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REVOLUÇÕES
POR MINUTO

uando o CESVI foi fundado no Brasil, em meados dos anos
1990, a situação no mercado reparador do país era de
um atraso preocupante em relação às práticas e tecnologias utilizadas na Europa e nos Estados Unidos. E não chegou
a ser uma surpresa o fato de as oficinas apresentarem uma
resistência contra os equipamentos e os processos que o centro
de pesquisa introduziu nesse segmento. A inovação é sempre
incômoda, porque implica repensar o próprio trabalho, adaptar-se a uma nova situação, mudar e aprender. Mas, acredite, o
profissional que se compromete a lidar com as inovações – e
estar alinhado com elas – sai desse mergulho renovado, mais
capaz e com mais possibilidades de ascensão.
Esse mesmo raciocínio serve para as revoluções que estão diante
da indústria automobilística, seus players e consumidores. Uma
delas já é fato que se firma aos poucos em alguns países do
mundo (mas que mal engatinha no Brasil): o advento dos veículos
elétricos. As previsões do planeta todo para esses automóveis
que não poluem e não demandam o uso de combustíveis fósseis
são de que vão dominar o mercado em poucos anos. Mas, para
que isso se torne realidade, é necessário haver toda uma reforma
estrutural a respeito de pontos de abastecimento (ou melhor, de
recarga), uma mudança de mentalidade das empresas envolvidas
com a fabricação de automóveis e – não menos importante – uma

Presidente: Wilson Toneto

alteração nos costumes do proprietário de veículo. Apresentamos
um retrato desse cenário, de veículos híbridos e 100% elétricos,
na seção “Números” desta edição.
A outra revolução que se avizinha vai aprofundar ainda mais a
quebra de paradigma: são os veículos autônomos. Pensar em
carros que independem da intervenção do ser humano para se
deslocar é rever tudo o que sabemos até hoje sobre a interação
entre indivíduo e veículo. É repensar a segurança no trânsito,
a responsabilidade por um eventual acidente, a legislação, as
velocidades permitidas... e muitas outras coisas que, hoje, ainda
nem somos capazes de imaginar. O que já sabemos, no entanto,
é que há tempos convivemos com uma série de tecnologias autônomas, e que com certeza elas têm melhorado nossos carros e
nossa capacidade de evitar acidentes. Falamos dessas inovações
– e de suas perspectivas de futuro – na matéria de capa da
revista que você tem em mãos.
Concluo este editorial desejando a você, caro leitor, em nome de
toda a equipe do CESVI BRASIL, uma passagem de ano das mais
felizes e um 2018 de muitas realizações.
Tenha uma ótima leitura!
Almir Fernandes
Diretor executivo
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Alexandre Carvalho dos Santos
Eric Kawahata

s especialistas não duvidam. Daqui a algumas
décadas, os veículos elétricos vão dominar
o mercado mundial, e o uso de combustíveis
fósseis nos automóveis vai ficar cada vez mais restrito.
Uma evidência disso é que grandes montadoras têm
anunciado o término da produção de veículos movidos
a combustão em suas linhas de montagem. Mas o
momento ainda é de transição, e no Brasil ainda é de
pouca movimentação. Como confirmam alguns dos
números deste infográfico.

NO BRASIL
De 2011 a 2016,foram vendidos

5,9 MIL VEÍCULOS ELÉTRICOS
E HÍBRIDOS NO BRASIL.

TOYOTA PRIUS (HÍBRIDO)
Representou

80% de todas
as vendas

NDIDO
O MAIS VE
DO PAÍS

de elétricos e híbridos
no ano passado.

Carro custa em torno de

R$ 120 mil.

1.635
unidades
vendidas
em 2016.
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O QUE ENCARECE
O CARRO ELÉTRICO
No Brasil, custo da bateria
corresponde a cerca de

50% DO VALOR
DO VEÍCULO.

NO MUNDO

Cerca de

2 MILHÕES

Frota mundial
de carro elétrico

2010
10 mil

2016
2 milhões

de carros elétricos
rodam hoje pelo mundo.

2020
13 milhões*
* Projeção

Elétricos
ainda são minoria:

650.000

0,2% DA FROTA
CIRCULANTE.

estão NA CHINA.

753.000 VEÍCULOS

ELÉTRICOS FORAM VENDIDOS
no planeta em 2016.

CRESCIMENTO
DE VENDAS

de elétricos no mundo,
de 2015 para 2016, foi de

40%

O
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PAÍSES COM MAIOR
MARKET SHARE
DE ELÉTRICOS

Noruega
29%
Suécia
3,4%
Holanda
6,4%

Motor a combustão dos automóveis
é responsável por

1/5 DA EMISSÃO
DE DIÓXIDO DE CARBONO
do planeta.

Quase 500 MIL
INTERESSADOS
estão na fila para comprar
o Model 3, da Tesla –
o primeiro elétrico da marca
com preço considerado
acessível (US$ 35 mil).

Fontes: Internacional Energy Agency,
FGV Energia, Revista Veja.
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10 ANOS À
FRENTE DO IIHS
ADRIAN LUND,
PRESIDENTE DO IIHS
Alexandre Carvalho dos Santos
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Divulgação IIHS

AS INFORMAÇÕES PROPORCIONADAS PELO IIHS TÊM DADO
NOVOS INSIGHTS A RESPEITO DE COMO OS DANOS AO VEÍCULO
E OS FERIMENTOS DOS OCUPANTES ESTÃO INTIMAMENTE
LIGADOS AO PRÓPRIO DESIGN DOS AUTOMÓVEIS

F

undado em 1959, o Insurance Institute for Highway
Safety (IIHS) tornou-se, ao longo desses quase 60 anos
de atuação, uma referência internacional em estudos
automotivos. De início focado apenas na prevenção de colisões
de trânsito de baixa velocidade – uma preocupação constante
das companhias de seguros ligadas a esse centro de pesquisa
–, o instituto logo estenderia seus trabalhos a um vasto leque
de estudos relacionados tanto à segurança viária quanto à
segurança veicular, influenciando notoriamente a maneira como
os carros são pensados e produzidos nos Estados Unidos – e,
consequentemente, no mundo todo.
Seus crash-tests, rankings de veículos e outras pesquisas
têm levado a público, principalmente, informações de grande
impacto a respeito dos efeitos das colisões de trânsito nos
carros e em seus passageiros, mas também sobre aspectos
específicos, como a forma pela qual o desenho dos acessos
às rodovias pode minimizar os acidentes na hora em que um
veículo sai de uma via paralela para a estrada principal, os
perigos associados à fadiga do motorista e os fatores de risco
determinantes em condutores adolescentes – um problema
típico dos Estados Unidos, onde você pode conseguir a licença
para dirigir antes dos 18 anos.
Não apenas as companhias de seguros e as montadoras, mas
também as autoridades de trânsito têm prestado atenção a
tudo o que o IIHS sinaliza, seja para a melhoria da legislação
acerca do deslocamento e da produção de automóveis, seja para
o aprimoramento de suas vias, na construção de rotatórias –
um objeto de estudo do instituto – e em outras iniciativas.
Nos últimos dez anos, as ações do IIHS tiveram à frente a figura
de Adrian Lund, um estudioso da ciência comportamental que
agora está prestes a se aposentar – em janeiro do ano que vem, a
presidência do instituto será assumida por David L. Harkey, diretor
de pesquisa em segurança no trânsito da Universidade da Carolina
do Norte. Mas, antes de passar o cargo, Lund conversou com
a reportagem da Revista CESVI, nesta entrevista exclusiva que
você vai ler agora. Nela, um dos personagens mais importantes
da pesquisa automotiva mundial fala sobre o trabalho desenvolvido
pelo IIHS e também das mudanças que esse tipo de estudo –
semelhante ao que o CESVI faz no Brasil – pode promover para a
maneira como nos relacionamos com o automóvel.

Como a sua experiência como cientista
comportamental contribuiu para o seu
trabalho como presidente do IIHS?
Essa experiência me deu a vantagem de compreender a
dificuldade que é modificar o comportamento humano. Como

as colisões de trânsito, na maioria das vezes, são provocadas
por algum tipo de erro do motorista, as pessoas acabam
concluindo que mudar as atitudes desse condutor é a melhor
forma de se evitar o risco de um acidente. No entanto, dirigir
é uma resposta quase automática do corpo e é muito difícil
mudar isso. Por exemplo, as pessoas sabem que é mais
seguro usar cinto de segurança, e mesmo assim muita gente
deixaria de usá-lo se não houvesse uma legislação exigindo.
Ou seja, o comportamento é algo realmente muito difícil de
modificar e é importante reconhecer que há outras maneiras
de prevenir acidentes.

Quais são as principais diferenças, entre a
época que você chegou ao IIHS e agora, no
design dos carros voltado para as colisões
de trânsito de baixa velocidade?
Nos Estados Unidos, os carros na verdade ficaram menos
resistentes a danos em colisões de baixa velocidade em
comparação com os anos 80, quando eu entrei no instituto.
Naquela época, havia um padrão de para-choque que não
tinha dano nenhum num crash-test de 8 km/h. Esse padrão
começou a cair no fim da década de 1980, quando exigiram
uma resistência a danos de apenas 4 km/h. Felizmente, agora
estamos vendo novas tecnologias nos carros americanos
capazes de evitar que muitas dessas colisões de baixa
velocidade aconteçam. Sozinho, o aviso de colisão dianteira
está reduzindo em 27% as colisões na traseira do carro
à frente e, se juntarmos isso à frenagem automática de
emergência, esse tipo de acidente cai pela metade. A
eficiência é tão grande que, em resposta a uma iniciativa do
IIHS com a National Highway Traffic Safety Administration
[órgão americano de regulamentação do trânsito], as

OS EUA TIVERAM MAIS DE 37 MIL PESSOAS
MORRENDO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
EM 2016. UMA QUESTÃO-CHAVE SERÁ
COMPREENDER A EXTENSÃO DO QUANTO
AS NOVAS TECNOLOGIAS, INCLUINDO OS
CARROS AUTÔNOMOS, PODEM EVITAR QUE
AS COLISÕES ACONTEÇAM, E ASSEGURAR
QUE ESSA NOVA TECNOLOGIA ESTÁ SENDO
LANÇADA DE UM JEITO SEGURO
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montadoras têm concordado em tornar a frenagem
automática de emergência um padrão para todos os veículos
novos a partir de 2022.

As estradas americanas estão mais
seguras agora do que eram dez anos atrás?
Essa resposta é complicada. Os carros são desenvolvidos hoje
em dia de um modo que protegem muito mais seus ocupantes
no caso de um acidente e, cada vez mais, os veículos têm
saído de fábrica com tecnologias que, em primeiro lugar,
evitam que o acidente aconteça. Contudo, ao mesmo tempo,
nossas estradas estão ficando mais perigosas porque alguns
Estados do país têm aumentado as velocidades máximas
permitidas nas vias. Como resultado, nos últimos dois anos,
conforme nossa economia se recupera da recessão, os
Estados Unidos têm tido um aumento no número de mortes
provocadas por acidentes automobilísticos.

