Programa Volvo de
Segurança no Trânsito e divulgado em agosto,
revelou que ainda há muito a fazer para diminuir os
acidentes e as mortes nas estradas federais brasileiras.
O documento, feito a partir de números do banco de
dados da Polícia Rodoviária Federal, traz um diagnóstico
dos acidentes de trânsito nas 165 rodovias federais do
Brasil, apontando quais os piores trechos, as principais
causas de acidentes, os dias da semana e os horários
em que eles mais acontecem, além de uma série de
outras informações.

Revista CESVI
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MATÉRIA DE CAPA

SMART
NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA
ÓRION REDUZ EM 47% O TEMPO DE UM
PROCESSO DE ORÇAMENTO DE REPARO
Alexandre Carvalho dos Santos
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T

odo tempo economizado no processo de gestão de
sinistro é uma vitória – tanto para as seguradoras
quanto para as oficinas. Com mais produtividade,
a companhia consegue minimizar seus custos, as
oficinas ficam menos tempo com o mesmo carro
ocupando espaço e, o mais importante, o segurado
recebe seu veículo de volta mais rapidamente – um
fator-chave para a satisfação desse cliente.
Pensando nisso, o CESVI BRASIL tem estudado soluções
voltadas a esse ganho de tempo, e acaba de apresentar

uma novidade revolucionária nesse campo – fruto do
investimento em big data feito pelo centro de pesquisa.
É a Smart, uma funcionalidade do sistema Órion que
agiliza, de forma inédita, a realização de orçamentos de
reparos de veículos. Em comparação com o processo
anterior, a Smart reduz o número de cliques no sistema
em 42%, o que resulta em uma economia de tempo
de 47%. Ou seja, permite fazer o mesmo processo de
orçamento na metade do tempo. Uma conquista e tanto
para um mercado que depende de produtividade.

O SEGREDO DA PRODUTIVIDADE:
A SOLUÇÃO APRESENTA UM
PRÉ-ORÇAMENTO, SUGERINDO
AS PEÇAS A SEREM TROCADAS
E SEUS CUSTOS, TEMPO DE REPARO
E O VALOR DA MÃO DE OBRA

Revista CESVI
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MATÉRIA DE CAPA

PARA O ESTUDO DOS DADOS E
PARA AVALIAR ESTATISTICAMENTE
AS INFORMAÇÕES, CESVI CONTOU
COM A EMPRESA DE TECNOLOGIA
MARKETDATA
A ferramenta, inédita no Brasil, pode ser usada
tanto pelos orçamentistas das oficinas quanto por
reguladores de sinistro do setor.
“Essa funcionalidade traz uma inovação sem precedentes
ao segmento, contribuindo para o aumento da
produtividade ao reduzir etapas”, explica Almir Fernandes,
diretor executivo do CESVI BRASIL. “A otimização do
processo de orçamento traz ganhos operacionais para as
companhias seguradoras e reguladoras, assim como para
as reparadoras de veículos.”
Mas o que essa funcionalidade traz de diferente em
relação ao processo convencional de orçamento de
reparo de veículos? É o que nós vamos ver a seguir.

BANCO DE DADOS FAZ A DIFERENÇA
A principal inovação da Smart é o uso de um banco de
dados técnico e especializado com mais de 1 milhão
de sinistros. Esse banco de dados contém informações
sobre quase 14 mil versões de carros, cerca de 10 mil
peças distintas, 1.000 variações de colisões e uma base
histórica de oito anos de informação.

TIPOS DE COLISÕES
MAIS FREQUENTES
11%

Dianteira / Lateral
dianteira esquerda /
Lateral dianteira direita

6,8%

Traseira

5,5%

Dianteira / Lateral
dianteira esquerda

5%
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Traseira / Lateral
traseira esquerda /
Lateral traseira direita

A análise também levou em consideração os tipos mais
frequentes de colisão, entre os quais se destacam
a parte dianteira do veículo, com a lateral dianteira
esquerda e a lateral dianteira direita – com uma
frequência de 11%.
Para o estudo de todos esses dados e para avaliar
estatisticamente as informações contidas nele, o CESVI
contratou a empresa de tecnologia Marketdata – o
objetivo desse trabalho era justamente saber quais
seriam as peças mais inseridas nos orçamentos,
considerando o modelo do veículo e a região do impacto.
“Nosso trabalho especificamente foi fazer o planejamento
do projeto (o que envolve o entendimento da estrutura
de dados, o histórico da informação, do sistema Órion e
de como a recomendação seria disponibilizada dentro do
sistema), a estruturação da base de dados para análise,
o desenvolvimento do algoritmo de recomendação,
feito sob medida para o CESVI BRASIL, e a avaliação
da sua assertividade”, explica Karin Ayumi Tamura,
superintendente de analytics da Marketdata.
Assim, a Marketdata apresentou aos pesquisadores do
CESVI dois métodos estatísticos para essa avaliação:
- Frequência: método que avalia as peças mais
frequentemente atingidas de acordo com a
região afetada.
- Cluster: avalia um grupo de peças mais frequentes de
acordo com a região afetada.
Com essas informações em mãos, a equipe de Pesquisa
& Desenvolvimento do CESVI estudou qual dos dois
métodos seria mais assertivo para a funcionalidade, com
base no conhecimento derivado dos estudos do CAR
Group e em sinistros reais.
Chegou-se à conclusão de que o método estatístico
por frequência tem maior assertividade, além de uma
sugestão de peças coerentes com o impacto.
“Trabalhamos com um algoritmo proveniente da área de
inteligência artificial que nos auxiliou no agrupamento
de intensidade de batida com o intuito de minimizar a
variabilidade de peças ofertadas em uma determinada
versão de veículo”, afirma Karin. No que diz respeito
aos estudos do CAR Group, o CESVI realiza crashtests que seguem as normas internacionais do RCAR
(Research Council for Automobile Repairs) para
colisões de baixa velocidade – os tipos mais comuns
de batidas de trânsito.

COMO FUNCIONA?
Ao selecionar o modelo, o ano do veículo e a região do
impacto (se dianteira, traseira ou lateral), a solução
apresenta, por meio de um algoritmo que analisa
informações históricas do banco de dados do Órion, um
pré-orçamento, sugerindo as peças a serem trocadas e

ANÁLISE TÉCNICA
DO BANCO DE DADOS ÓRION
• Histórico: janeiro/2008 a maio/2016
• Orçamentos: 992.759
• Veículos distintos: 13.739
• Modelos de veículos: 904
• Famílias de veículos: 822
• Marcas de veículos: 72
• Indenização integral: 210.734

seus custos, tempo de reparo e o valor da mão de obra.
A partir disso, o usuário tem a possibilidade de alterar
os dados conforme sua expertise e as particularidades
do sinistro.
“A solução possui um algoritmo extremamente eficiente
e com um elevado nível de assertividade, justamente por
ter sido construído sobre a base estruturada do nosso

BENEFÍCIOS DA
FUNCIONALIDADE SMART
•
•

Inteligência de orçamento =
automatização dos processos
Redução média de 47,1%

O ESTUDO UTILIZOU COMO BASE
OS CRASH-TESTS REALIZADOS
PELO CESVI, QUE SEGUEM NORMAS
INTERNACIONAIS DO RCAR
banco de dados, aliado à capacidade e conhecimento
técnico da equipe do CESVI BRASIL no processo de
reparação e estrutura automotiva”, afirma Almir.

ÓRION ORÇAMENTOS
É uma solução online para elaboração de orçamentos,
que dispensa a instalação de um software e permite que
o orçamento seja feito de qualquer lugar, na hora em que
o profissional desejar.
O módulo inclui tempos de reparo e preços de peças
fornecidos pelas montadoras (e confrontados com o
mercado de revendas), contribuindo com a redução do
tempo de permanência do veículo na oficina.
Seu banco de dados está composto atualmente de
99,79% dos modelos de automóveis mais vendidos,
segundo Informativo de Emplacamentos da Fenabrave.
Informações do tipo de tempos de substituição de
mecânica, tempos de substituição de funilaria, tempos
de reparação, tempos de pintura, custos de materiais
de pintura e part numbers e preços sugeridos por
montadoras, demonstram a total qualidade do banco
de dados.
Confira a seguir alguns números relacionados ao Órion
Orçamentos:
- Mais de 20 anos de informação.
- Mais de 30 mil veículos.
- Mais de 1.700 peças por modelo de veículo.
- Mais de 14 milhões de atualizações por ano.
- Mais de 10 milhões de vistorias.
- Mais de 3 mil oficinas.
- Mais de 7.500 profissionais conectados.

do tempo de elaboração do orçamento.
• Redução média de

42,4% de cliques.

•

Assertividade na informação.

•

Aumento da produtividade.

Saiba mais
assistindo a um
vídeo sobre o Órion:
https://goo.gl/vAaiGC
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TIRA-DÚVIDA

5 RESPOSTAS

PARA EXPLICAR A REPARAÇÃO AUTOMOTIVA

N

ão é só o público leigo que tem dúvidas sobre os detalhes do que está envolvido num reparo
de automóvel – e principalmente no que diz respeito ao orçamento desse reparo. Muitos
profissionais do meio segurador, de montadoras, frotistas, entre outros, desconhecem
alguns detalhes dessa atividade – que tem influência direta nos resultados de todos esses setores.
Então, nesta seção da revista, o CESVI vai ajudar com alguns esclarecimentos úteis. Tudo para que
esses profissionais possam sempre falar a mesma língua das oficinas automotivas.

1) Qual é a diferença entre peça estrutural
e peça não estrutural de um automóvel?
A peça estrutural foi feita para suportar grandes esforços de carga, com
rigidez na estrutura. Também serve como ponto importante para a fixação
de outros componentes do carro, como as peças mecânicas (motor,
transmissão, suspensão e direção). Já a não estrutural geralmente é uma
peça de fechamento e que apresenta as linhas características de design
do modelo (para-lama, laterais, tampa traseira, capô e folha de teto).