Como você tem visto a resposta dos países
à Década de Ação pela Segurança no
Trânsito da ONU?
Tem havido uma resposta muito significativa à iniciativa da
ONU. Além do estímulo para que os governos repensem suas
próprias ações de segurança viária, há uma receptividade
crescente à ideia de programas de informação direcionada
ao consumidor. O Global NCAP [órgão que avalia a segurança
de cada modelo de veículo], do qual o IIHS é um membro
associado, tem sido um instrumento para auxiliar no início de
programas de testes de segurança veicular na América Latina

(Latin NCAP) e no Sudeste Asiático (Asean NCAP). Além disso,
a imprensa tem sido muito receptiva a esses programas na
Índia e, mais recentemente, também na África do Sul. Esses
trabalhos já significam conquistas de aprimoramento no
design de segurança dos veículos nesses locais, mas há um
longo caminho a percorrer, uma vez que ainda existem muitos
veículos novos sendo vendidos ao redor do mundo que não
atendem aos padrões básicos de segurança da Europa ou dos
EUA. Ainda assim, eu acredito que as pessoas vão exigir mais
informações sobre a segurança de seus carros agora que elas
sabem que têm uma fonte objetiva para isso.

As companhias de seguros nos
EUA entendem a importância
do tipo de estudo desenvolvido
por centros de pesquisa como o IIHS?
O instituto foi criado por seguradoras porque essas companhias
acreditaram que uma compreensão científica das colisões de
carros poderia ajudar a solucionar o problema. Então, talvez o
trabalho do IIHS não tenha exatamente mudado o entendimento
das seguradoras, mas, sim, intensificado essa crença. Quanto a
isso, as informações proporcionadas pelo IIHS – e especialmente
pela nossa organização irmã, o Highway Loss Data Institute –
têm dado às companhias novos insights a respeito de como os
danos ao veículo e os ferimentos estão intimamente ligados ao
próprio design dos automóveis. Muitas dessas seguradoras
estão usando os resultados que divulgamos para ajudá-las a
determinar os prêmios de seguro para diferentes modelos de
veículos. As companhias estão aprendendo rapidamente sobre
os benefícios – ou falta deles, em alguns casos – associados
às novas tecnologias veiculares e sobre as consequências, para
o trânsito, de mudanças que estão se dando na sociedade,
como a legalização do uso recreativo da maconha. E muitas
das seguradoras compartilham nossos índices relacionados às
colisões de alta velocidade com seus segurados – num esforço
para proteger seus clientes da potencial tragédia que é um
acidente de trânsito.

Qual você considera a maior contribuição
dos estudos automotivos do IIHS ao longo
desse seu período como presidente?
Virei presidente em 2006. Na década que se passou desde
então, a equipe do IIHS tem sido pioneira em muita coisa:
um estudo para ajudar os Estados americanos a entender
que leis podem reduzir os acidentes com motoristas
adolescentes; a avaliação do reforço de teto como fator de
segurança em capotamentos, e a introdução desse item
em nosso programa de crash-tests; o estudo de como as
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pessoas estão morrendo em colisões frontais dos carros
modernos; o estudo do design de assentos booster e a
introdução dessa avaliação como forma de estimular o
desenvolvimento desse tipo de assento para proteger
crianças; estudos inspiradores sobre os benefícios das
rotatórias tanto para a segurança quanto para o fluxo do
trânsito; o teste de protetores traseiros em caminhões
grandes que resultou em aprimoramentos voluntários das
montadoras para evitar que os carros sejam engolidos por
baixo da região traseira desses veículos maiores nos acidentes;
a pesquisa sobre bloqueadores de ignição para evitar que as
pessoas dirijam após consumir bebida alcoólica; o estudo de
tecnologias que evitam a colisão, e o desenvolvimento de testes
que demonstram os benefícios da frenagem automática de
emergência. Todos esses estudos estão ajudando a mudar o
risco envolvido no deslocamento de automóveis.

Que IIHS você está deixando
para o próximo presidente?
Há muita coisa ainda que o próximo presidente do IIHS
vai ter de fazer. Os EUA tiveram mais de 37 mil pessoas
morrendo em acidentes de trânsito em 2016, o segundo ano
consecutivo de alta nesse tipo de morte. Uma questão-chave
será compreender a extensão do quanto as novas tecnologias,
incluindo os carros autônomos, podem evitar que as colisões
aconteçam e assegurar que essa nova tecnologia está sendo

lançada de um jeito seguro. O instituto tem uma estrutura
de ponta para testar esses novos veículos. Ainda assim,
será importante continuar a estudar outros fatores para
reduzir os danos e os ferimentos envolvidos nos acidentes
de trânsito. Como vai levar muitos anos para desenvolver e
organizar muitas dessas tecnologias de prevenção, continua
vital procurar opções para que os veículos protejam seus
ocupantes no caso de a colisão acontecer, e também buscar
caminhos para modificar as vias para que os acidentes
diminuam, além de tornar os acostamentos mais generosos
para aqueles envolvidos num acidente.

Falando nisso, os carros autônomos
já são uma questão para as seguradoras?
Os autônomos ainda não são uma realidade, mas as
companhias já estão olhando para eles de maneira bem
cuidadosa. Como seguradoras, elas querem ser capazes de
oferecer um seguro para esses carros quando estiverem
disponíveis, mas ainda não sabem como os sinistros desses
veículos podem ser diferentes daqueles dos automóveis atuais.
Teoricamente, os carros deveriam bater menos quando no
modo autônomo – afinal, já somos testemunhas dos benefícios
de tecnologias como a frenagem automática de emergência –,
mas não sabemos quem vai comprar esses carros nem como
eles serão usados. E esses fatores serão fundamentais para
estimar o risco que eles representarão.

Revista CESVI
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CADA VEZ MAIS
AUTÔNOMOS
A GRANDE APOSTA DA INDÚSTRIA PARA DAQUI ALGUMAS
DÉCADAS É O CARRO QUE RODA SEM MOTORISTA. MAS OS
VEÍCULOS DO PRESENTE JÁ TÊM SIDO EQUIPADOS COM DIVERSOS
SISTEMAS INDEPENDENTES DO CONDUTOR, CAPAZES DE EVITAR O
PIOR DOS PERIGOS PARA A SEGURANÇA VIÁRIA: O ERRO HUMANO
Alessandro Rubio

N

a história da indústria automotiva e na imaginação de muita gente,
um veículo andar sozinho sempre foi coisa de filme, como aqueles de
ficção científica a que assistíamos nas décadas de 1970 e 1980.
Mas a ficção muitas vezes é inspiração para a realidade. E foi assim no caso
dos carros autônomos. De acordo com as montadoras e os especialistas
no mercado de automóveis, devemos ter veículos sem motorista rodando já
na década de 2020. A tendência é tão forte que já existe até concorrência
nessa área, com disputa para ver qual será o fabricante pioneiro a lançar o
primeiro veículo 100% autônomo.
Mas vale dizer que tecnologia de autonomia não é coisa nova nos veículos.
Há muitas décadas, a engenharia automotiva tem lançado diversos
sistemas de automação para funções específicas do veículo. E foram esses
desenvolvimentos que permitiram ao mundo sonhar com essa realidade
cada vez mais próxima: a de carros que assumem de maneira integral o
trabalho do motorista.
É um pouco dessa evolução que você vai ver nesta matéria, e também como
funcionam esses misteriosos veículos autônomos, além das questões que se
impõem para que carros rodando por conta própria nas ruas seja algo factível.

COMO TUDO COMEÇOU
O câmbio automático, por exemplo: o primeiro câmbio que realizava a troca
de marchas sozinho vem da década de 1940, obra da General Motors. Com
a evolução da eletrônica, foi possível partir desses primeiros automáticos
para chegar aos câmbios atuais, substituindo os comandos hidráulicos
– possibilitando desenvolvimentos mais complexos e gerindo a caixa de
câmbio de forma mais eficiente.
Então, em meados da década de 1950, surgiu o primeiro veículo com piloto
automático, feito por uma divisão de luxo da Chrysler. Sistema inovador
na época, ele mantém a velocidade gravada constante, permitindo um
descanso aos pés de quem viaja e, muitas vezes, também economia de
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ATROPELAR UM GRUPO DE
PEDESTRES OU DESVIAR DELES,
INDO DE ENCONTRO A UM POSTE
QUE PODE MATAR O OCUPANTE?
O QUE O AUTÔNOMO DEVE
DECIDIR NESSE CASO?
combustível – tudo por manter uma velocidade constante.
Podia não parecer no passado, mas estávamos iniciando ali o
desenvolvimento do carro autônomo.
Afinal, de lá para cá, nasceram outros diversos sistemas que
foram dando cada vez mais autonomia ao veículo: sensores
de estacionamento, sistema de auxílio a estacionamento,
acendimento automático dos faróis, alerta de saída de faixa
e os atuais sistemas adaptativos de cruzeiro e frenagem
autônoma, ainda restritos aos modelos mais luxuosos.

O QUE É PRECISO PARA SER AUTÔNOMO?
Um autônomo é aquele veículo que leva seus ocupantes de
um lugar a outro sem a condução de um motorista – o que,
obviamente, vai depender de uma série de sistemas voltados
para essa autonomia. Para que os veículos atuais possam
fazer isso nas vias que existem hoje – não estamos falando
de rodovias do futuro –, é preciso que esses sistemas
entendam completamente o ambiente do entorno, respeitem
as legislações locais e, acima de tudo, preservem as vidas que
estão nesse trânsito.
Ou seja, de modo que tudo isso vire realidade, os veículos
autônomos precisam de sistemas que:

• Avaliem a via em que estão trafegando e andem de acordo com
as sinalizações verticais e horizontais (pintura de solo e placas);
• Identifiquem, além dos veículos, pedestres, motocicletas,
bicicletas ou qualquer outro elemento do trânsito;
• Mantenham o carro a uma distância segura dos veículos à
frente e dos lados;
• Permitam que o veículo siga a rota desejada pelos ocupantes;
• Obedeçam às regras de trânsito, como conversões
permitidas, identificação de semáforos, identificação de
faixas de pedestres, limites de velocidades, entre outras;
• Estejam aptos para identificar possíveis riscos de acidente;
• Façam de tudo para que a segurança das pessoas, dentro e
fora do carro, sempre venha em primeiro lugar.
Mas que sistemas são esses? Como ainda não há carros
autônomos circulando livremente pelas nossas ruas, os
sistemas que vamos ver agora têm equipado protótipos em
testes mundo afora. Estes a seguir são os principais.

Lidar
Sistema de identificação de objetos por meio de laser. Esse
equipamento funciona como um radar, porém, em vez de emitir
ondas de rádio, o sistema emite raio laser, o que aumenta a
precisão na identificação do objeto.

Radar
Geralmente posicionado no para-choque dianteiro, esse
equipamento identifica a distância do veículo à frente e atua
mantendo a distância segura no trânsito.