2) Em que casos uma peça não pode ser reparada e precisa ser substituída?
Determinadas peças estruturais possuem pontos
de deformação programada (pontos fusíveis) que
não podem sofrer nenhum tipo de reparo, o que
causaria uma mudança de comportamento de
deformação em um segundo impacto – ou seja,
na eventualidade de uma nova batida de trânsito,
a peça não apresentaria a segurança necessária.
Para casos de deformação no ponto fusível, o

12

correto é selecionar uma região próxima a esse
ponto para o corte da área deformada e sua
posterior substituição.
Outro caso de necessidade de troca é quando
o dano deteriora a estrutura em uma grande
extensão, o que faz com que a recuperação
da peça se torne muito trabalhosa, sendo
recomendada então sua substituição completa.

OFICINA

MERCADO

3) Por que nem sempre o
orçamento de um reparo
é feito com um sistema
eletrônico?
Às vezes é por falta de
conhecimento de novas
ferramentas, ou uma cultura que
vem de gerações passadas fazendo
o orçamento na mão dentro da
oficina. Mas as vantagens do
orçamento eletrônico são evidentes.
Essa ferramenta permite precisão
nos valores e tempos dispostos
em um sistema, assim como a
visualização eletrônica das peças
envolvidas, facilitando muito a
identificação de cada componente
do orçamento. Outra grande
vantagem é o envio eletrônico das
informações do orçamento para a
aprovação do serviço, uma opção
muito mais ágil e produtiva.

4) Em que situações na oficina
se deve usar a bancada de estiramento?
A bancada deve ser utilizada sempre que for necessário fazer medições
no automóvel após a batida, ou quando é preciso fazer estiramentos
para que o veículo recupere as suas medidas originais. Com a bancada,
esse trabalho fica muito mais preciso e rápido em comparação com
o serviço feito com um equipamento do tipo cyborg ou alternativas
improvisadas – algumas oficinas amarram o carro numa árvore e puxam
para tentar obter o efeito de estiramento.

5) Dá para fazer uma boa repintura
automotiva sem cabine de pintura?
Não é recomendável. O ambiente fechado da cabine proporciona
controle de temperatura ideal e evita a contaminação da chapa
por poeira ou outras partículas. Além disso, a boa iluminação
interna da cabine facilita a visualização da pintura por parte do
profissional responsável. Outro fator importante é o sistema de
circulação de ar na cabine, que evita a formação de névoa.

Revista CESVI
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CARRO

TENDÊNCIAS DA
MOTORIZAÇÃO
O DOWNSIZING JÁ ESTÁ ACONTECENDO
NO MERCADO AUTOMOTIVO BRASILEIRO,
MAS AINDA ENGATINHAMOS QUANDO SE
TRATA DE MOTORES ELÉTRICOS
Alessandro Rubio
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A

legislação de emissão de poluentes trouxe uma
evolução importante para os veículos. Para que
os motores estejam de acordo com os níveis
estabelecidos pela Resolução Conama 315, as emissões de
CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrogênio), MP
(material particulado), entre outros gases poluentes, devem
ter limites máximos estabelecidos.
E isso é muito bom. As montadoras foram obrigadas a
seguir com o chamado downsizing, que consiste em manter
o desempenho (ou até superar o anterior) com um motor
mais eficiente, menor, que consuma menos combustível e,
consequentemente, emita menos poluentes.
Para isso, os novos motores tiveram de agregar algumas
tecnologias: comando variável de válvula, injeção direta de
combustível, turbocompressores, novas geometrias de câmara
de válvulas e até novos compostos de materiais, como um uso
mais intenso do alumínio na construção do motor.
Por esse motivo, uma das primeiras categorias que

sofreram mudanças substanciais no Brasil foi a de
veículos médios, entre eles os hatchbacks, sedans e
utilitários esportivos.
Muitos modelos dessas categorias tiveram seus motores
2.0 – com potência em torno de 140 cv e consumo na
casa dos 10 km/l (na cidade com gasolina) – trocados
por motores menores e com turbo, como os 1.4
turbinados. Com potência na casa dos 150 cv e consumo
próximo dos 12 km/l, além da melhora no desempenho
em retomadas e arrancadas, esses motores trouxeram
mais eficiência ao conjunto, atendendo às normas
nacionais de emissão de poluentes.

O PRÓXIMO PASSO
A evolução que está em linha com a tendência mundial
é a migração para versões de motorização híbrida (a
combustão + elétrico) e, num futuro não tão distante,
somente motores elétricos.

O fato é que os motores a combustão perdem muita energia com
o calor e ainda são máquinas pouco eficientes quando comparadas
a seus equivalentes elétricos. Essa perda do sistema a combustão
fica mais evidente quando avaliamos a eficiência energética de
cada tipo de motor. Motores a combustão têm eficiência na casa
dos 25%; ou seja, do combustível líquido com o qual enchemos
o tanque, apenas 25% da energia que esse combustível gera
é aproveitada para girar as rodas. Enquanto isso, nos veículos
híbridos, o aproveitamento das energias armazenadas (elétrica e
combustível) chega a 40%. E tem mais: nos veículos exclusivamente
elétricos, esse aproveitamento chega a mais de 90%.
Outro ponto importante do motor elétrico é sua entrega de
força: caracteriza-se por entregar mais de 90% do seu torque
máximo quase que instantaneamente, enquanto os motores a
combustão fazem isso em uma determinada faixa de rotação.
Essa característica faz com que os veículos elétricos retomem
velocidade mais facilmente e mais rapidamente em comparação
com os abastecidos por combustível líquido.

Revista CESVI
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HÍBRIDOS
E ELÉTRICOS NO BRASIL
A frota de veículos elétricos e
híbridos no Brasil ainda é modesta.
De acordo com dados da ABVE
(Associação Brasileira do Veículo
Elétrico), o país tem hoje algo em
torno de 2,5 mil unidades de veículos
com essas características rodando
em nossas vias. Isso representa
0,005% da frota de veículos de
passeio e mostra que há muito
espaço para crescer.

COMO FUNCIONA UM VEÍCULO HÍBRIDO

DESAFIOS

Um veículo híbrido tem dois motores: um motor a combustão
e um elétrico. Seu funcionamento é muito parecido com o dos
veículos de motor a combustão com câmbio automático. As
diferenças estão no torque mais imediato, em acelerações
mais vigorosas e um silêncio impressionante quando o motor
elétrico está em operação.
Essa característica de motorização híbrida é um grande
passo no caminho que a indústria automotiva deve seguir,
que é a eletrificação de todos os veículos.

O grande desafio dos veículos elétricos está na autonomia,
nos postos e no tempo de recarga.
Quanto ao tempo que dura uma recarga, a indústria vem
pesquisando para lançar veículos que fiquem menos tempo
carregando suas baterias – já que é bastante inviável ter de
aguardar mais de oito horas no posto para seguir viagem. A
boa notícia é que essa evolução já está acontecendo.
Algumas das primeiras versões de veículos elétricos tinham
autonomia de apenas 150 km e um tempo de recarga
de oito horas – em tomada de 220 volts. Hoje, alguns
modelos já conseguem recarregar a bateria em três horas,
utilizando carregadores especiais vendidos pelas próprias
marcas para instalação em casa. E a autonomia também
evoluiu: alguns carros mundo afora rodam mais de 350 km
com uma única carga.
O que precisa melhorar muito é a oferta de postos de recarga
de veículos elétricos, ainda escassos no Brasil. Segundo a
ABVE, estima-se que haja somente 80 no país. Para piorar, os
incentivos fiscais ainda caminham lentamente nessa área.
Uma série de motivos que, em conjunto, ainda atrasam a
popularização desses exemplos de referência energética no
mercado brasileiro. O mundo desenvolvido já apontou o caminho
para os elétricos, mas o Brasil parece que ainda não percebeu.

COMO FUNCIONA UM VEÍCULO ELÉTRICO
Como não há tanque de combustível, esses veículos são
carregados da mesma forma que você faz com o seu
smartphone. Quando não está em uso, ele pode ficar
conectado a uma tomada e recarregar sua bateria para que
você possa utilizá-lo depois.
O motor elétrico é abastecido pelas cargas armazenadas
em baterias de alta tensão, geralmente dispostas no
assoalho do veículo para contribuir com a estabilidade e a
distribuição de peso.
Seu reparo deve seguir procedimentos de segurança
(proteção e isolamento) por causa da alta tensão das
baterias: há risco de choque elétrico.
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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.

shutterstock

SEGURANÇA VIÁRIA

HABILITAÇÃO DE ACORDO
COM A CILINDRADA
PROJETO DE LEI QUER MELHORAR A CLASSIFICAÇÃO
DAS CATEGORIAS NA CNH DE QUEM CONDUZ MOTOCICLETAS
Alessandro Rubio

O

Brasil teve um salto significativo na quantidade de
motocicletas e ciclomotores em circulação nas nossas
vias nos últimos anos. Entre 2011 e 2016, houve um
aumento de 31,2% na frota de duas rodas, enquanto que no
mesmo período os veículos de passeio tiveram um aumento
de 37,1%.
Em números absolutos, as motocicletas, motonetas e
ciclomotores saltaram de pouco mais de 18 milhões
de unidades (18.427.421) para mais de 25 milhões
(25.271.661) – um aumento de 6,8 milhões no mesmo
período (cinco anos – 2011 a 2016).
Outro ponto em linha com esse aumento é o número de
habilitados na categoria A da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação). Entre 2011 e 2016 foram registradas mais de 10
milhões de CNHs para condução de motocicleta. Ou seja, nesse
período, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil receberam
habilitação para conduzir veículos de duas rodas. Entre 2003 e
2009, o aumento tinha sido de menos de 8 milhões, de acordo
com informações do Renach (Registro Nacional de Carteiras de
Habilitação do Denatran).
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Mas, junto com esse crescimento da frota, houve também
um aumento no número de vítimas de acidentes de trânsito
envolvendo motocicletas. Durante os mesmos cinco anos, entre
2011 e 2016, esse aumento foi de mais de 59% no número de
vítimas com sequelas, subindo de 172 mil para mais de 275 mil
pessoas. Já o número de mortes envolvendo motocicletas caiu
27,5%: em 2011 haviam sido registrados 22.091 óbitos contra
pouco mais de 16 mil em 2016 envolvendo motociclistas, de
acordo com os dados do DPVAT.
Então, com o objetivo de diminuir os acidentes relacionados às
motos, o governo federal vem trabalhando em uma alternativa
que já é utilizada no Japão: classificar a categoria da CNH do
motociclista de acordo com a cilindrada da motocicleta.