Computador
Apesar de os módulos eletrônicos dos veículos serem
pequenos computadores, para que os veículos entendam
todas as informações recebidas dos sensores, um

CONTRA O ERRO HUMANO
Além da evolução das tecnologias, um dado alarmante de
segurança no trânsito também motivou o desenvolvimento dos
veículos autônomos. Hoje, muitas fontes pelo mundo, entre
elas o NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration
– agência ligada ao Departamento de Transportes dos Estados
Unidos), informam que 90% dos acidentes de trânsito são
causados por erro humano. O dado bate com um levantamento
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recente feito pelo governo paulista, que apontou que 94% dos
acidentes com mortes no Estado tiveram origem humana.
Nem precisa refletir muito para chegar a esta incontornável
conclusão: se você, então, tira esse humano falível do controle
do volante – substituindo-o, claro, por uma tecnologia confiável
–, a tendência é que os acidentes diminuam. Pelo menos na
teoria, faz todo o sentido.

computador mais robusto precisa ser ligado a todos esses
sistemas. Só assim será possível acionar os atuadores,
que nesse caso são: acelerador, freio, direção, câmbio e
sistemas de iluminação.

Assim, ele mesmo corrige a rota do veículo, além de chamar a
atenção do motorista por meio de alertas sonoros e visuais no
painel de instrumentos.

Atuadores

Também conhecido como controle automático adaptativo,
esse sistema, como o próprio nome diz, controla a velocidade
do veículo de acordo com o seu entorno, mantendo uma
distância segura do veículo à frente. Quando há redução
de velocidade abrupta no trânsito, esse sistema atua no
freio, reduzindo também ele a velocidade. Essa velocidade é
retomada pelo próprio sistema assim que o veículo da frente
aumenta a sua velocidade, ou quando é identificado que
não há mais o risco de uma colisão (por exemplo, quando o
veículo da frente troca de faixa).

Com o recebimento das informações dos sensores,
atuadores mecânicos fazem a vez do condutor, acionando o
acelerador, o freio, engatando a marcha (em todos os carros
autônomos, o câmbio é automático) e movimentando as
rodas para a direção necessária.

GPS de alta precisão
Equipamento que identifica a localização geográfica do carro
- os atuais têm uma precisão, em média, de 5 metros. Já
os utilizados nos protótipos de veículos autônomos chegam a
uma precisão de 30 cm.

TECNOLOGIAS QUE JÁ EXISTEM –
INDISPENSÁVEIS PARA OS AUTÔNOMOS
Não é só futurismo o que há dentro dos carros que rodam
sem motorista. Algumas tecnologias já de uso nos “carros
guiados pelo homem” fazem parte do conjunto necessário
para o veículo autônomo. Vamos a elas.

Direção elétrica
Esse sistema é um passo importante na direção de uma
possível direção autônoma. Isso porque parte do sistema é
elétrico, o que permite que se façam modificações eletrônicas
que entendam a direção desejada pelo veículo de forma
automática, sem a necessidade de um condutor.

Freios autônomos de emergência
Eles já existem e equipam alguns modelos top de linha no
Brasil. Os freios autônomos de emergência atuam na iminência
de um acidente, fazendo com que o sistema aplique a força
máxima nos freios. Se o motorista não fizer a parte dele para
evitar a colisão, o sistema freia sozinho – exatamente como
um veículo autônomo faria.

Controle de permanência na faixa
Também já está disponível, inclusive em alguns modelos aqui
no Brasil. Esse sistema identifica a faixa de rodagem da pista
(quando há essa sinalização) e mantém o veículo na faixa no
caso de distração do condutor, atuando no volante do carro.

Controle adaptativo de cruzeiro

LEGISLAÇÃO
Tornar a circulação de carros autônomos viável, no entanto,
não depende unicamente de equipá-los com tecnologia de
última geração. É preciso que haja regras que hoje ainda
inexistem nos códigos de trânsito. Afinal, tudo vai mudar
quando um carro tomar as decisões por você – sendo
assim, as legislações também vão precisar de novidades.
Curiosamente, é o próprio “atraso” da legislação em
relação aos autônomos que acaba retardando também o
desenvolvimento desses carros revolucionários.
É assim: hoje ainda há a necessidade de se ter um motorista
guiando o automóvel. Ou seja, a legislação atual não permite
que se façam testes com veículos autônomos em situações
reais, já que, numa situação real, a regra é sempre ter um
motorista ali.
Um exemplo simples da necessidade de aprimoramento da
lei é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. A menção no CTB
de que a condução do automóvel deve ser feita utilizando as
duas mãos no volante já impossibilitaria a utilização de veículos
autônomos em nossas vias.
Na Califórnia – um dos locais mais avançados no que diz
respeito à evolução automotiva – foi desenvolvida uma legislação
complementar para permitir os testes reais dos autônomos
– e isso pode ser uma direção para as novas regras ao redor
do mundo. A legislação californiana permite que o veículo seja
testado sem motorista, mas tendo um técnico para situações
de emergência. Além disso, a lei de lá obriga que o veículo tenha
sistema de desabilitação de fácil acesso ao operador, que o
veículo permita a qualquer momento que o motorista assuma
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MATÉRIA DE CAPA

AUTONOMIA NOS VEÍCULOS DO BRASIL
Alguns modelos de veículos vendidos aqui no país já
apresentam um nível de autonomia bem alto para os dias
atuais e para nossas estradas. (Os carros a seguir estão
em ordem crescente de nível de autonomia.)

Chevrolet Cruze
É equipado com sistema de permanência em faixa,
que atua no volante do veículo, mantendo-o na faixa
de rolagem e alertando o motorista para assumir o
volante. Além disso, o veículo oferece o sistema que o
estaciona na vaga de forma semiautônoma
- o motorista só precisa controlar os pedais.

Ford Focus
Veículo equipado com alerta de colisão e
assistência à frenagem. Esse sistema, além de
alertar o condutor, atua no freio do veículo parando
o carro em situações de desatenção. Esse modelo
também auxilia o condutor no estacionamento,
tanto em vaga perpendicular (tipo vaga de
shopping) como em vagas paralelas à via
(vagas de rua).

BMW série 5
O veículo vem equipado com sistema anticolisão, que
freia o veículo em situação de emergência - para
esse modelo, ele também identifica o pedestre.
O modelo é equipado com controle adaptativo de
cruzeiro, que acelera e freia o veículo em velocidades
de até 210 km/h, de acordo com a distância do
veículo à frente, e ainda possui o assistente de
permanência em faixa e o de auxílio ao estacionamento.

Volvo XC90
Veículo à venda no Brasil mais bem equipado com
sistemas semiautônomos. O Volvo possui, além dos
equipamentos como permanência em faixa e controle
adaptativo de cruzeiro - que mantém distância segura
do veículo à frente, acelerando e freando quando
necessário -, um sistema anticolisão que detecta
carros e pedestres, e também animais grandes,
freando o veículo na iminência de um acidente.
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o controle do veículo, que sejam respeitadas as legislações e
regras de trânsito, que o veículo possua uma caixa-preta que
registre os 30 segundos anteriores a uma colisão, e até que o
sistema do veículo tenha proteção contra ataques cibernéticos
– há o temor de que gente mal-intencionada possa hackear os
sistemas e, assumindo o controle de diversos veículos, provocar
uma tragédia em massa no trânsito.

A CULPA VAI SER DO CARRO?
Ainda no que diz respeito aos desafios da legislação quanto
às novidades dos carros autônomos, há uma questão que
exige muita discussão: em caso de acidente, quem deve
ser responsabilizado? O passageiro (pois ele não será mais
motorista) ou o fabricante do veículo? Essa pergunta também
faz com que o desenvolvimento desse automóvel seja moroso,
pois os fabricantes não querem ser considerados culpados
de eventuais acidentes – então trabalham para que tenhamos
veículos antiacidentes.
Mas há outro ponto de discussão ainda mais polêmico.
Imagine que um veículo esteja trafegando em uma
velocidade alta e um grupo de pessoas apareça no
percurso. O carro deve ser direcionado para fora da pista,
podendo ferir os ocupantes, mas proteger o maior número
de pessoas, ou deve preservar a vida dos ocupantes e
ferir as demais pessoas que trafegam na via? Qual será a
orientação dada a esse veículo?
Essa e outras questões relevantes no desenvolvimento de
carros autônomos são temas de trabalhos acadêmicos,
como o artigo da Escola de Economia de Toulouse na França,
que debate a “moral do veículo autônomo”. Nesse artigo,
a discussão é abrangente: caso os fabricantes optem por
proteger os ocupantes, teríamos mesmo uma diminuição das
fatalidades no trânsito? Ou, caso optem por proteger mais
pessoas em detrimento dos passageiros, isso não poderá
afetar as vendas dos autônomos? (Afinal, quem, do fundo do
coração, tem o altruísmo de comprar um carro que, na dúvida
entre matar você ou um grupo de pedestres desconhecidos,
decide que o mal será menor matando você?)
Dificilmente os veículos autônomos serão uma realidade
do trânsito mundial antes que essas e outras questões
estejam resolvidas, e que os testes das montadoras tenham
resultados positivos em volume suficiente que mostre que
a autonomia realmente resulta num carro 100% seguro.
Afinal, por enquanto, os jornalistas que foram convidados
para participar de demonstrações com autônomos relataram
uma sensação em comum ao rodar sem motorista: frio
na barriga. Enquanto essa ansiedade persistir, os carros
continuarão precisando de você no volante.

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.

TIRA-DÚVIDA

5 RESPOSTAS

PARA EXPLICAR SEGURANÇA VIÁRIA

P

essoas que dirigem após consumir bebida alcoólica; estradas em péssimo estado de conservação;
veículos sem manutenção adequada; falta de fiscalização; circunstâncias econômicas que adiam a
chegada de componentes de segurança aos veículos novos; autoridades que, na abordagem de um
agente de trânsito, escapam de qualquer penalidade com o tradicional “sabe com quem você está falando?”...
Esses e outros fatores fazem parte do triste retrato da (in)segurança no trânsito do país, um dos mais
perigosos do mundo. Por isso, sempre vale a pena saber mais sobre a questão – já que informação de qualidade
é uma das grandes armas que um país pode ter para melhorar a segurança da interação entre carros, motos,
ônibus, caminhões e pedestres.

1) Como crianças de diferentes idades devem
ser transportadas dentro do carro?
Recém-nascidos e bebês de até 13 kg ou 1 ano de idade devem ficar no bebê-conforto. De 1 a
4 anos, devem usar a cadeirinha específica, voltada para a frente, na vertical. De 4 a 10 anos,
devem ficar em um assento de elevação preso no banco traseiro com cinto de três pontos. A
partir dos 10 anos, já podem apenas usar o mesmo cinto de segurança destino aos adultos.
E lembrando: crianças devem sempre ficar no banco de trás.

2) Quais as diferenças entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota?
A ciclovia, que é exclusiva para o deslocamento
de ciclistas e funciona todos os dias, tem uma
separação física entre as bicicletas e os demais
veículos. Do ponto de vista da segurança, é o
lugar ideal para o tráfego dos ciclistas.
Já a ciclofaixa é basicamente uma faixa pintada
na rua indicando que ali é uma área reservada
aos ciclistas, mas que permite a passagem
de automóveis. No caso das “ciclofaixas
operacionais”, como as de lazer, elas são
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exclusivas para os ciclistas, mas de caráter
temporário – geralmente funcionam durante um
dia específico da semana, uma data especial ou
um evento. São isoladas com cones, cavaletes,
fitas, etc., removidos quando o evento termina.
A ciclorrota, por sua vez, é um trecho (sinalizado
ou não) recomendado para os deslocamentos do
cliclista. Carros, motos e pedestres estão liberados,
mas, quando há sinalização, ela serve para que
todos fiquem atentos: vai ter bicicleta passando ali.

3) Quais os principais fatores, além da falha humana,
que contribuem para as fatalidades no trânsito?
Ainda segundo a OMS, as principais causas são a regulamentação fraca a respeito da
segurança no trânsito, a qualidade inadequada das vias, as condições impróprias dos
veículos (falta de manutenção preventiva) e o aumento do número de carros no mundo.
Quando você tem muitos veículos ruins rodando sobre vias em mau estado, e sem leis
de trânsito que realmente fiscalizem e punam os infratores, o erro humano tem um
potencial muito maior de dar as caras, resultando nas tragédias que conhecemos. Por
causa desse coquetel de fatores de risco, os acidentes automobilísticos são a nona
maior causa de mortes no mundo para a faixa etária entre 15 e 69 anos.

4) Qual a proporção entre mortes
no trânsito e habitantes no Brasil?
A taxa de mortes para cada 100 mil habitantes brasileiros é de
23,4 segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde
divulgado ano passado – o que nos coloca numa incômoda quarta
colocação no ranking das Américas de trânsitos homicidas: só
perdemos para Belize, República Dominicana e Venezuela, país
com 45,1 mortes nessa mesma relação. No mundo todo, 1,25
milhão de pessoas perdem a vida todos os anos por conta da
violência no trânsito.

5) As principais capitais do mundo
estão aumentando ou diminuindo
as velocidades máximas
permitidas em suas vias?
Diminuindo. Em Nova York, a velocidade
máxima nas vias locais é de 40 km/h e,
nas vias expressas, varia de 56 a 80 km/h.
Até pouco tempo atrás, essas velocidades
eram bem maiores. Por ano, morrem
cerca de 250 pessoas, entre acidentes
e atropelamentos, no trânsito da cidade
americana. Mas esse número já foi bem
maior: em 1990, foram 701 mortes – e
a redução de velocidade na maioria das
vias foi fundamental para essa queda,
segundo especialistas. Em Londres, o
governo reduziu a velocidade máxima para
32 km/h em toda a cidade. Em Paris,
diminuiu para 30 km/h nas áreas centrais
– e a intenção é que, até 2020, essa
velocidade máxima de 30 km/h seja a regra
em toda a cidade e seus arredores.
Nessa estrada rumo à segurança, São
Paulo está na contramão.
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NOVO POLO 2017
Mais um veículo da Volkswagen dá aula
de reparabilidade e chega ao primeiro
lugar no ranking CAR Group
Pedro Alves

A

pós muitos anos de espera, a Volkswagen inovou trazendo de volta um dos seus maiores
conceitos, que é o Polo. E, claro, o veículo passou pelos estudos de reparabilidade do CESVI
BRASIL. O centro de pesquisa realizou testes de impacto dianteiro e traseiro respeitando as
normas do RCAR (Research Council for Automobile Repair), que recomenda crash-tests de baixa
velocidade (15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40% da traseira direita.
Na pista de impacto, o Novo Polo se comportou muito bem, recebendo a classificação
máxima no quesito reparabilidade e se firmando como um dos melhores veículos já
avaliados pelo CESVI – o que prova seu CAR Group 10, o melhor índice desse ranking que
aponta os veículos de reparo mais fácil e de melhor custo do mercado.
Vamos, então, aos resultados do Novo Polo nos testes do CESVI.
DADOS DO VEÍCULO
Fabricante

Volkswagen

Família

VW Novo Polo

Modelo

VW Polo 1.0l MPI 84 cv (A) / 75 cv
(G). Manual de 5 velocidades Total Flex

Versão

1.0l MPI Total Flex

Ano de fabricação

2017

Carroceria

Monobloco

Dimensões (C x L x H)

4057 x 1751 (sem espelho) x 1468

Cilindradas

999 cm^3

Potência

85 cv (a) 6350 rpm / 75 cv
(G) 6250 rpm

Peso

1.058 kg

Cor

Preto ninja

CAR Group - Hatch compacto
POSIÇÃO ATUAL

MONTADORA

VEÍCULO

SETEMBRO/2017

1º

Novo Polo

10

2º

Novo C3 Hatch

15

3º

Novo Fox

16

4º

Novo Celer Hatch

17

5º

208

18

6º

Sandero

19

7º

Etios Hatch

20

8º

Novo Gol

21

9º

Onix Joy

25

10º

New Fiesta

30

11º

Novo Uno

39

12º

Novo Palio

48

VERSÕES DO VEÍCULO
DISPONÍVEIS NO
BRASIL (2017)
-

Novo Polo 1.0
Polo 1.6 MSI
Polo Comfortline 200 TSI
Polo Highline 200 TSI

OUTROS ÍNDICES
ÍNDICE DE VISIBILIDADE

ÍNDICE DE ENCHENTE
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Divulgação

IMPACTO DIANTEIRO

Começamos pela análise do comportamento
do veículo da Volkswagen no crash-test dianteiro.

Capô

Teve deformações no ponto de contato com a barreira
indeformável. Os danos foram leves, na extremidade da estrutura.
Não foram afetados os pontos fusíveis, que são projetados para
deformar o componente numa eventual colisão de trânsito,
evitando que ele se mova contra o para-brisa e a coluna A. Com
isso, foi possível fazer o reparo da peça, sem a necessidade de
substituí-la – lembrando que a substituição sai sempre mais cara
do que consertar.

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

Substituição

Absorvedor de impacto

Substituição

Grade central do para-choque

Substituição

Grade superior do para-choque

Substituição

Grade inferior do para-choque

Substituição

Conjunto óptico dianteiro (lateral esquerda)

Substituição

Guia do conjunto óptico

Substituição

Guia do para-choque

Substituição

A peça é desenvolvida em plástico injetável e os seus pontos de
fixação foram danificados no momento do crash-test, tornando
necessária a sua substituição. Suas peças dependentes, como
farol de neblina e sua moldura, não foram afetadas, fazendo com
que o reparo tivesse um custo menor relacionado à substituição.

Travessa frontal com crash-box

Substituição

Front-end

Substituição

Etiqueta do ar-condicionado

Substituição

Etiqueta do compartimento
do motor ventilador

Substituição

Grades do para-choque

Capô

Reparação

Conjunto óptico

Afetado no impacto, o conjunto óptico precisou ser substituído
por conta dos danos causados em seus pontos de fixação.
Além dele, a guia localizada abaixo do conjunto também
precisou ser substituída.

Para-choque dianteiro

As grades frontais do para-choque, devido à sua localização,
sofreram danos que impossibilitaram seu reparo. Tiveram
de ser substituídas.

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA

Guia do para-choque

Trata-se de uma peça de plástico, alocada na parte interna do
para-choque, que direciona o ar para o radiador e o condensador
do ar-condicionado. Como sua localização fica justamente na
área da região do impacto, sua estrutura foi danificada, sendo
necessária a substituição.

Crash-box

Eis uma peça fundamental para um bom desempenho nos testes
de impacto de baixa velocidade. No Novo Polo, essa travessa
fez bem sua função, absorvendo toda a energia do impacto e,
portanto, não permitindo que essa energia fosse transferida para
as longarinas, o que poupou o veículo de reparações na carroceria.
Com a substituição da peça, o veículo foi readequado à sua
característica original sem necessidade de equipamento de solda
para a reparação da dianteira.

22

Funilaria

4,99

Mecânica (desmontagem)

0,19

Pintura

6,02

Tempo total

11,20

Absorvedor de impacto

Fez sua função de diminuir a energia do impacto transferida
à carroceria, evitando que os danos se dissipassem. Vale
ressaltar que essa peça é um diferencial do modelo em
relação à concorrência.

Front-end

É um componente que sustenta o condensador do arcondicionado, além de dar sustentação a todo o conjunto de
arrefecimento do motor. Na realização do crash-test, a peça
sofreu danos no ponto de fixação – como era de se esperar –,
sendo necessária a sua substituição.

IMPACTO TRASEIRO

O Novo Polo teve bom comportamento no crash-test
traseiro, necessitando de reparação no painel traseiro e na
tampa do porta-malas – o crash-box minimizou o impacto
no painel traseiro, evitando danos à longarina do veículo.
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 no reparo.

Capa do para-choque

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Capa do para-choque

Substituição

Travessa traseira com crash-box

Substituição

Grade do absorvedor de impacto

Substituição

Lanterna traseira

Substituição

Spoiler do para-choque

Substituição

Painel traseiro (face externa)

Reparação

Tampa do porta-malas

Reparação

Devido à extensão do dano, a peça
precisou ser substituída.

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria

4,28

Grade do absorvedor de impacto

Mecânica

0,00

Pintura

5,46

Tempo total

9,74

Além do crash-box, o Novo Polo possui um absorvedor
de impacto em plástico no formato de grade, que
desempenhou sua função de represar a energia da
colisão. Como a peça foi desenvolvida justamente para
essa função, precisou ser substituída.

Lanterna traseira

Foi afetada no impacto, tendo sua lente danificada,
o que resultou na necessidade de substituição.

Spoiler traseiro

Essa peça agregada ao para-choque apresentou danos
em sua extremidade e em seus pontos de fixação.
Por isso, também precisou ser substituída.

Painel traseiro

Esse componente apresentou apenas uma leve
deformação, graças à ação da travessa traseira
com crash-box. Por esse motivo, o painel passou
por um rápido processo de funilaria.

Tampa do porta-malas

A peça foi afetada pela deformação do para-choque no
momento do impacto. Como seu dano foi pequeno, a
reparação da peça foi possível, evitando a remoção do
vidro, por exemplo, e minimizando o custo do reparo.

Travessa traseira com crash-box

Essa peça é um diferencial neste modelo: a travessa
traseira traz para o veículo uma maior segurança e maior
facilidade no reparo, fazendo com que outras peças não
sejam afetadas, como a longarina, a caixa de roda ou até
mesmo o assoalho traseiro. Como a função da peça é só
absorver o impacto de uma colisão, ela foi substituída.

USO DE UM ABSORVEDOR DE IMPACTO É UM
DIFERENCIAL DO NOVO POLO EM RELAÇÃO A
OUTROS VEÍCULOS DA MESMA CATEGORIA
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O ANO DA
RETOMADA?