O QUE PODE MUDAR
A ideia é seguir o que já é feito com os veículos de quatro rodas.
Pessoas que dirigem carros de passeio têm uma classificação
diferente da de quem conduz um caminhão ou ônibus, por
exemplo. E a lógica aqui faz todo o sentido: veículos que
transportam mais cargas ou pessoas exigem mais habilidades do

condutor, o que leva a necessidades específicas de treinamento
durante a formação.
Esse mesmo raciocínio vigoraria entre as motos. Alguém
acostumado a pilotar uma motocicleta de baixa cilindrada
certamente teria dificuldades, sem passar por um período
de adaptação, para lidar com uma superesportiva de alta
cilindrada. É como ir direto de um veículo 1.0 para um carro de
Fórmula 1.
O projeto de lei que visa a essa nova classificação, de autoria
do deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), inclui para a categoria
A mais três subcategorias: A1, A2 e A3, de acordo com a
cilindrada da motocicleta.
Isso faria com que o motociclista primeiro fosse habilitado para
a condução de motos de baixa cilindrada e, depois de um período
e sem ter tido pontos na habilitação, possa ser habilitado para
motocicletas de cilindradas maiores.
Outra novidade é que a formação de motociclista deverá incluir, além
de curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção
ao meio ambiente relacionados com o trânsito, curso de direção em
circuito fechado específico, preliminar à prática em via pública

ENTENDA A HABILITAÇÃO
POR CILINDRADA
O projeto define a habilitação para conduzir motocicletas
da seguinte forma:
A1 para veículos de até 300 cc (300 centímetros
cúbicos de cilindrada).
A2 para veículos de até 700 cc.
A3 para todos os veículos definidos no caput,
sem restrição de cilindrada.
Para que o condutor habilitado na subcategoria A1 possa tirar a
habilitação na subcategoria A2, o projeto de lei prevê que a pessoa
deva ter no mínimo um ano de habilitação na A1 e não tenha
cometido nenhuma infração gravíssima, nem ser reincidente em
infrações graves, durante os últimos 12 meses. A mesma coisa
para quem quer passar da A2 para a A3, com a diferença de que,

nesse caso, não pode ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima nem ser reincidente em infrações médias.
A última subcategoria, a A3, seria destinada aos condutores que
já têm experiência com a condução de motocicletas e, assim,
poderiam conduzir motos que ultrapassam os 250 km/h.

DIFERENÇAS ENTRE AS MOTOS
A diferença de desempenho entre uma motocicleta de baixa
cilindrada e uma de alta cilindrada é muito grande. Veja na
tabela abaixo alguns números que demonstram essa distinção
(as referências são de modelos de motos presentes no
mercado nacional).

CONSIDERAÇÕES
Para se tornar lei, o projeto ainda precisa passar por alguns
passos importantes na aprovação do texto principal. Mesmo que
seja aprovado na Assembleia (Câmara e Senado) e sancionado
rapidamente, o projeto de lei ainda careceria de regulamentação.
Caberia então ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
regulamentar a lei e definir os exames que seriam feitos em
cada categoria. Ou seja, a mudança pode demorar. Mas a espera
valeria a pena.
É importante ressaltar que os números de fatalidades no
trânsito representam algo em torno de 2,3% do PIB de
países em desenvolvimento, de acordo com pesquisa realizada
pelo Centro de Pesquisa e Economia de Seguro (CPES). Isso
representa para o Brasil mais de R$ 140 bilhões em custos
com acidentes de trânsito.
Ações como o aprimoramento do processo de habilitação,
melhorias na infraestrutura das vias e novos equipamentos de
segurança nos veículos têm consequências diretas na diminuição
das fatalidades e de acidentados no País. Um trânsito mais
próximo do ideal representa uma sociedade que utiliza melhor
seus recursos, evitando sobrecarga de hospitais, chamadas de
emergência e transtornos no trânsito. Toda iniciativa no sentido de
melhorar essa realidade no Brasil é muito bem-vinda.

DIFERENTES CILINDRADAS = DIFERENTES VEÍCULOS
Cilindrada
(cm³)

Potência
(cv)

Peso
(kg)

Velocidade máxima
Aceleração
(km/h)
0 - 100 km/h (segundos)

160

15,1

121

130

14

600

128

191

250

3,8

1000

210

206

299

2,9
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CNH NA TELA DO
NO ANO QUE VEM, O BRASIL INTEIRO TERÁ
A OPÇÃO DE ACESSAR UM APLICATIVO
PARA VER, E APRESENTAR AOS AGENTES
DE TRÂNSITO, UMA VERSÃO DIGITAL DA
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES DEPARTAMENTO NACIONAL
DE TRÂNSITO CARREIRA NACIONA DE HABILITAÇÃO
NOME

JOÃO VITOR KAKAROTO
DOC. IDENTIDADE EMISSOR

773.822.558-69
CPF

NASCIMENTO

773.822.558-69

09/05/1984

FILIAÇÃO

JOSE ANTÔNIO BARDOK KAKAROTO
LUIZA GINE DE OLIVEIRA KAKAROTO
PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

XXX

B

Nº REGISTRO

VALIDADE

1ª HAB.

00090058484

10/09/2020

09/03/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL

DATA EMISSÃO

SÃO PAULO/SP

20/08/2017

DETRAN SP (SÃO PAULO)
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Alexandre Carvalho dos Santos

A

“carta de motorista” plastificada que você leva
no bolso para todo lugar tem sido um padrão
por décadas. E um objeto de desejo também.
Tirar “a carta” é praticamente um rito de passagem da
adolescência para a vida adulta, já que, ao representar
a permissão oficial do seu país para dirigir um carro,
ela também lhe concede um reconhecimento de que
você passa a ser um cidadão pleno, capaz de assumir a
responsabilidade por suas ações. Hoje em dia, no Brasil,
esse documento também serve como substituto do
RG: você pode mostrá-lo tanto na portaria de edifícios
comerciais, como equivalente à sua identidade, quanto
como comprovante de idade para entrar em locais
proibidos para menores de 18 anos.
Mas esse documento está com os dias contados. Pelo
menos na forma física como o conhecemos.
Assim como já acontece com ingressos para shows
e jogos de futebol, e também para o check-in nos
aeroportos, finalmente a evolução do papel para o digital
está chegando também à Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). Esse documento passará a ser eletrônico, a
CNH-e, que os motoristas terão à disposição por meio de
um aplicativo no próprio celular. E a habilitação eletrônica
terá o mesmo valor jurídico da versão impressa.
A novidade será uma revolução na forma como as pessoas

SEU CELULAR

GUARDE A DATA: FEVEREIRO DE 2018
Nos próximos meses, os Detrans já poderão começar a
emitir a CNH eletrônica. Segundo resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), a implantação do aplicativo
por todos os órgãos estaduais precisa ser concluída até
1º de fevereiro do ano que vem. E o Estado pioneiro a
testar um projeto-piloto com a CNH-e foi Goiás. Quando
começar para valer, o aplicativo será fornecido via lojas
virtuais: Google Play e Apple Store.
Com o serviço em funcionamento, o motorista deverá
fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), com o uso de um certificado digital,
ou no balcão do Detran. O condutor receberá por e-mail
um código para acessar a CNH digital no aplicativo. Na
primeira vez que acessá-lo, será gerada uma senha para
visualização do documento.
Caso o motorista precise bloquear o celular para impedir
o uso de sua conta ou seu documento, deverá acessar o

ESTADOS TÊM ATÉ O COMEÇO DE FEVEREIRO
DE 2018 PARA IMPLANTAR E OFERECER O
SISTEMA COM A CNH DIGITAL
portal de serviços do Denatran com o certificado digital e
solicitar o bloqueio.
A cobrança de possíveis taxas para a emissão da CNH
digital, segundo o Denatran, ficará a cargo dos Detrans.
Hoje, por exemplo, há uma variação, dependendo do
Estado, nos valores das taxas cobradas pela CNH
impressa. Até o fechamento desta edição, o DetranSP ainda não tinha uma definição sobre cobrança do
documento eletrônico.

CERTIFICADO DIGITAL – O QUE É ISSO?
Trata-se de uma assinatura eletrônica com a mesma
validade da assinatura física, que existe para poder
viabilizar acordos e contratos feitos pela internet.
Esse certificado é pago e oferecido por entidades
credenciadas. Correios e Serasa são dois exemplos – neles,
o pacote de um ano de certificado digital custa R$ 164.
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro),
que é a empresa pública que desenvolve o sistema da CNH
eletrônica, também fornece certificados digitais – nesse
caso, o preço é de R$ 145 por um ano de uso.
No entanto, embora facilite muito a vida, não é obrigatório
ter o certificado digital. A pessoa pode simplesmente ir
direto num Detran para conseguir sua CNH-e. Em muitos
casos, o uso do certificado digital deve ser uma opção
mais recomendada para quem já o tem – como é o caso
de muitos donos de pequenas empresas, contadores e
advogados, gente acostumada a fazer transações nas
quais precisa de uma assinatura eletrônica.
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lidam com a carteira de habilitação, já que, a partir dessa
mudança, será impossível perder o documento. No caso
de ser parado por uma fiscalização, o motorista poderá
apresentar o documento no celular, que será comprovado
pela assinatura com certificado digital ou pelo QR Code –
códigos de barra que podem ser escaneados. Por sua vez,
os agentes de trânsito poderão consultar os dados dos
documentos também por meio de um aplicativo de celular.
Mas, atenção: a CNH-e só poderá ser emitida para
quem tem a nova CNH, com QR Code – que é um código
específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. Esse
código existe nas carteiras de habilitação emitidas a partir
de maio de 2017.
Outra informação importante: quem não tem familiaridade
com o mundo digital poderá continuar só com a versão em
papel, que será mantida.
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SITE DO SERPRO
Confira as orientações sobre a CNH digital que estão
disponíveis no site do Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro), a empresa pública responsável pelo
desenvolvimento desse sistema:

VERSÃO DE TESTE FOI TIRADA DO AR
O governo havia colocado no ar, em agosto, um serviço que
permitia baixar uma versão de teste da CNH digital. A ideia
era permitir que os usuários fossem se acostumando ao
procedimento eletrônico até que a nova opção de carteira de
habilitação realmente estivesse disponível. O aplicativo estava
sendo visualizado apenas em caráter demonstrativo, mas logo
o governo voltou atrás e o retirou do ar. A justificativa: o teste
estava confundindo os usuários.
O que aconteceu: os downloads do aplicativo estavam sendo
feitos no site do Serpro e permitiam a visualização de uma
CNH falsa, apenas com a finalidade de mostrar ao motorista
como o serviço funcionaria. No entanto, muitos condutores
acharam que a coisa era para valer. Essas pessoas passaram
a procurar o aplicativo nas lojas virtuais acreditando que
conseguiriam ver suas próprias CNHs digitais. Claro, isso era
impossível, e começaram os questionamentos e reclamações.
Por isso, o governo resolveu cancelar a demonstração. O que
existe hoje são apenas orientações no site do Serpro.

QUESTIONAMENTOS VÁLIDOS
O uso de uma versão digital da CNH disponível no seu celular
realmente parece um grande avanço. Principalmente pela
questão da praticidade. Além de estar sempre disponível
num aplicativo para você apresentar quando necessário – e a
maioria das pessoas não desgruda do celular –, pode ser uma
opção bem mais fácil de atualizar quando terminar a validade
da licença anterior. Quem já teve de sacrificar manhãs de
trabalho num Detran, ou mesmo num Passatempo da vida,
sabe do que se trata.
Porém, há algumas questões que precisam ser discutidas
na implantação da CNH-e. Justamente para evitar que novos
problemas substituam antigos transtornos.
Um potencial problema bem evidente é tecnológico (e básico):
o que acontece se a bateria do seu celular tiver acabado na
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https://servicos.serpro.gov.br/projetos/cnh-e

hora de ter de apresentar a CNH para o agente de trânsito?
Supõe-se que, para que isso não aconteça, o motorista deve
sempre levar consigo um carregador de celular – e ter uma
orientação oficial de que, caso só use a versão digital do
documento, apenas entre no veículo com a garantia de estar
com o smartphone carregado.
Ok, a versão em papel ainda vai existir, e pode ser um back-up
caso você não consiga acessar o aplicativo naquele momento.
Mas, se a lógica de ter uma CNH digital é exatamente não
precisar mais carregar um papel para todo lado, essa ideia
não faz muito sentido.
A outra questão que se apresenta é mais delicada. Se a sua
CNH está no seu celular, e você precisa apresentá-lo para um
agente de trânsito numa abordagem, qual a garantia de que
um (mau) agente não poderá também dar uma olhada nas
suas fotos, suas mensagens, seu Facebook, Instagram, sua
agenda de contatos... tudo aquilo que hoje em dia passa um
bom período aberto e sem senha no seu celular?
No Estado americano do Iowa, que também passa por
uma migração do papel para a versão digital, estuda-se a
possibilidade de estabelecer um procedimento de abordagem
no qual o agente de trânsito não pode segurar o celular do
motorista durante a fiscalização. É o próprio condutor quem
acessa o aplicativo e, em suas próprias mãos, apresenta o
documento virtual para a conferência.

Também se discute por lá a inclusão de uma funcionalidade no
aplicativo que bloqueie o surgimento de notificações enquanto
a CNH estiver na tela do celular. Assim, o agente de trânsito
não veria uma mensagem pessoal, por exemplo, enquanto
estivesse checando os dados do documento.

RESTA A QUESTÃO: O QUE PODERÁ ACONTECER QUANDO
UM AGENTE DE TRÂNSITO MAL-INTENCIONADO
ESTIVER COM O CELULAR DE ALGUÉM NAS MÃOS?

ÍNDIA TEM APLICATIVOS
FAKE ENGANANDO MOTORISTAS
Um ano antes da iniciativa brasileira, os motoristas
indianos já não precisavam rodar pelo seu país com uma
carteira de habilitação de papel. O governo da Índia permitiu
em 2016 que os condutores tivessem não só a CNH digital,
mas também o registro do carro em seus celulares. Tudo
armazenado no DigiLocker.
Esse aplicativo foi lançado pelas autoridades indianas
para permitir que os cidadãos tivessem a possibilidade
de armazenar uma série de documentos na nuvem. Cada
indiano tem 1 gigabyte de espaço para fazer upload
de diplomas, título de eleitor e também da “papelada”
referente à sua vida no trânsito.
O procedimento com a carteira de habilitação eletrônica
é semelhante ao daqui. O motorista deve fazer download
no aplicativo e conectá-lo ao seu número de telefone. Os
agentes de fiscalização, na hora de conferir a autenticidade
do documento, usam outro aplicativo verificador.
Seria tudo muito positivo se a Índia, assim como tantas
vezes acontece no Brasil, não tivesse criminosos querendo
tirar algum tipo de vantagem do novo sistema. Versões
falsas do aplicativo do governo começaram a aparecer na
Play Store. Os motoristas que acessaram esse DigiLocker
fake tiveram suas informações pessoais e documentação
roubadas pelos malandros.
Para se ter uma ideia da dimensão do problema, foram
feitos aproximadamente 50 mil downloads de versões
falsas do aplicativo.

APRESENTAÇÃO DA CNH
PODE DEIXAR DE SER OBRIGATÓRIA
Um projeto de lei já aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça e da Cidadania da Câmara dos Deputados, que agora segue
para aprovação pelo Senado, quer acabar com as multas para o
motorista que não estiver portando a carteira de habilitação ou
mesmo o documento de licenciamento anual do veículo.
Hoje em dia, se você não estiver portando a CNH ou o licenciamento
numa abordagem, pode ser multado e ter seu veículo retido até ter
condições de apresentar os documentos. Apesar do transtorno da
retenção do veículo, trata-se de uma infração leve, cuja multa tem
valor de R$ 88,38.
Se o projeto de lei, de autoria das deputadas Sandra Rosado e Keiko
Ota (PSB-SP), for completamente aprovado, só será obrigatório que
o motorista apresente algum documento de identificação oficial,
como o RG.
Para que a proposta entre em vigor, será necessário que os agentes
de trânsito tenham como consultar, no momento da fiscalização,
as informações do motorista e do veículo por meio de um banco de
dados oficial. Quando não for possível fazer essa consulta online, o
auto de infração será cancelado desde que o motorista apresente,
em até 30 dias, o documento ao órgão de trânsito. Ficaria, portanto,
sem os pontos computados em sua CNH.
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FIBRA DE CARBONO
UM MATERIAL MAIS LEVE, RESISTENTE, E QUE PODE CHEGAR ÀS OFICINAS
BRASILEIRAS EM UMA DIVERSIDADE CADA VEZ MAIOR DE VEÍCULOS
Gerson Burin

U

m caminho da indústria automobilística tem sido o
desenvolvimento de veículos mais leves, que assim
se tornam mais econômicos – e como consequência
emitem menos poluentes.
Embora o aço ainda seja empregado em larga escala, e em
diversos componentes, materiais mais leves como o alumínio
estão cada vez mais presentes no mercado. Agora, a evolução
no uso de materiais diferentes, visando a uma combinação de
leveza e resistência, está chegando a um novo patamar, com
a fibra de carbono – e isso é uma ótima notícia. A combinação
dessa fibra com resinas específicas para a união das mantas
proporciona uma resistência que chega a ser dez vezes
superior à do aço comum, e 75% mais leve que o aço.

O QUE É
A fibra de carbono é de composição sintética, sendo formada
por fios de carbono extremamente finos que, unidos, formam
os filamentos. Esses filamentos podem ser ordenados para
a formação da chamada manta de fibra de carbono, para
diversas aplicações.
Seu uso começou com aeronaves e na indústria aeroespacial,
migrando para diversas outras aplicações da engenharia,
incluindo a náutica e também a automotiva.
Mas a fibra de carbono apresenta algumas particularidades
que dificultam a produção de peças em grandes dimensões e
em larga escala, quando ela é utilizada na forma CFRP (fibra
de carbono plástico reforçado) com resina termofixa, pois as
peças precisam ser confeccionadas pelo método de moldagem.

ONDE TEM
Veículos de competição têm fibra de carbono em diversos
componentes, inclusive em peças estruturais. O objetivo é
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justamente reduzir o peso do conjunto (veículos mais leves
são mais rápidos) sem abrir mão da resistência.
Carros de Fórmula 1 utilizam a fibra na estrutura de
monobloco, nas carenagens, em spoilers, retrovisores e
até mesmo em componentes do sistema de suspensão. Foi
exatamente partindo dos carros de corrida que a tecnologia
chegou aos veículos de passeio, em modelos de marcas
como Lamborghini, BMW, Audi, Alfa Romeo e Toyota.
Nesse caso, pelo menos por enquanto, a fibra não é usada
necessariamente em toda a estrutura do veículo, mas em
determinadas peças.
O Toyota Prius PHV foi o primeiro carro do mundo produzido
em massa com uma porta traseira em CFRP, contribuindo
para a autonomia do veículo. Já o Chevrolet Corvette teve
seus feixes de mola fabricados com fibra de carbono,
abolindo o aço que era usado nessas peças.
O design de painéis internos também utiliza a fibra de carbono.
E até mesmo sistemas de freio para veículos esportivos
possuem discos fabricados com o composto de fibra.

REPARO
Imagine uma chapa de fibra de carbono, sem pintura
superior, que apresente um dano. Surge então a dúvida se é
possível ou não reparar a área afetada.
Muitos dizem que, uma vez que a peça é afetada, é preciso
fazer a substituição. Porém, temos milhares de exemplos
de reparo na fibra de carbono de aeronaves.
Cabe então uma análise muito semelhante à que é feita
na reparação em aço ou alumínio: compensa? Qual a
relação entre o tempo necessário para o reparo e o
preço da peça substituta?
Nessa análise, primeiro é preciso avaliar a função da peça,

TROCA OU REPARA?
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que pode pertencer a uma área estrutural ou ser apenas
uma peça de fechamento ou estética.
Para peças estruturais, será necessário que o profissional
tenha conhecimento dos processos de reparo identificando
o tipo de manta, o número de camadas, a orientação das
fibras em cada camada e as técnicas de cura da região a
ser reparada.
Nesses casos, existem métodos avançados para identificar
a extensão dos danos entre as camadas de fibra de carbono
sem necessidade de destruir a área, usando equipamentos
específicos de ultrassom ou de termográfica.
É importante verificar vários detalhes, como requisitos de
segurança e saúde, e o uso de EPIs apropriados: luvas,
óculos de proteção e máscara.
Outros pontos importantes são a escolha exata de resinas
e manta de reparo, proporções de mistura das resinas,
tempo de cura após a aplicação e ciclos de temperatura
de cura.
A própria fibra de carbono, por si só, não apresenta
resistência estrutural, sendo necessária a união de cada
manta com resina. Com o processo de vacuum forming,
expulsa-se o ar existente entre as camadas e é possível unir
de forma compacta as mantas e a resina durante a cura.
Em peças estruturais, como colunas, o trabalho pode exigir
a restauração completa de suas características originais
de absorção de energia em um acidente, bem como seu
formato, para que a área se comporte exatamente como
era antes do dano acontecer.
Diferenças nessas regiões comprometem a segurança dos
ocupantes por diversos motivos. Por exemplo, as dimensões
ficam incompatíveis com os parâmetros de disparo das
bolsas de airbag.