PASSADO O PIOR PERÍODO DA CRISE,
MERCADO AUTOMOTIVO COMEÇA A TER
NÚMEROS MELHORES DE PRODUÇÃO E
VENDA – E OTIMISMO PARA O ANO QUE
VEM PARECE TER MUITA RAZÃO DE SER
Alexandre Carvalho dos Santos

24

T

alvez você nem tenha sentido no próprio bolso, mas com
certeza conhece alguém – ou muita gente – que perdeu dinheiro
nos últimos anos por causa do cenário macroeconômico do
Brasil. Segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace)
da Fundação Getúlio Vargas, a economia brasileira encontra-se
formalmente em recessão desde o segundo trimestre de 2014. O
produto per capita daqui caiu 9% entre 2014 e 2016, e as razões
dessa crise são variadas. O conjunto de políticas de incentivos
adotado pelo governo Dilma a partir de 2011, conhecido como Nova
Matriz Econômica, ficou longe de ter o resultado esperado – pelo
contrário, segundo especialistas, a NME reduziu a produtividade da
economia brasileira. O crescimento que se previa foi pequeno e, em
2014, o Brasil teve seu primeiro déficit primário nas contas desde
que implantou uma meta para isso.
Claro, houve toda uma série de circunstâncias da macroeconomia
mundial que prejudicou o quadro brasileiro, como os reflexos da crise
global de 2008 e a queda do valor das commodities – lembrando que
o Brasil é produtor e exportador de commodities, e teve um momento
muito positivo durante o governo Lula, quando a China teve um
crescimento espantoso e passou a comprar minério de ferro e outros
produtos brasileiros num ritmo inédito, algo que caiu vertiginosamente

anos depois, contribuindo para que tivéssemos menos dinheiro
entrando no país nos últimos anos.
Fossem quais fossem seus motivos, o certo é que o Brasil
quase parou. O processo de desaceleração da economia
que começou no segundo trimestre de 2014 resultou em
6,5 milhões de pessoas perdendo seus empregos, quedas
espantosas no consumo, na produção da indústria e nas
vendas do comércio. E o que isso significa? Quer dizer
que o brasileiro fabricou, comercializou e comprou muito
menos do que fazia quase três anos atrás. Vale para os
supermercados, que tiveram menos clientes se deslocando
entre as gôndolas, e com isso viram seu ticket médio
reduzido, vale para o mercado de automóveis.
Afinal, se o consumidor está com menos dinheiro para
comprar produtos de necessidade imediata – arroz, carne,
vestuário, assistência médica, etc. –, certamente vai deixar
os “luxos”, como a troca do seu veículo por um novo, para
uma época menos restritiva. Assim, o impacto da crise no
setor automotivo foi devastador.
Depois de anos seguidos de recordes na produção de venda
de veículos, o Brasil viu, nos últimos anos, quedas igualmente

históricas. Em 2012, havíamos chegado a um ápice da
sequência de altas, com 3,8 milhões de veículos sendo
emplacados – incluindo os de passeio, comerciais leves,
ônibus e caminhões. Em 2013, houve uma leve queda (3,7
milhões) e, a partir do emblemático ano de 2014, as vendas
só foram ladeira abaixo, sem freio: entre esse ano e 2015, o
Brasil passou de 3,5 milhões de unidades vendidas para 2,5
milhões, uma queda incrível de 1 milhão de emplacamentos
num período de um único ano. Em 2016, a descida
continuou, com 2,05 milhões de vendas.
Esses resultados, claro, tiveram consequências: linhas de
montagem paradas, interrupções na produção, funcionários
afastados, suspensão de investimentos e de novidades.
Desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff,
embora o país tenha mergulhado numa crise política de
dimensões apocalípticas, com ministros, senadores,
deputados e o próprio presidente Michel Temer acusados
de corrupção, a verdade é que a nova política econômica do
ministro da Fazenda Henrique Mirelles vem, pouco a pouco,
recuperando a situação do país. E, novamente, a realidade
econômica tem reflexos na produção e vendas de carros.
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LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS - Em milhões de unidades
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A TRANSIÇÃO
FMI OTIMISTA COM O BRASIL
Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI)
melhorou seus prognósticos de crescimento do PIB do
Brasil para 0,7% este ano e 1,5% para 2018. As
novas previsões representam, respectivamente, alta de
0,4 ponto porcentual e 0,2 ponto porcentual acima do
estimado em julho, graças ao impulso da despesa dos
consumidores e à safra agrícola recorde.
“No Brasil, um potente comportamento das
exportações e um menor ritmo de contração na
demanda interna permitiu à economia voltar ao
crescimento positivo no primeiro trimestre de
2017, após oito trimestres consecutivos de queda”,
indicou a instituição em seu relatório de Perspectivas
Econômicas Globais. O FMI também mencionou o
saque das contas inativas como fator para a revisão da
expectativa para este ano.
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No segundo trimestre de 2017, apesar dos ainda
fracos sinais de estabilização no mercado automotivo,
com moderação na queda das vendas, o volume de
veículos vendidos no país estava no patamar mais baixo
em 11 anos. Conforme balanço divulgado em maio
pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores – a entidade que representa as
concessionárias), 628,9 mil carros de passeio, utilitários
leves, caminhões e ônibus foram comercializados nos
primeiros quatro meses do ano. Desde 2006, quando foram
vendidas 548,7 mil unidades nesse mesmo período de
tempo, não havia um número tão baixo de vendas.
A boa notícia é que, neste mesmo 2017, temos visto uma
guinada rumo à recuperação do mercado automotivo. E essa
reviravolta tem acontecido, novamente, na sequência de
mudanças na economia – agora, para melhor.
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo, a volta do consumo e o
crescimento da economia devem gerar a contratação de
73,1 mil empregos temporários no setor de comércio
neste fim de ano. Caso isso se confirme, será a primeira
vez depois de dois anos que o comércio registra aumento
no número de empregados em dezembro. Até esse mês,
conforme aponta a entidade, a expectativa é de que as

CONSUMO DAS FAMÍLIAS
RECEBEU UM INCENTIVO DIANTE
DO SAQUE DAS CONTAS INATIVAS
DO FGTS, QUE INJETOU MAIS DE
R$ 40 BILHÕES NA ECONOMIA
BRASILEIRA

vendas no período movimentem R$ 34,3 bilhões, com o
crescimento de 10% no setor comercial.
Além de condições econômicas mais positivas que nos
últimos anos, o consumo das famílias recebeu um incentivo
diante do saque das contas inativas do FGTS, que injetou
mais de R$ 40 bilhões na economia brasileira.
O resultado tem sido tão positivo que os técnicos do Instituto
de Pesquisas e Economia Aplicada (Ipea) melhoraram suas
previsões para a economia. A estimativa de inflação para
este ano, que era de 3,5%, caiu para 2,9%. Os analistas
concluíram que a forte queda da inflação e a redução dos
juros, que aumenta o crédito, vêm contribuindo para a
retomada da atividade econômica do país. Por isso, já
trabalham com um crescimento um pouco maior para
2017 – e também elevaram a taxa esperada para o PIB de
2018. Entre os motores da economia este ano, segundo o
estudo do Ipea, estão a indústria, o agronegócio e o consumo
das famílias. Antes, a previsão do PIB para 2017 era de
um crescimento de 0,3%; agora, essa alta está estimada
em 0,7%. Para 2018, a diferença é ainda melhor: uma
estimativa de crescimento de 2,3% mudou para 2,6%.
O mercado automotivo agradece.
A produção de veículos no Brasil subiu 42,2% em outubro,
na comparação com o ano passado, segundo a Anfavea.
Foram fabricados 249.932 carros, picapes, furgões,
caminhões e ônibus naquele mês, enquanto, em outubro
de 2016, a indústria tinha alcançado uma produção de
175.710 unidades.

Segundo o presidente da Anfavea, Antônio Megale, esse foi
o melhor outubro desde 2014. “Além disso, o ritmo médio
diário de vendas se mantém acima das 9,5 mil unidades,
mais um sinal da retomada da confiança diante de indicadores
econômicos positivos, como redução do desemprego, inflação
em baixa e queda da taxa de juros”, afirmou.
Em todos os meses de 2017 a produção registrou
crescimento quando comparado com o mesmo período
do ano anterior. No acumulado, a alta foi de 28,5%. Isso
significa que 2,24 milhões de unidades saíram das linhas de
montagem em 2017, contra 1,74 milhão no ano passado.
E vale dizer que a indústria automobilística serve de
termômetro para a economia do país como um todo. Isso
porque 4% do PIB da indústria nacional são oriundos do
setor automotivo.
“Isso significa que quando a produção aumenta nesse
setor vamos ter novos empregos, mais recursos girando
na economia e, certamente, mais tecnologia e inovação”,
avaliou o secretário de desenvolvimento e competitividade
industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Igor Calvet.

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS
Em milhares de unidades.
249,9
205

OUTUBRO/2015

175,7

OUTUBRO/2016

OUTUBRO/2017

Fonte: Anfavea

MÃOZINHA DOS PAÍSES CLIENTES
Depois de mudanças que simplificaram e facilitaram a
troca comercial entre o Brasil e o restante do mundo,
as exportações de automóveis dispararam. O setor tem
contribuído diretamente para a retomada da economia e
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para a recuperação do mercado de trabalho. Apenas em
agosto, US$ 641,6 milhões em veículos de passageiros
foram exportados – um recorde para o mês.
Fatores como a assinatura de acordos internacionais e a
implantação do Portal Único de Comércio Exterior foram
determinantes para o setor automotivo brasileiro ganhar
espaço nas exportações.
Nas relações entre Brasil e Argentina, por exemplo, o
portal único reduziu em 30% o custo das emissões dos
certificados de origem. Segundo o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (Mdic), o tempo de emissão
dos documentos caiu de um dia para 30 minutos com o
portal. Essa e outras medidas, de acordo com autoridades e
especialistas, têm influenciado as exportações.

RECORDE NAS EXPORTAÇÕES
Em milhões de unidades.
641,6

558
448,6

AGO/2013

267,1

246,5

AGO/2014

AGO/2015

AGO/2016

AGO/2017

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

PROJEÇÕES
Por conta do desempenho que o mercado automotivo tem
apresentado, a Anfavea revisou as projeções para este
ano. A expectativa para 2017 de veículos vendidos no
Brasil e no exterior passou de 2,13 milhões de unidades
para 2,20 milhões – um aumento de 7,3% em comparação
ao ano passado.
“As novas previsões demonstram que a indústria caminha
para um cenário de retomada neste ano”, avaliou
o presidente da associação, Antonio Megale. Outro dado
revisado pela entidade foi a expectativa para a produção: o
crescimento esperado para 2017 passou para 25,2%, um
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incremento que vai permitir ao país alcançar 2,70 milhões
de unidades produzidas.