Para peças de segurança no veículo, o ideal é fazer a substituição
completa do item. Um tirante de suspensão deve ser trocado para que
as características de rigidez e resistência da peça não sofram qualquer
alteração por conta de um reparo inadequado.
Já se a peça não tiver responsabilidade estrutural ou de segurança,
será importante levar em consideração as questões de aparência e
acabamento da peça. Se o acabamento receber camadas de pintura
sobre a fibra, o reparo será mais fácil.
Caso a peça apresente como área aparente a malha da fibra de
carbono juntamente com a resina transparente, o reparo na região
ficará mais complexo, pois o tipo de manta e o sentido das fibras,
mesmo com todo o cuidado no reparo, apresentarão emendas
facilmente visíveis – dependendo da região e área afetada.
Imagine um capô que tenha como característica as fibras aparentes,
e que necessite de um reparo sobre a superfície externa. Para essa
situação, será fácil ver que ali houve um reparo, não sendo indicado
nem o reparo localizado em função da dificuldade de orientação das
fibras sobrepostas.
Peças com áreas menores sem responsabilidade estrutural poderão
ser reparadas sem grandes problemas. Tanto um retrovisor quanto um
spoiler podem ser reparados desde que o técnico tenha conhecimento
dos processos de aplicação da fibra de carbono e sua cura.

Revista CESVI

25

MÁQUINAS POP
ção

ulga

Div

CARROS
DE OUTRO
PLANETA
ENTRE CARROS-CONCEITO
E MODELOS EFETIVAMENTE
COLOCADOS À VENDA, ALGUNS
VEÍCULOS MARCARAM A HISTÓRIA
DA INDÚSTRIA POR SEU ESTILO
SURPREENDENTE – ÀS VEZES
EXCESSIVAMENTE À FRENTE
DO SEU TEMPO
Alexandre Carvalho dos Santos

P

ara a imensa maioria das pessoas da face da Terra,
os carros servem como ferramentas práticas de
deslocamento. Claro, há também os que compram
veículos de alto custo, e cheios de estilo, para impressionar
o sexo oposto. Mas, ainda assim, a função prioritária de
cada modelo lançado é servir para levar alguém de um
ponto A para um ponto B.
A não ser que estejamos falando das excentricidades que, vira
e mexe, surgem no universo automotivo, saídas da cabeça
dos engenheiros e designers mais criativos, ousados... e mais
malucos também. A história da indústria automobilística está
cheia de modelos pouco usuais, que parecem ter nascido não
com a meta principal do deslocamento, mas para provocar,
assumindo um papel de criação artística.
São conceitos de automóvel que surgiram pensando em apontar
caminhos, mas que muitas vezes só conseguiram apontar o que
não se deve fazer. Essas produções vão desde ideias ambiciosas
e até bonitas a modelos evidentemente impraticáveis. Muitas

26

parecem com qualquer coisa, menos com a ideia que nós temos
na cabeça do que deve ser um carro.
Alguns dos carros que você vai ver aqui chegaram a ter vendas
razoáveis, outros tiveram produção limitada, e alguns nunca
saíram da posição de carro-conceito – jamais chegando aos
olhos da maioria do público consumidor.
O mais interessante é que, por trás mesmo dos veículos mais
absurdos e inviáveis da história, é possível encontrar uma
ou outra ideia que poderia ser (ou foi mesmo) aproveitada
na produção em larga escala de carros, digamos, mais
normaizinhos. São funcionalidades como câmeras traseiras
(um recurso já presente hoje em dia para ajudar nas balizas)
e energia elétrica (a grande tendência do futuro da mobilidade).
Os carros que você vai ver a seguir podem ser assustadores
ou, no mínimo, impressionantes. Mas todos proporcionaram
um pouco do aprendizado que permitiu à indústria
automobilística enxergar seus carros do futuro – mesmo que
tenha sido pelo critério de exclusão.

CITROËN KARIN
O carro que você vê na abertura desta matéria foi apresentado ao mundo
no Paris Motor Show de 1980. Nasceu e morreu como carro-conceito –
por fatores que parecem evidentes na imagem. Para começar, a forma de
pirâmide dava ao veículo um aspecto futurista de espaçonave, algo que,
embora curioso, nunca vingou no mercado automotivo. Esse corpo do
automóvel, cujo exterior é todo feito de grandes painéis de vidro, deixava um
teto minúsculo, do tamanho de uma folha de papel A3.
Mas o fator mais surpreendente é a disposição dos assentos dianteiros, que
são três. O volante fica localizado no meio do painel, para que o motorista
ocupe posição central tendo passageiros nas suas duas laterais. Segundo
a Citroën, essa distribuição permitiria dar mais equilíbrio ao Karin quando
o condutor estivesse sozinho – seu peso ficaria mais próximo do centro de
gravidade do automóvel.

ESTILOSO E ECONÔMICO,
O MESSERSCHMITT
KR200 FEZ SUCESSO
COMERCIAL – E
ATÉ HOJE É ALVO DE
COLECIONADORES

MESSERSCHMITT KR200
Com a Alemanha devastada após a Segunda Guerra Mundial,
fazia muito sentido o mercado daquele país ter modelos de
veículos baratos e econômicos. Essa conjuntura explica um
pouco do sucesso do Messerschmitt KR200, esse minicarro
de três rodas que vendeu bastante e foi produzido até 1964.
Como a imagem mostra, o carrinho até que era bonito. E
chamava a atenção, além do tamanho, por sua capota em
forma de bolha, feita em acrílico transparente. O veículo foi
obra de um engenheiro aeronáutico e produzido em uma

fábrica de aviões – a Messerschmitt, que fez aeronaves de
combate para a guerra. Dessa tradição, restou um manche no
lugar onde um carro convencional teria um volante.
Ainda hoje, há fãs do minicarro pelo mundo todo –
colecionadores costumam pagar valores consideráveis por um
exemplar bem conservado.
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1941 CHRYSLER THUNDERBOLT
Esse carro realmente parece coisa de alienígenas. Mas alienígenas de bom gosto, porque o veículo
tem muita classe. Só que o Thunderbolt não é apenas um rostinho bonito na história da indústria
automobilística. Ele também é um conjunto impressionante de inovações.
A carroceria era composta de alumínio e o teto era retrátil (algo futurista em 1941, quando esse
veículo foi lançado – o modelo seguinte a ter algo semelhante, o Ford Skyliner, só chegaria ao
mercado 16 anos depois). Não havia puxador, as portas eram abertas apertando um botão. O design
aerodinâmico escondia a caixa de roda, e não havia coluna A.
Seis modelos foram produzidos na época e vendidos rapidamente. Quatro deles ainda existem,
e um está num museu de Michigan, EUA.

DAVIS DIVAN
Esse veículo teve sua curta vida no fim dos anos 1940, mas,
se chegasse aos anos 1960, poderia ganhar o apelido de
“Submarino Amarelo” – nome de uma canção dos Beatles.
Isso porque o carro de três rodas tinha um design muito
parecido com o de um submarino. Contribuía para essa
impressão os faróis escondidos e o capô alongado. Mas a
companhia que o criou durou apenas um ano, produzindo um
total de 13 unidades.
O vendedor de carros usados Gary Davis tinha conseguido
atrair investidores com a promessa de revolucionar o
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mercado automotivo com veículos de três rodas. Após
construir dois protótipos, em 1947, esse empreendedor fez
uma campanha de marketing agressiva, incluindo divulgações
em revistas e uma viagem promocional pelos Estados
Unidos. Mas a gestão de produção foi tão desastrosa que
a Davis Motorcar Company não conseguiu entregar os
carros para as concessionárias com as quais tinha acordo,
e também deixou funcionários sem receber. Resultado: a
companhia foi processada e Gary Davis foi condenado por
fraude e sentenciado a passar dois anos preso.

NISSAN PIVO
Foi em 2005 que esse veículo, que parece um carrinho de
brinquedo futurista, deu as caras no Tokyo Motor Show. E
impressionou imediatamente por conta de seu visual meio
robô, meio polvo, com dimensões que facilitariam a vida de
qualquer motorista iniciante precisando estacionar numa vaga
apertada. Mas esse carro-conceito tinha mais a oferecer além
de um design esquisito.
Para começar, o Pivo tem uma cabine rotativa, capaz de girar 360
graus. O que isso significa? Na hora de parar o carro, você sempre tem a
opção de estar olhando de frente para a vaga. Além disso, trata-se de um veículo
todo elaborado com tecnologia de ponta, que funciona completamente a bateria.
Os engenheiros da Nissan ainda ignoraram as ligações mecânicas volumosas encontradas na maioria dos
carros modernos em favor de controles “by-wire” inspirados em videogames, economizando espaço e peso.

DELOREAN DMC-12
A DeLorean Motor Company, do empresário John DeLorean, só
produziu um único carro enquanto a empresa existiu. Mas foi um
tiro certeiro, tanto que o modelo conseguiu se transformar num
fenômeno cultural. Principalmente desde que ficou conhecido por
seu papel de “máquina do tempo” no filme De Volta para o Futuro.
Além de um exterior todo em aço inoxidável, o que impressionou
mesmo foram as icônicas portas do tipo “gaivota”, que se abrem
não para frente ou para trás, mas para cima.
Entretanto, mesmo um modelo tão pop não
conseguiu salvar a empresa que o lançou.
A DeLorean foi à falência e seu fundador
envolveu-se em um escândalo ao ser
acusado de tráfico de drogas. O carro ficou
em produção por menos de dois anos,
entre 1981 e 1983.

O QUE É UM CARRO-CONCEITO?
Basicamente é um veículo experimental. Nele, a montadora
pode ser ousada para arriscar novos conceitos (estéticos
ou tecnológicos), já que a ideia não é colocar o modelo na
linha de montagem, e sim exibi-lo ao público e à imprensa
especializada, como uma forma de demonstrar até que ponto
de evolução (e inovação) a marca é capaz de chegar.
Mas as ideias contidas nessas experiências podem ganhar
vida em modelos “de verdade”. Um carro-conceito pode tanto

lançar um mecanismo ou design que vá ser aproveitado em
automóveis que serão comercializados quanto pode dar origem
a um veículo de produção em série. Dependendo das reações
que o modelo provoca em suas exibições pelos salões de
automóvel, os desenvolvedores podem identificar caminhos
a seguir com seus veículos. Se nada disso acontecer, pelo
menos o carro-conceito terá funcionado como espaço para a
criatividade dos profissionais das montadoras – um verdadeiro
exercício de estilo.
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SEGUROS

GESTÃO AMBIENTAL
EM PÁTIO DE SALVADOS
CONHEÇA TODAS AS ETAPAS ENVOLVIDAS
NA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS –
SEGUNDO O CESVI BRASIL
Camila Alvarenga
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O

veículo bateu, a seguradora analisou o conjunto
de danos e chegou à constatação: é caso de
indenização integral – quando os prejuízos
resultantes de um mesmo sinistro atingem 75% do
valor contratado. Ou seja, o reparo ficaria com um custo
tão alto que não valeria a pena mandar para a oficina.
A companhia, então, paga o total do valor do carro
(justamente a “indenização integral”) e fica ela mesma
com o automóvel.
Para a destinação dos veículos nessa situação, as
seguradoras trabalham com parceiros estratégicos,
que fazem o recebimento e o armazenamento: são os
pátios de veículos salvados. E, como em toda parceria

envolvendo as companhias, exige-se o máximo de
eficiência e respeito à legislação nesses lugares. Cada
vez mais, esses fatores estão relacionados à gestão
ambiental dos pátios – um trabalho que envolve adequação
ou implementação de processos, infraestrutura e
capacitação. Existem normas e leis que exigem que os
resíduos provenientes do trato dos veículos salvados
sejam gerenciados desde a sua origem até a destinação
final.
Para que se tenha absoluto controle em todas as etapas
desse processo, é fundamental que os gestores desses
pátios façam a implantação de um SGR (sistema de
gerenciamento de resíduos). Mas como? É justamente
isso que nós vamos ver aqui.
O CESVI BRASIL compilou, em um guia rápido, os
principais pontos que precisam ser observados no
momento de implantar processos ambientais em um
pátio de salvados. Esse guia foi elaborado com base na
Lei Federal 12.305, que institui a Política Nacional dos
Resíduos Sólidos.
Ah, e é muito importante que o gestor de pátio estude
a legislação referente ao Estado e município de sua
localização – a lei tem características específicas para
esse tema de acordo com o lugar.

regulamentações de nível mundial, nacional, estadual
e municipal. Isso pode dizer respeito a licenciamentos
ambientais, normas regulamentadoras, procedimentos
que direcionam e subsidiam as empresas geradoras de
resíduos.
Ressaltamos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos
não determina o tipo de destinação dos resíduos, e sim
diretrizes de forma macro. Entre outras leis utilizadas
como base no SGR em pátio de salvados, destacam-se as
seguintes:
Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Natureza 9.605
Foi criada com o objetivo de inibir e punir as agressões ao
meio ambiente.

LEGISLAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Para que o sistema de gerenciamento de resíduos
funcione de maneira eficaz, é necessária uma conciliação
rumo às diretrizes legais. Todo processo realizado
na gestão de resíduos tem uma base legal que trata
especificamente do tema. Por essa razão, existem

O sistema de gerenciamento de resíduos está dividido em
dois tipos de ações: diretas e indiretas.
As diretas dizem respeito às atividades realizadas dentro da
empresa. É o caso da geração e classificação de resíduos,
acondicionamento, armazenamento e controle técnico.

Resolução CONAMA 313
Tem como premissa realizar o levantamento, conhecer e
caracterizar o contexto da geração e destinação final dos
resíduos sólidos no âmbito industrial.

Lei Estadual 15276/2014
Trata da destinação de veículos em fim de vida. Foi
sancionada com o objetivo de criar a obrigatoriedade
de destinação ambientalmente correta de veículos
considerados como sucata.

Estrutura do SGR – Sistema de Gerenciamento de Resíduos
GERAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ACONDICIONAMENTO
ARMAZENAMENTO

SGR ESTRUTURA
TRANSPORTE
EXTERNO
DESTINAÇÃO
FINAL
CONTROLE TÉCNICO
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SEGUROS

TIPOS DE RESÍDUOS
Resíduos Classe I – Perigosos
Óleo lubrificante usado

Resíduos Classe II – Não Perigosos
Metal

Sólidos contaminados com óleo e graxa

Plástico

Bateria de chumbo ácida

Vidro

Cartuchos e toners

Vidro de para-brisa

Lâmpadas

Papel e papelão

Pilhas e baterias

Lixo comum

Sucata eletrônica

Resíduos Classe I – Perigosos
Resíduos Classe II – Não Perigosos

As indiretas, claro, tratam de atividades fora da empresa,
como o transporte externo e a destinação final.
Para estruturar um sistema adequado, o primeiro passo
é fazer a identificação e classificação dos resíduos
gerados no processo. Após essa classificação é que serão
definidos os estágios de coleta, armazenagem, transporte
e destinação final, conforme cada tipo de resíduo.
Para essa avaliação, é preciso ter um mapeamento do
processo – é esse trabalho que possibilitará entender
como os resíduos são gerados e classificá-los.
Inicialmente, deve-se analisar sob o ponto de vista micro.
A classificação baseia-se nas características dos
resíduos, se reconhecidos como perigosos, ou quanto à
concentração de poluentes em suas matrizes. De acordo
com a NBR 10004, os resíduos são classificados da
seguinte forma:

ACONDICIONAMENTO
O acondicionamento deve ser dimensionado de acordo
com características físicas, de volume e frequência de
geração dos resíduos.
Os principais objetivos são: garantir a minimização
de riscos em carregamentos, transportes e
descarregamento; garantir a conformidade da embalagem.

ARMAZENAMENTO
É nessa etapa que se detalham as características
construtivas das centrais de armazenamento de resíduos
(CARs) com ferramentas de gestão do armazenamento.
O objetivo é minimizar os riscos pertinentes a essa
atividade, assim como evidenciar o cumprimento dos
requisitos legais aplicáveis. Ou seja, é preciso garantir
conformidade legal.

Luciana Ruffato

TRANSPORTE EXTERNO
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Pode ser realizado por transportadoras próprias
ou terceirizadas – que deverão ser qualificadas
e monitoradas dentro da rotina do sistema de
gerenciamento de resíduos. Nessa etapa, as principais
ações são as seguintes:
• Solicitar às transportadoras as licenças pertinentes.
• Controlar a validade das licenças.
• Emissão do MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos.
• Atentar-se ao despacho de resíduo perigoso.

Essa destinação está condicionada à classificação
dos resíduos. Todos os prestadores de serviços
são qualificados e as licenças pertinentes a esses
prestadores, monitoradas por meio do documento “Matriz
de Responsabilidades Legais”.
Confira o que é preciso fazer nessa etapa de destinação:
Solicitar aos receptores finais as licenças pertinentes.
Controlar a validade das licenças.
Fazer o controle de CADRI (Certificado de Movimentação
de Resíduos de Interesse Ambiental) para despacho de
resíduos perigosos.

CONTROLE TÉCNICO

Camila Alvarenga

DESTINAÇÃO FINAL

É aqui que se monitora o SGR em sua totalidade, por meio
de controle de formulários, validade de licenças e checklists. O principal objetivo é garantir a rastreabilidade do
resíduo e a conformidade legal.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS
O bom planejamento é primordial para a estruturação
de um sistema eficaz de gerenciamento de resíduos.
Esse processo é de extrema importância na adequação
das operações às legislações, normas, regulamentos e
principalmente para se estar em conformidade com o
disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
E o mais importante de tudo: um processo de qualidade
reflete em resultados satisfatórios, principalmente no
que diz respeito aos benefícios econômicos, a uma boa
percepção do mercado, à conscientização de um modo
geral e, claro, à redução dos impactos causados no meio
ambiente pela atividade relacionada a esses veículos de
indenização integral.

KNOW-HOW DE BOAS PRÁTICAS
O SGR ENVOLVE AÇÕES DIRETAS E
INDIRETAS: CLASSIFICAÇÃO DOS
RESÍDUOS, ACONDICIONAMENTO,
ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE
EXTERNO, DESTINAÇÃO FINAL E
CONTROLE TÉCNICO

O CESVI BRASIL faz a gestão de leilões de veículos do Grupo
Segurador BB e MAPFRE numa megaunidade localizada em
Caçapava, cidade a 109 quilômetros da capital paulista.
O pátio para leilões tem 150 mil m2 e capacidade para 9 mil
veículos – e atende (e até supera) todas as exigências da
legislação ambiental.
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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

TELEFONE

SITE

GSM/GPRS

0800 604 6644

www.alltechrastreamento.com.br

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.grupocielo.com.br

GOLSAT CAR

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(43) 3315-9500

www.golsat.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

LINK AUTO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(41) 3078-1700

www.linkmonitoramento.com.br

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSlim

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

REFORCE
RASTREAMENTO LTDA

MXT-140

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(67) 3326-5353

www.reforcerastreamento.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

E3

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(81) 3419-8512

www.surix.cm.br

Tracker Auto

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

ALLTECH
CEABS
CIELO TELECOM
GOLSAT
IRT Brasil

LINK Monitoramento

SURFIX Rastreadores
Grupo Tracker

34

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO

ALLTECH

Rastreador

GPS

CEABS GSM

Rastreador

CIELOCEL GS11

Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI
SEGMENTO CASCO =

CARGA =

LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA
CEABS
Cielo Telecom
LINK Monitoramento