E para 2018?
Apesar da percepção de uma melhora no ambiente
de negócios, especialmente no segundo semestre, a
Anfavea demonstra preocupação com o cenário político
e a continuidade da agenda de reformas, que vê como
necessária para o crescimento da economia.
“Nós achamos que as reformas são fundamentais. A queda
na inflação, da taxa de juros, o teto dos gastos, tudo isso é
essencial para que o país continue evoluindo. Agora, a gente
vê com preocupação o encaminhamento da reforma da
previdência”, disse Antônio Megale.
A Anfavea ainda não concluiu análise para fazer projeções
sobre produção de veículos em 2018, mas acredita em
crescimento “da ordem de dois dígitos”.
Pode contribuir para isso a chegada de um período
bastante especial para as concessionárias. Está se
aproximando o momento da renovação da frota de
veículos comercializados em 2013 – portanto, antes
do auge da crise –, quando os brasileiros adquiriram
mais de 3,7 milhões de veículos – 68% a mais do que o
previsto para este ano.
As montadoras e outras empresas do setor também
têm demonstrado otimismo – e isso vem da melhora da
confiança dos consumidores, da recuperação da atividade
econômica e da queda da inflação e dos juros.
Ainda que não seja suficiente para reverter uma ociosidade
nas montadoras – que deve encerrar o ano por volta dos
45% –, a reação da indústria automobilística já levou a
Man Latin América, que produz os caminhões e ônibus da

OTIMISMO PARA 2018 VEM DA
MELHORA DA CONFIANÇA DOS
CONSUMIDORES, DA RECUPERAÇÃO
DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA
QUEDA DA INFLAÇÃO E DOS JUROS

EM TODOS OS MESES DE 2017 A
PRODUÇÃO REGISTROU CRESCIMENTO
EM COMPARAÇÃO COM O MESMO
PERÍODO DO ANO ANTERIOR
Volkswagen, a cancelar as férias coletivas de fim de ano em
sua fábrica no Rio de Janeiro.
Por sua vez, Carlos Zarlenga, presidente da General
Motors, divulgou num congresso da Autodata previsões de
crescimento de 7% a 16% nas vendas de veículos novos no
Brasil em 2018. Segundo os cálculos da GM, o mercado
continuará crescendo, nos anos seguintes, a um ritmo anual
próximo de 8% até chegar a 3,3 milhões de unidades em
2021 – menos que os 3,8 milhões que o setor já conseguiu

emplacar no período pré-crise, mas 50% a mais que o
volume previsto para este ano.
Nessa mesma ocasião, o vice-presidente da Ford, Rogelio
Golfarb, disse acreditar que seja viável um crescimento de
10% no ano que vem, mas mostrou desconfiança quanto
à sustentabilidade da retomada do mercado e das altas
taxas de crescimento. “O motor do crescimento não é igual
ao do passado, mas isso não significa que não teremos
crescimento”, apontou.
Em uma coisa, enfim, todos os envolvidos com o mercado
automotivo parecem concordar: o pior da crise já passou,
as perspectivas são de alta na produção e nas vendas –
ainda que não no ritmo desejado – e, sim, podemos falar
em retomada.
2018 não deve ser um ano extraordinário – até porque será
período de eleições, o que sempre implica alguma incerteza
–, mas deve ser melhor que este ano. Talvez muito melhor.

E O PROGRAMA ROTA 2030?
Segundo reportagem da Folha de S. Paulo,
o presidente Michel Temer quer priorizar
o acordo comercial entre Mercosul e
União Europeia. Assim, decidiu que não vai
implementar o Rota 2030, programa industrial
que substituiria o Inovar-Auto a partir do ano
que vem, até que o acordo entre os dois blocos
seja fechado. O governo federal considera que
fechar o acordo comercial com os europeus
será um feito político importante para Temer, e
não quer colocar essa chance em risco.
O presidente não descarta um programa
automotivo que seja mais curto e que não
deixe dúvidas sobre possíveis discriminações a
fabricantes estrangeiros. A avaliação do governo
é que o Rota 2030 pode ser interpretado como
uma alternativa para manter o tratamento
diferenciado entre nacionais e importados
– o que levou o Brasil à condenação na

OMC (Organização Mundial do Comércio).
O Inovar-Auto se encerra em 31 de dezembro,
e as montadoras querem de Temer que o Rota
2030 seja aprovado até lá. O novo programa
prevê desconto de até dez anos no IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) para as
empresas que cumprirem metas de eficiência
energética, segurança veicular e investimentos
em pesquisa e desenvolvimento.

2017

2030
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PARA A
SEGURANÇA
DA CRIANÇA
A HYUNDAI PROMETE, PARA 2019, UM SISTEMA PARA EVITAR
QUE O MOTORISTA ESQUEÇA UMA CRIANÇA NO CARRO FECHADO –
UM LAPSO QUE PODE CUSTAR UMA VIDA. CONHEÇA ESSA
E OUTRAS TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE
PARA A SEGURANÇA DOS PEQUENOS NOS AUTOMÓVEIS
Gerson Burin

E

squecer um objeto dentro do carro é comum, mas
e se, em vez de um livro, um celular ou um guardachuva, a pessoa esquecer uma criança? Pode
parecer difícil, mas essa situação realmente ocorre – uma
combinação de pais apressados, pensando em outros
assuntos, com crianças quietinhas no bebê-conforto,
dormindo. Só que, diferente do esquecimento de um objeto
qualquer, esse tem resultados trágicos: o risco de a
criança morrer dentro do automóvel é muito alto.
Um veículo estacionado sob o sol terá um aumento significativo
em sua temperatura interna, podendo chegar a mais de 90 °C.
É isso que vai matar a criança – tanto pelo calor como pela
falta de oxigênio por muito tempo com as janelas fechadas.
Nos Estados Unidos, só em 2017, foram registradas 29
mortes de crianças por causa desse esquecimento fatal. Por
isso, a indústria começou a pensar em soluções tecnológicas
para ajudar os pais a evitar essa tragédia. E a Hyundai
está se preparando para lançar um dispositivo com essa
finalidade daqui a dois anos – graças, aliás, a tecnologias que
já existem hoje.
Atualmente, os carros já conseguem identificar um
deslocamento de ar no interior do habitáculo. Isso graças
a sensores de ultrassom que enviam sinais ao módulo
de alarme, e podem acionar uma sirene caso percebam
algum tipo de deslocamento de ar – ou seja, alguém se
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mexendo – dentro do automóvel. Mas hoje ainda não é
assim. Isso porque, por enquanto, a finalidade desses
sensores instalados não tem sido identificar a presença
de uma criança: trata-se de uma função para perceber um
arrombamento e alertar o proprietário do carro.
O mais correto, então, será a utilização, para esse objetivo,
de sensores de presença, semelhantes aos que são usados
nos assentos para o acionamento ou não da bolsa de airbag
do passageiro. O sensor pode captar a deflexão do banco
– uma curvatura para baixo em função do peso da criança –
e, assim que o motor do carro for desligado, o sistema vai
identificar que ainda há um pequeno passageiro no interior
do veículo, emitindo um alarme sonoro e luminoso no painel
de instrumentos para que o motorista não parta sem antes
tirar a criança.
Outra possibilidade é ter um alerta em celulares que estiverem
pareados com o sistema do veículo. Com a integração entre
sensores e módulo, é possível até atrelar o alerta de presença
de criança com o módulo de abertura dos vidros elétricos,
evitando, pelo menos, o aquecimento do interior do habitáculo
– isso associado ao alerta de sirene e celular.
Muitas montadoras ainda não têm o dispositivo de fábrica,
porém, no mercado, é possível encontrar equipamentos com
a função de identificar a presença de criança com sensores e
comunicação via aplicativo.

É importante lembrar que, no mercado, existem módulos
instalados paralelamente nos carros que não possuem esse
dispositivo de segurança – e acabam sendo adquiridos por uma
questão de preço mais acessível.
Certifique-se no manual do seu veículo, ou no sistema de
abertura e fechamento de vidro que pretende instalar,
se essa função antiesmagamento está contemplada.
Principalmente se você tem criança pequena. Se um dia um
problema acontecer, acredite, você pode se arrepender de
não ter procurado essa opção.

shutterstock

TRAVA DE PORTAS SEGURAS

O sistema que será utilizado pela Hyundai vai funcionar da
seguinte maneira: Quando o motorista desligar o motor e
abrir a porta, o painel de instrumentos exibirá uma mensagem
orientando-o a checar o banco de trás antes de sair do carro.
Se os sensores detectarem algum movimento, o sistema
acionará as luzes e a buzina do carro e emitirá um alerta para o
smartphone do motorista.

SISTEMA ANTIESMAGAMENTO
NOS VIDROS ELÉTRICOS
Os vidros elétricos surgiram para proporcionar comodidade
nos veículos de passeio, minimizando o esforço de motorista
e passageiros. Porém, para uma criança, esse abrir e fechar
dos vidros pode virar uma brincadeira, e em algum momento,
dependendo do sistema, ela pode se machucar.
Para evitar ferimentos nas mãos ou nos dedos dos pequenos,
os vidros elétricos mais modernos já contam com um sistema
antiesmagamento. Ao detectar qualquer tipo de impedimento no
curso de fechamento do vidro – como um dedinho –, o sistema
interrompe o movimento do vidro e o recua alguns centímetros,
evitando assim prender a mão da criança.
Como funciona: quando há algum tipo de obstrução no caminho do
vidro, o sistema identifica um aumento de corrente no circuito de
acionamento dos motores elétricos, informando o módulo que é
hora de parar de funcionar e retornar alguns centímetros.

Quem nunca foi criança e pensou em puxar a maçaneta
enquanto o veículo circulava? Aí é que mora o perigo. Para evitar
problemas como esse, existe um sistema que, ao ser acionado,
impede que a porta seja aberta pelo lado de dentro – por mais
que a criança puxe a maçaneta interna, ela não conseguirá fazer
a abertura de porta. Será preciso que um adulto abra a porta
pelo lado de fora para a criança sair.
E a boa notícia é que você não precisa comprar um carro de
luxo para ter esse sistema. Embora muita gente não saiba, esse
dispositivo de segurança está presente em todos os veículos
de quatro portas. As formas de acionamento variam, podendo
ser feito manualmente em alguns modelos e, em outros, com o
uso da própria chave do carro. (Consulte o manual do seu carro,
no qual constarão as informações de como fazer a ativação do
dispositivo de segurança.)