EQUIPAMENTO

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

CIELOCEL GS12

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.grupocielo.com.br

LINK FULL

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(41) 3078-1700

www.linkmonitoramento.com.br

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

Rastreador

GPS

Hibrido

GV 300

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2199-0701

www.simtrack.com.br

E3

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(81) 3419-8512

www.surix.cm.br

TELEFONICA GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

VELTEC

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(21) 2105-5000

www.veltec.com.br

OnixTrailer

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 GPRS

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 Hibrido

Veltec

SITE

GPS

OnixSat Rastreamento
de Veículos

TESB - Telefônica

TELEFONE

Rastreador

OnixSlim

SURFIX Rastreadores

LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO

CEABS GSM

OnixSat Rastreamento
de Veículos

SIMTRACK

TIPO

(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

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
ESTADO DE SP TEM MAIS DE 3.100 VEÍCULOS ELÉTRICOS

E

m julho, a montadora sueca Volvo anunciou
que, a partir de 2019, passará a produzir
apenas veículos elétricos. Poucos dias depois,
foi a vez de a italiana Maserati, fabricante de
ícones esportivos de luxo, informar que, também
a partir de 2019, todos os seus novos motores
serão elétricos ou híbridos. No Brasil, veículos do
tipo ainda são raros.
O Estado de São Paulo tem uma frota de 3.147
veículos elétricos, segundo os registros do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran-SP). Na capital paulista, são 1.737. O
número estadual representa 0,01% da frota
total registrada (28.731.415). Na cidade de São
Paulo, 0,02% do total do município (8.485.472).
A capital é que tem mais elétricos. Em seguida,
vêm São Bernardo do Campo e Campinas.
Os dados incluem todos os tipos de veículos e
de fontes de energia (interna, como no caso de
veículos de passeio e motocicletas, e externa,
como nos trólebus), além dos híbridos (aqueles
que funcionam com mais de uma fonte de energia,
sendo uma delas necessariamente elétrica).
Os números correspondem à frota elétrica
registrada, não à frota circulante. A frota de
veículos muda constantemente não apenas pela
inclusão de veículos zero km, mas também pelas
transferências entre municípios ou Estados e por
casos de baixa permanente, quando os veículos
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são excluídos do sistema por perda total após
acidentes e impossibilidade de circulação.
VEÍCULOS ELÉTRICOS
MUNICÍPIO
SÃO PAULO

1.737

SÃO BERNARDO DO CAMPO

367

CAMPINAS

105

ARARAQUARA

59

RIBEIRÃO PRETO

51

SANTOS

44

INDAIATUBA

29

SANTO ANDRÉ

29

CARAGUATATUBA

28

SOROCABA

27

ESTADO

3.147

Luciana Ruffato

M

ais uma vez estimulando o desenvolvimento
das oficinas automotivas, o CESVI BRASIL
apresentou, em agosto, um ciclo de
palestras, sob a marca CERTA, voltado para a
gestão dessas empresas: “Os Grandes Desafios do
Empreendedor Reparador”.
O evento foi direcionado para proprietários,
administradores e gerentes de oficinas, e contou
com as seguintes apresentações:
• Marcelo Gabriel, diretor da Cinau (Central de
Inteligência Automotiva), falou sobre indicadores
econômicos do setor.
• Gerson Burin, coordenador técnico do CESVI,
abordou o tema “Pilares da Produtividade:
Tecnologia, produtos e pessoas”.
• E Silvano França, consultor do Sebrae, fez
uma palestra sobre os controles financeiros
necessários numa empresa de reparação
automotiva.

PROJETO DEFENDE QUE
CULPADOS DE ACIDENTES
PAGUEM CONTA DO SUS

M

ais penalidade para o motorista que
causar crimes de trânsito com vítimas.
Projeto de lei (PL 3053/2015) que
tramita na Câmara dos Deputados pretende
incluir entre as punições previstas ao condutor
responsável pelo acidente o ressarcimento das
despesas realizadas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) às vítimas da ocorrência. De autoria
da deputada federal Christiane Yared (PR-PR),
a proposta prevê acrescentar uma parcela
específica destinada a indenizar exclusivamente o
SUS nesses casos.
“O governo não consegue financiar adequadamente
o Sistema Único de Saúde. Um dos componentes
que pesam de modo importante no orçamento

shutterstock

L

CERTA – OS GRANDES DESAFIOS
DO EMPREENDEDOR REPARADOR

da saúde são os acidentes automobilísticos com
vítimas”, informa Yared. Segundo a autora, cerca
de R$ 56 bilhões foram gastos com o SUS apenas
em 2014, o correspondente a todo o repasse de
recursos do Governo Federal para a região Norte.
De acordo com os cálculos da parlamentar,
com esses recursos gastos, o governo poderia
construir 1,8 mil novos hospitais, custando
R$ 30 milhões cada – o que daria mais de 66
hospitais por Estado incluindo os 26 Estados e o
Distrito Federal. “Tudo isso poderia ser realidade
se a violência no trânsito não ‘sequestrasse’ todo
ano esses recursos para pagar os custos das
mortes e tratamentos das vítimas e sequelados
nas vias”, sustenta.
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FORD TESTA
COMUNICAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTÔNOMOS
COM PEDESTRES,
CICLISTAS E
OUTROS VEÍCULOS

A

pesquisa constatou que os passageiros
acham que o cinto não é necessário
porque acreditam que o banco de trás
seja mais seguro que os da frente, o que não
é verdade.
A Ford realiza uma pesquisa em parceria
com o Virginia Tech Transportation Institute,
dos EUA, para desenvolver um sistema que
permita a comunicação dos futuros carros
autônomos com pedestres, ciclistas e
motoristas.
Hoje, basta um gesto do motorista para
o pedestre entender que pode atravessar
a rua, mas para reconhecer a intenção do
veículo autônomo será preciso criar um novo
código de sinais.
“Entender como os veículos autônomos
impactam o mundo e os desafios de não
ter um motorista humano é essencial para
criarmos a experiência certa no futuro”, diz
John Shutko, especialista técnico em fator
humano da Ford. “Encontrar um modo de
substituir o aceno de cabeça ou de mão é
fundamental para garantir a operação segura
e eficiente dos veículos autônomos nas ruas.”
O objetivo da pesquisa é estudar os meios
mais eficientes para viabilizar a comunicação
entre os carros autônomos e outros
usuários. Uma das propostas consideradas
foi uma tela com texto, mas isso exigiria que
todas as pessoas falassem a mesma língua.
O uso de símbolos também foi descartado,
porque historicamente têm um baixo nível
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de reconhecimento entre as pessoas. No
final, os pesquisadores decidiram usar
sinais luminosos, que já são adotados
universalmente para indicar direção e
frenagem, criando um novo código visual para
comunicar quando um carro está operando no
modo autônomo, se vai mudar de direção ou
partir depois de uma parada.
Como veículo de teste, a Ford equipou uma
van Transit Connect com uma barra de
luzes no para-brisa e seis câmeras de alta
definição com visão 360 graus para registrar
a reação das pessoas nas ruas. Para
completar a simulação de carro autônomo,
os pesquisadores desenvolveram uma capa
de banco que deixa o motorista “invisível”,
criando a ilusão de que o carro anda sozinho.
A equipe, então, testou três padrões de luzes
de sinalização do veículo:
• Cedendo a passagem: duas luzes brancas
se movem de um lado para o outro
para indicar que o veículo vai parar
completamente;
• Direção autônoma ativa: uma luz branca
indica que o veículo está rodando em
modo autônomo;
• Dando a partida: uma luz branca piscando
rapidamente indica que o carro vai sair da
imobilidade.
A van de teste da Ford rodou cerca de 2.900
km durante o mês de agosto, simulando
a direção autônoma em ruas no norte do
Estado da Virgínia – que tem trânsito intenso

de carros e pedestres. A reação das
pessoas foi registrada em mais de 150
horas de vídeo, incluindo encontros
com pedestres, ciclistas e outros
motoristas.
As luzes de sinalização do veículo foram
acionadas mais de 1.650 vezes em
diversos locais, como cruzamentos,
estacionamentos, garagens e pistas de
aeroporto. Esses dados serão usados
para entender como as pessoas mudam
seu comportamento diante dos sinais
de um carro autônomo.
“Esse trabalho é importante não só para
os fabricantes e usuários de veículos,
mas para todos que venham a andar ou
dirigir perto de um veículo autônomo
no futuro”, diz Andy Schaudt, diretor
de projetos do Centro de Sistemas de
Veículos Automatizados do Virginia Tech
Transportation Institute. “Temos orgulho
de apoiar a Ford no desenvolvimento
dessa importante pesquisa.”

SISTEMA DE COMBUSTÃO
MOVIDO A ÁGUA

O

s brasileiros Marcos Antonio Kuczkowski, José Antonio Santin e Lucas
Santin Biason, afiliados à Associação Nacional dos Inventores (ANI),
largaram na frente para o desenvolvimento de um motor movido a
água, com uma tecnologia de “sistema de célula de combustível movido a
água, campo magnético e campo gravitacional”.
O sistema funciona pela ação do campo elétrico e gravitacional, de
modo que a água (H2O + minerais) é transformada em um gás à base
de hidrogênio. O conjunto é compacto e confeccionado com materiais
como madeira, plástico e aço inoxidável; sendo o peso do sistema de
aproximadamente 3 kg.
O invento pode ser instalado tanto em máquinas quanto em veículos
com motores a explosão. A água usada para combustível pode ser
água potável, água salgada ou de outras fontes naturais.
“O sistema utiliza apenas água e pequena quantidade de energia
elétrica para formar o gás. É um produto que gera poluição zero e é
autossustentável”, explica o engenheiro José Antônio.
O público-alvo do “sistema de célula de combustível movido à água,
campo magnético e campo gravitacional” são fábricas de motores a
explosão (veículos automotores, indústria náutica, de geradores, de
fogão a gás, etc.).

ESTUDO DA CET APONTA
MELHORA NO TRÂNSITO

O

trânsito em São Paulo melhorou nos
últimos anos apesar do aumento
da frota. Estudo divulgado pela CET
mostra que a lentidão caiu 12,7% em 2016
em relação a 2015. No mesmo período, o
número de veículos registrados na capital
aumentou 2,6%.
O resultado mostra que é possível diminuir
o número de carros nas ruas mesmo com o
crescimento da frota, que é tendência global.
A melhora na fluidez mantém tendência
de queda que já se manifestara no ano
anterior (quando a redução tinha sido
de 11%). O estudo compara dados dos
dois últimos anos da gestão de Fernando
Haddad (2013-2016).