CÂMERA DE RÉ
Uma das manobras nas quais há pouca visibilidade para o
motorista é a marcha à ré – por isso, há um risco significativo
de um atropelamento acontecer nesse movimento do carro.
Principalmente se estivermos falando de uma criança pequena,
cuja presença atrás do automóvel a visibilidade restrita do
veículo não permite identificar. Ou seja, é uma questão de pontocego – que pode levar a uma tragédia.
Para minimizar esse risco, em alguns veículos, sistemas
de câmera de ré e sensores de proximidade entram em
ação no momento em que a marcha à ré é selecionada na
alavanca de marchas.
Esse conjunto possibilita visualizar em uma tela de LCD, no
painel do veículo, a área de manobra traseira, permitindo ver
se há alguma criança atrás do carro – e também eventuais
obstáculos, buracos, etc.
Além da visualização pela câmera, os sensores de presença
poderão captar a proximidade de uma criança e acionar um
alarme sonoro.
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SEGURANÇA VIÁRIA

CONTROLE DE
ESTABILIDADE PARA
MOTOCICLETAS

AS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA NÃO EVOLUEM SOMENTE PARA OS
AUTOMÓVEIS. O MSC É UM SISTEMA DESENVOLVIDO PARA AJUDAR O
MOTOCICLISTA A EVITAR QUE A MOTO CAIA, EM UMA SÉRIE DE SITUAÇÕES

shutterstock

Emerson Farias

O

MSC (sigla de Motorcycle Stability Control – controle
de estabilidade para motocicletas) é uma tecnologia
inovadora para a segurança dos motociclistas. O
sistema auxilia na dirigibilidade da motocicleta, ajudando
o condutor a manter o controle durante a frenagem e a
aceleração em retas e curvas. É categorizado como um item
de segurança ativa, pois trabalha para evitar que o acidente
aconteça (diferente de um sistema de segurança passiva,
que atua para minimizar os danos após o acidente ter
ocorrido, como no caso do airbag).
Vamos, então, conhecer a maneira como esse sistema
funciona e os principais recursos da tecnologia.

TRANSFORMANDO DADOS EM
SEGURANÇA
O MSC recolhe continuamente todos os dados importantes
da motocicleta no intuito de evitar um acidente: velocidade
das rodas, ângulo de inclinação lateral e longitudinal,
aceleração, pressão de frenagem, entre outros. Dessa
forma, consegue identificar situações críticas e intervir
diretamente na dirigibilidade, dando uma mãozinha
providencial ao motociclista.
A base técnica do controle de estabilidade é o sistema
ABS enhanced, que foi expandido para incluir uma ampla
série de sensores e um software sofisticado. Esse sistema
proporciona aos fabricantes de motocicletas e aos seus
clientes exigentes uma vasta gama de funções de segurança:

32

•
•
•

Controle de ABS dependente do ângulo de inclinação.
Controle de tração.
Distribuição ideal da força de frenagem,
graças à função eCBS.
• Controle do efeito de “wheeling” (empinar).
• Controle do levantamento da roda traseira.
Assim, o MSC consegue impedir que as rodas travem,
evitando uma queda, ou que as rodas desviem nas curvas, ou
ainda que a motocicleta assuma uma posição vertical durante
a frenagem em ângulo inclinado.
A força de frenagem também é distribuída entre as duas
rodas, mesmo quando apenas um freio é acionado. Para isso,
a tecnologia usa sensores que mensuram a rotação das rodas
e fazem uma associação com o ângulo de distância da moto
ao solo. Se a motocicleta estiver com velocidade alta em
curva e o condutor acionar bruscamente o manete, o sistema
controlará o travamento da roda, evitando que ela derrape.
O mesmo acontece quando o freio traseiro é usado.
Se ambos estiverem acionados, o módulo eletrônico
desempenha a função de controlar a distribuição da força.

COM OS RECURSOS
ANTITRAVAMENTO DO ABS
No MSC, os sensores passam todas as informações para
um módulo, que é o responsável por comandar o sistema de
freios antitravamento – ABS – e o controle de tração.
No automóvel, o travamento das rodas deixa marcas no

SENSOR DE INCLINAÇÃO
Atuando junto ao sistema de freio ABS, esse sensor faz com
que o computador reconheça a inclinação da moto e saiba se
ela está sendo empurrada para cima a partir da aceleração
ou para baixo com a freada.
Para fornecer essas informações, a unidade do sensor
mede os sinais inerciais 5D, a velocidade de oscilação, a
velocidade de guinada, a aceleração longitudinal, a aceleração
transversal e vertical da motocicleta. O ângulo de inclinação
e o ângulo de passo também podem ser calculados com a
ajuda de um microcontrolador. Para esse cálculo, é necessário
obter informações sobre a velocidade das rodas e outros
parâmetros específicos da motocicleta (tamanho e forma
dos pneus, além da localização geométrica da instalação do
sensor). Todos os sinais são fornecidos via CAN.
Uma grande variedade de funções pode ser obtida e
aprimorada com esses dados:
• Controle de tração.
• ABS nas curvas.
• Regulagem para empinar.
• Regulagem para lançamento.
• Distribuição da força de frenagem
dependente da inclinação.

•
•
•
•

Luz de curva.
Regulagem semiativa do chassi.
Controle de arrancada em subida.
Detecção de queda.

VAI INTERFERIR NO MEU
PRAZER DE DIRIGIR A MOTO?
Ao conhecer esse sistema de segurança, os motociclistas
logo se perguntam se a sensação de dirigibilidade vai ter
alguma perda, com redução da sua autonomia na condução
da moto, principalmente nas curvas. Porém, o MSC foi
desenvolvido para se fazer sentir apenas quando necessário,
atuando mais intensivamente em situações que poderiam
gerar um acidente.
Ou seja, o sistema foi concebido para atuar sem interferir na
dinâmica de dirigir – e para que a experiência de condução
de uma motocicleta continue proporcionando o mesmo
gostinho de prazer e liberdade (com responsabilidade) que
leva tanta gente a optar pela moto como seu principal meio
de condução.

BENEFÍCIOS PARA O MOTOCICLISTA
• Efeito ideal de frenagem e aceleração, mesmo em curvas.
• Risco reduzido dentro das leis da Física.
• Estabilidade de condução melhorada em todas
as situações de condução, assim como a eficácia de frenagem.
• Redução da tendência da motocicleta de assumir
uma posição vertical em situações de frenagem profunda em curvas.
• Redução do risco de “lowsiders” (acidentes em que a motocicleta vira
ao fazer a curva e as rodas deslizam para a parte de fora da curva).
• A função eCBS assegura a distribuição ideal da força
de frenagem em qualquer momento.

shutterstock

asfalto, o que é característica de um aumento na distância
de frenagem; na motocicleta, o travamento das rodas pode
facilmente provocar uma queda. Para minimizar esse risco, o
módulo ABS reúne informações dos sensores de velocidade
das rodas e os utiliza para controlar o fluxo de pressão
hidráulica da bomba para o freio – aplicando e liberando a
pressão, conforme o necessário para evitar um travamento.
E o sensor de inclinação também determina quanto de tração
está disponível para a moto em um determinado momento.
Todos os dados enviados pelos sensores são interligados.
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SEGUROS

SERVIÇOS
NA PALMA
DA MÃO
OS APLICATIVOS DAS COMPANHIAS DE
SEGUROS PERMITEM QUE O SEGURADO
GANHE RAPIDEZ E COMODIDADE EM
SUAS NECESSIDADES RELACIONADAS
À APÓLICE E À SUA INTERAÇÃO COM
A SEGURADORA. SAIBA COMO
Camila Alvarenga
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P

opularizados em 2008, os aplicativos – ou simplesmente apps
– são softwares desenvolvidos para atender às nossas mais
diversas necessidades. É a um aplicativo que você recorre
quando quer encontrar o melhor caminho no trânsito, um efeito
especial para a sua fotografia, quando vai trocar mensagens com
conhecidos e até para procurar uma receita para um jantar especial.
Cada vez mais, eles têm feito parte da nossa rotina de lazer e de
trabalho, na nossa interação com todo um universo de empresas das
quais consumimos produtos e serviços – e no mercado segurador não
é diferente. Realizar a abertura de um sinistro, solicitar assistência
24 horas ou consultar a vigência de uma apólice... Em um passado
recente, acionar esse tipo de serviço só era possível por meio de um
call center ou um posto físico – ou seja, um processo às vezes moroso
e feito de forma analógica. Agora, tudo mudou.
A possibilidade de oferecer comodidade com informações literalmente na
palma da mão do cliente tem feito com que as seguradoras brasileiras
aumentem seus investimentos no desenvolvimento de novos aplicativos.
Por meio de tecnologia de ponta, otimizam-se processos, tornando-os
mais práticos, ágeis e menos burocráticos, ao mesmo tempo em que se
conta com uma excelente ferramenta para a fidelização dos clientes.

Nesta matéria, listamos algumas facilidades que você
pode encontrar nos aplicativos das seguradoras. Mas,
atenção: estamos apresentando um consolidado dos
recursos existentes no mercado; ou seja, o segurado
não encontrará todas as funcionalidades em um
único aplicativo. Além disso, os benefícios podem ter
diferenças de acordo com a região do país.

BUSCA DE OFICINAS
Antes, para encontrar uma oficina próxima, era
necessário procurar no catálogo de prestadores da
seguradora. Hoje os aplicativos fazem esse serviço para
o segurado. Essa facilidade geralmente é relacionada a
recursos como o Google Maps e o Waze.

ACOMPANHAMENTO
DE ABERTURA DE SINISTROS

de documentos, como segunda via da apólice e
boletos, solicitação de segunda via da carteirinha de
identificação do segurado, entre outros.

DESCONTOS EXCLUSIVOS
Em alguns aplicativos, o segurado pode ganhar uma série
de benefícios e descontos exclusivos para usuários do app,
como na renovação da apólice, no aluguel de carros e em
estacionamentos. Alguns descontos são relacionados a um
perfil do segurado que a companhia consegue identificar
por meio de ferramentas de geolocalização e sensores do
próprio smartphone ou tablet – com eles, dá para monitorar
o comportamento do indivíduo não somente ao dirigir, mas
também pelas suas postagens em redes sociais. (Se você quer
obter um bom desconto na sua apólice, fique atento a isso!)

SERVIÇOS EM DOMICÍLIO

De modo a agilizar o processo, com o app, é o próprio
cliente que acelera a abertura de sinistro, enviando as fotos
dos danos provocados pelo acidente. Também é possível
monitorar o andamento do processo graças à tecnologia.

Comodidade em primeiro lugar! Aplicativos permitem ao
segurado solicitar serviços como lavagem, polimento,
pequenos reparos e ainda realizar os pagamentos por
meio do próprio app.

ASSISTÊNCIA RÁPIDA

ACESSO PARA CLIENTES,
TERCEIROS E CORRETORES

Você teve seu pneu furado numa via perigosa? Houve
uma pane no motor? Seu carro se envolveu em uma
colisão e precisa ser rebocado por um guincho?
Alguns aplicativos permitem que você peça serviços de
assistência que precisam de uma resposta imediata.

SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS
Menos tempo em cartórios e despachantes!
Alguns aplicativos oferecem o recurso de download

Se você precisa acompanhar um sinistro e não
é segurado, algumas seguradoras oferecem
um aplicativo exclusivo para o seu perfil.

APÓLICE CUSTOMIZADA
Há ainda a possibilidade de customizar a apólice
de acordo com as coberturas e assistências mais
adequadas para cada cliente.

APLICATIVO NÃO ELIMINA CANAL DE ATENDIMENTO
Na era da Internet das Coisas, a
tendência é que, cada vez mais,
produtos e serviços “conversem”
com o cliente. Mesmo assim, vale
ressaltar que as companhias de

seguros, em sua maioria, possuem
um canal de atendimento, por meio
do qual os consumidores podem
tirar suas dúvidas, fazer sugestões
e reclamações.