CEGOS PRESSIONAM PARA
USAR CARROS AUTÔNOMOS

A

revolução dos carros autônomos é
promissora para uma parcela da
população que pensava que nunca
mais conseguiria dirigir um veículo: os cegos.
Defensores do total estimado de 1,3 milhão de
pessoas legalmente cegas dos EUA, e outros
milhões de pessoas com outras deficiências, se
uniram a fabricantes de automóveis e empresas
de tecnologia para fazer lobby no Congresso
para ajudar a estimular os autônomos.
Uma comissão na Câmara dos
Representantes dos EUA analisou a primeira
legislação sobre carros autônomos e os
defensores dos cegos têm preocupações
especiais: eles querem que a acessibilidade
seja incorporada ao design do carro e que
os Estados evitem a aprovação de leis que
proibiriam os cegos de um dia sentarem no
banco do motorista.
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ANUÁRIO DA INDÚSTRIA DA REPARAÇÃO

E

m agosto de 2017, o Sindirepa Nacional
apresentou mais um instrumento para os
profissionais do mercado da reposição
automotiva: a primeira edição do Anuário da
Indústria da Reparação de Veículos do Brasil.
Reunindo estatísticas que compreendem
três grandes áreas, tais como dados
socioeconômicos demográficos, dados
automotivos e da indústria da reparação de
veículos, o anuário traz informações que vão

desde frota circulante por tipo de veículo,
extensão das rodovias, vendas de combustível,
total de veículos segurados e DPVAT, até
quantidade de empresas do setor, com
detalhamento por subclasses, como colisão,
lavagem e acessórios, mecânica e borracharia,
além de empregos gerados, capacitação de
mão de obra, remuneração, intervalos para
substituição de peças, canais de compras e
movimentação financeira, dentre outras.

IQA E
SINDIREPA
ASSINAM
CONVÊNIO PELA
QUALIDADE

Luciana Ruffato

O
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Instituto da Qualidade
Automotiva (IQA)
e a Associação de
Sindirepas – Sindirepa
Nacional assinaram convênio
para o Programa de
Incentivo à Qualidade (PIQ),
que visa à ampliação da
certificação de centros de
reparação automotiva ligados ao sindicato do setor.
Para Antonio Fiola, presidente do Sindirepa Nacional e do SindirepaSP, a assinatura do convênio representa um importante passo na
conscientização das oficinas brasileiras para a qualidade. “Todo o dia
a dia da oficina precisa estar pautado em conceito de qualidade. Se
houver essa consciência, o empresário terá sempre um resultado
muito melhor do negócio e, principalmente, um bom relacionamento
com o consumidor final, e isso é fundamental”, avalia.
O objetivo principal das entidades é incentivar o empresário da
reparação independente a buscar a melhoria contínua e gerar
confiança no consumidor final, com selo de qualidade.
Em uma fase piloto do programa, seis oficinas de funilaria e
pintura do Estado de São Paulo foram certificadas: Dikar Serviços
Automotivos, de São Bernardo do Campo; Ricmil Reparação de
Veículos, de Guarulhos; Centro Automotivo Regente, Evolution
Centro Automotivo, Marques & Marques e Scattini Funilaria e
Pintura, de São Paulo. Os certificados foram entregues durante
cerimônia do Prêmio Sindirepa-SP.

OBRIGATORIEDADE
DO ESP É ADIADA
NA ARGENTINA

O

governo argentino irá mesmo adiar
a obrigatoriedade do controle
eletrônico de estabilidade (ESP)
para janeiro de 2020, mesmo ano em
que o Brasil irá adotar o equipamento. A
lei original dizia que, a partir de janeiro
de 2018, todos os carros novos na
Argentina deveriam vir com o item.
Porém, as fabricantes pedem por essa
mudança para alinhar com a legislação
brasileira.
A confirmação veio de Mauricio Macri,
presidente da Argentina. Durante
evento no Autódromo de Buenos Aires,
o político disse que a documentação
está pronta e basta apenas assinar.
Questionado, Macri se negou a dar
mais detalhes. Porém, o site Autoblog
Argentina ouviu de diversas fontes que
o acordo é dado como certo e que não
há oposição de nenhuma parte. Só não
foi assinada ainda por causa da agência
eleitoral do governo – é ano de eleições
no país.

Divulgação

TECNOLOGIA PARA COIBIR
EVASÃO NA FORMAÇÃO DE
MOTORISTAS

R

eforçar que a formação dos futuros
motoristas está diretamente ligada à
segurança no trânsito é o objetivo de uma
nova campanha do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que tem
como tema ”Aprender a dirigir não faz de você
um motorista. Aprender a respeitar a vida faz”.
A principal ação é a adoção de uma inovação
tecnológica para coibir a evasão dos alunos nas
aulas teóricas e práticas, principal irregularidade
encontrada pelo órgão em suas fiscalizações.
Por meio da leitura biométrica de “dedo vivo”,
o sistema é capaz de “reconhecer” o dedo
humano, evitando assim tentativas de fraude
como os dedos de silicone para registrar a
chegada e a saída do aluno no sistema e-CNHsp,
por meio do qual o órgão faz o rastreamento das
etapas do processo de habilitação.
Desde o dia 18 de setembro, todos os
parceiros envolvidos no processo de habilitação
(autoescolas, médicos e psicólogos) têm de
dispor do novo equipamento, já que o sistema
do Detran-SP não aceitará mais dispositivos
do tipo comum. A biometria é usada para
identificar os candidatos e os profissionais
(instrutores, médicos e psicólogos) em aulas e
avaliações médicas.

Nos últimos anos, o Detran-SP vem intensificado
ações de fiscalização, formação e educação.
“A fiscalização é muito importante para coibir
o desrespeito às leis de trânsito. E em relação
à formação do condutor, é preciso sempre
aprimorá-la, torná-la cada vez mais eficiente. Já
a educação ajuda a mudar o comportamento das
pessoas”, afirma o diretor-presidente do DetranSP, Maxwell Vieira.
O Detran-SP fiscaliza regularmente autoescolas,
médicos e psicólogos credenciados, além de
locais de exames práticos. De janeiro a junho
deste ano, já foram realizadas 299 fiscalizações
em todo o Estado. Nesse período, 63
estabelecimentos foram descredenciados.
O cidadão que compactua com qualquer tipo de
ilegalidade e o responsável pelo estabelecimento
respondem por crime de inserção de dados
falsos em sistema de informações (artigo 313-A
do Código Penal), passível de pena de 2 a 12
anos de reclusão.

MAIORES VÍTIMAS DO AUMENTO DE MORTES
NO TRÂNSITO SÃO CICLISTAS E PEDESTRES

A

cidade de São Paulo já acumulou, entre janeiro e julho deste ano, 552 mortes no
trânsito (ou 2,38 por dia). O número é cerca de 2% maior em relação ao mesmo
período do ano passado. O número de ciclistas, pedestres e motociclistas mortos
impulsionaram essa alta. Os dados são do Infosiga, do governo do Estado.
O número de ciclistas mortos na capital paulista aumentou 64% nos primeiros sete
meses de 2017, a maior variação no período. As mortes, que saíram de 14 para
23, estão quase que totalmente fora do centro expandido (a exceção é a morte
de um homem na avenida Indianópolis, em junho). Elas se espalham pelas zonas
norte (8), leste (4) e sul (7) da cidade. O sistema do governo paulista não informa a
localização de outras três mortes. Pelo menos duas delas, na avenida Imperador e na
avenida do Contorno (ambas na zona leste) ocorreram em trechos com ciclovia, onde
supostamente o ciclista deveria estar mais protegido de colisões.
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PESQUISA NOS EUA
APONTA GRANDE
RESISTÊNCIA AO CINTO
NO BANCO DE TRÁS

U

GOOGLE MAPS AGORA
AJUDA A ESTACIONAR O CARRO

O

Divulgação

Google Maps agora ajudará motoristas a encontrar uma
vaga para deixar o carro. O recurso já existia fora do
Brasil. A novidade é que, agora, ele estará funcionando
nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.
Para ter acesso à nova função, o usuário deve atualizar o app do
Google Maps em seu smartphone, seja iPhone ou Android.
O aplicativo do Google mostrará ao piloto qual o grau de
dificuldade para encontrar vagas no endereço de destino. Essa
informação será exibida no mesmo “card” que mostra quanto
tempo você vai demorar para chegar ao destino.

m estudo nos Estados Unidos aponta que
quatro de cada cinco entrevistados dizem
não usar o cinto de segurança no banco de
trás do carro quando fazem viagens curtas em
táxi ou Uber.
Para mostrar as graves consequências da
falta dessa proteção no banco traseiro, o IIHS,
instituto de segurança viária dos EUA, divulgou
um vídeo que mostra uma colisão a 56 km/h.
Nas imagens, o boneco (“dummie”) que
representa o passageiro do banco de trás
está sem cinto. Com a batida, ele é atirado
violentamente sobre o banco do motorista,
que está à sua frente.

LATIN NCAP: AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA DO FIAT MOBI

O

Latin NCAP divulgou sua quarta série
de avaliações em 2017 a respeito da
segurança dos veículos que passam por
seus crash-tests.
O Fiat Mobi, produzido no Brasil, ganhou uma
estrela para a proteção do ocupante adulto e
duas estrelas para o ocupante criança. O veículo
proporcionou proteção marginal ao peito dos
adultos no teste de impacto frontal e estrutura
estável nesse impacto, sendo fraca a proteção
para o peito do adulto no impacto lateral.
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O desempenho estrutural do Mobi no impacto
lateral mostrou uma alta penetração. A falta
de airbags laterais junto com o desempenho
estrutural ruim explicam a baixa pontuação
obtida. A porta traseira se abriu no teste de
batida de impacto lateral, expondo os ocupantes
a potenciais riscos.
A falta de cintos de segurança de três pontos em
todas as posições dos bancos, bem como o fato
de não contar com ancoragens ISOFIX padrão,
preocupa o Latin NCAP.

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”