Pelo menos por enquanto, a
existência dos apps não substitui
esse importante recurso de
comunicação direta entre
seguradora e segurado.
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REPARO

NÍVEL DE DETALHAMENTO DO
BAREMO CHEGA AOS TEMPOS
ENVOLVIDOS NA PREPARAÇÃO DE
UM REPARO. VEJA COMO ISSO SE
DÁ NA PARTE DE REPINTURA
Diego Lazari
Luciana Ruffato
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D

esenvolvido pelo CESVI BRASIL, o Baremo é uma
metodologia de análise de um processo em unidade de
tempo, que, correlacionado com processos operacionais,
resulta ao final em um valor empírico para cada etapa dos
procedimentos de um reparo de veículo – e essa análise,
expressa por um sistema eletrônico de orçamento, é utilizada
para precificação dos serviços da oficina.
Por isso, estabelecendo um denominador comum, técnico, a
respeito dos tempos envolvidos no trabalho de reparo, o Baremo
tem se tornado fundamental nas relações e tratativas comerciais
entre oficina, cliente e seguradora, firmando-se como uma
referência para a composição de um orçamento coerente e justo
para todas as partes envolvidas.
Porém, o Baremo vai muito além dessa expressão de um valor
em unidade de tempo. Sua aplicação possibilita o acesso a
informações como consumo de produto e insumo, perda e
descarte, e identificação do produto real transferido (ou seja,
o que realmente foi utilizado na peça reparada), entre outras
informações – todas compiladas e operacionalizadas por meio de

um sistema de orçamento.
A metodologia utiliza basicamente duas divisões para
estabelecer um tempo final:
• Tempo direto: expressa o tempo em que o profissional
esteve em execução, ou seja, em contato direto com a
peça ou veículo em reparo.
•

Tempo auxiliar: expressa o tempo em que o
profissional precisa realizar preparativos para a
operação, antes de realizar a execução.

Mas o que de fato está relacionado ao tempo auxiliar em
um processo de reparo?
Para essa explicação, utilizaremos como exemplo o
setor de repintura da oficina, por compreender grande
parte das aplicações de tempos auxiliares durante um
reparo. As atividades nessa área abrangem três aspectos
importantes: organização, processo e procedimento. É o
que vamos ver agora.

NAS ATIVIDADES DE REPINTURA, HÁ
TEMPOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO,
NO PROCESSO E NO PROCEDIMENTO

ORGANIZAÇÃO
É impossível ser eficiente em qualquer atividade
profissional sem um mínimo de organização – e no reparo
automotivo não é diferente. Na oficina, isso significa:

Preparar o local
ou estação de trabalho
Tanto a área de preparação quanto a de pintura precisam
de providências para o recebimento da peça ou veículo
que será reparado, dispondo os recursos necessários
para as atividades e até mesmo a operacionalização de
determinados equipamentos.
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REPARO

PARA QUE AS OFICINAS POSSAM
REPETIR OS TEMPOS DO BAREMO, É
PRECISO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES
DO CESVI QUANTO À CAPACITAÇÃO DA
EQUIPE, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS

Armazenagem
Ao término do reparo, as áreas nas quais o trabalho foi
executado devem ficar do jeito que estavam antes do início da
atividade, mantendo equipamentos e ferramentas organizados
e em plenas condições para uma nova atividade.

PROCESSO
Compreende as etapas que antecedem a execução do
reparo, como a aquisição dos equipamentos e insumos

38

necessários, e também a análise para a produção da
tinta. Esses processos têm por finalidade promover
a qualidade das pinturas de acabamento, indo desde
a correta formulação das tintas, deixando-as mais
próximas da tonalidade presente no veículo, até a
garantia de que os equipamentos de aplicação estarão
ajustados de acordo com suas especificações.
As
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

etapas do processo são estas:
Produção de massa poliéster ou plástica.
Produção de wash-primer.
Produção de seladora, emborrachamento e
calafetamento.
Produção de primer.
Produção de tinta (monocamada, bicamada, tricamada).
Produção de verniz.
Acerto de cor.
Preparação das pistolas de aplicação.
Preparação da cabine de pintura.
Teste de leque.

• Limpeza dos equipamentos de aplicação: a correta
manutenção é fundamental para garantir não somente
a qualidade, mas também promover a durabilidade dos
equipamentos.
• Tempo dos produtos: por tratarmos de pintura, outro
fator determinante na composição do tempo auxiliar está
vinculado aos tempos de secagem dos produtos utilizados,
que se diferenciam a cada etapa – o operador deve
aguardar esse prazo para a continuidade do seu manuseio.
• Segurança: diz respeito à aquisição e aplicação dos EPIs
(equipamentos de proteção individual).

PROCEDIMENTO
Ainda que esse aspecto esteja totalmente direcionado para
as fases de execução, é possível obter tempos auxiliares
dentro das etapas de preparação, pintura e limpeza de
descontaminação.
Esses tempos são relacionados a tarefas como movimentação,
troca de equipamentos e insumos, regulagem dos
equipamentos, aquisição e descarte de produtos e insumos.

NO DETALHE
Ao contemplar esses tempos auxiliares, o Baremo
confirma seu nível de detalhamento, provando-se uma
ferramenta altamente assertiva e produtiva para as
oficinas de funilaria e pintura. Mas é importante ressaltar
que essa metodologia está diretamente interligada aos
métodos de reparo que o CESVI BRASIL preconiza, desde
a utilização de equipamentos, procedimentos e produtos
de aplicação.
Ou seja, para que as oficinas possam repetir esses
tempos, é necessário que a equipe seja capacitada e que
a empresa tenha equipamentos e produtos adequados ao
trabalho de qualidade. Só assim não haverá morosidade
nem retrabalhos no dia a dia da reparadora.
Para as companhias de seguros, usar um sistema de
orçamento que conta com o Baremo traz a razão de um
tempo justo ou adequado para os serviços de reparo –
exatamente o tempo necessário para que seu segurado
tenha o veículo devolvido no prazo certo, após a execução
de um bom reparo.
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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

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

TELEFONICA GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

Tracker Auto

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

ALLTECH
CEABS
CIELO TELECOM
GOLSAT

LINK Monitoramento

SURFIX Rastreadores
TESB - Telefônica
Grupo Tracker

40

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

SITE

GPS

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

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixTrailer

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 GPRS

OnixSat Rastreamento
de Veículos

OnixSmart2 Hibrido

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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Divulgação Latin NCAP

PAINEL
AVALIAÇÕES DO LATIN NCAP
PARA RENAULT KWID E FORD KA

A

sétima série de resultados de 2017 do
Latin NCAP acaba de ser apresentada
com bons resultados para o Renault Kwid,
veículo fabricado no Brasil. O modelo ganhou
três estrelas na proteção do ocupante adulto e
três também no infantil.
O Kwid mostrou uma proteção frontal
adequada e proteção marginal contra
impactos laterais, com um desempenho
fraco relacionado ao peito do adulto, porém
suficiente para alcançar as três estrelas na
proteção desse ocupante. No impacto lateral,
a estrutura do carro evitou atravessar, de
forma excessiva, a barreira de impacto. Isso,
combinado com o airbag do tórax lateral,
conseguiu manter as lesões dos adultos por
baixo da probabilidade de risco de vida.
Para os ocupantes crianças, o veículo mostrou
proteção adequada e boa nos testes de impacto
frontal e lateral, sendo que os sistemas de
retenção infantil foram instalados utilizando
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ancoragens Isofix e Top Tether.
Esse modelo específico fabricado no país
mostrou reforços estruturais adicionais e melhor
desempenho na segurança, segundo o Latin
NCAP, que sua versão fabricada na Índia.
Outra avaliação recente do órgão diz respeito ao
Ford Ka. Terceiro veículo mais vendido no Brasil,
o Ka ganhou zero estrela no tocante à proteção
do ocupante adulto e três estrelas para o
ocupante infantil.
Segundo o Latin NCAP, o Ka mostrou níveis
altos de lesões no peito do ocupante adulto,
penetração profunda do pilar B no habitáculo,
entre outros problemas. O órgão apontou que
o Ka não proporciona dispositivos de absorção
de energia de impacto lateral em sua estrutura
nem no painel interior nas portas.
A proteção infantil foi aceitável no crash-test.
Contudo, a porta traseira direita foi aberta no
teste de impacto lateral, expondo as crianças a
riscos maiores.

L

SUSPENSÃO DE CNH COM 20 PONTOS
AUMENTA PARA 6 MESES

S

eis meses. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran-SP) alerta que esse agora é o prazo mínimo de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao qual o motorista está sujeito
desde 1º de novembro, caso acumule 20 ou mais pontos por infrações
cometidas exclusivamente desde 1º de novembro de 2016. Antes, o tempo
mínimo era de um mês. O máximo permanece em 12 meses.
O período maior de suspensão foi estabelecido pela Lei Federal nº
13.281, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). Em vigor desde novembro de 2016, a norma produzirá efeitos
nos processos de suspensões a partir de agora porque o condutor é
penalizado ao somar ou ultrapassar 20 pontos no período de 12 meses
contados a partir da primeira infração.
Motoristas reincidentes na perda da CNH no período de um ano
receberão a pena mínima de oito meses. Atualmente, nesses casos, é
de seis meses. Já o tempo máximo permanece em 24 meses.
Quem for notificado sobre a instauração do processo e acumular
pontuação de infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016
ainda receberá penalidade de acordo com a regra anterior, partindo de um
mês de suspensão. O prazo total é estipulado de acordo com o histórico
do cidadão e da gravidade das infrações que constam em seu prontuário.
De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP), a média mensal de suspensão da CNH cresceu
50% de 2015 para 2017 no Estado. Neste ano, entre janeiro
e setembro, 424.625 condutores iniciaram o cumprimento da
suspensão, enquanto em todo o ano de 2015 foram 377.341. Na
capital paulista, a média de habilitações suspensas cresceu 55%. Em
2017, foram 187.266 suspensões, ante 160.999 em 2015.
Na avaliação do Detran-SP, o aumento pode ser o resultado de dois
fatores. “Houve ampliação da fiscalização de trânsito pelos diversos
órgãos autuadores e, além disso, todo o processo de suspensão passou
a ser 100% eletrônico no Detran de São Paulo desde outubro de 2014,
o que tornou o trâmite mais rápido e eficiente”, afirma o órgão.
Os números incluem tanto as suspensões por somatória de pontos
quanto as decorrentes de uma única infração que por si só leva
à privação do direito de dirigir, como misturar bebida e direção,
ultrapassar em 50% a velocidade máxima permitida na via ou
praticar racha, por exemplo.

MULTAS DE TRÂNSITO
PODERÃO SER PARCELADAS
NO CARTÃO

A

partir de agora, as multas de trânsito e demais
débitos relativos ao veículo poderão ser pagas
por meio de cartões de débito ou parceladas
no crédito. Os órgãos e as entidades integrantes
do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) já estão
autorizados a oferecer estas vias de arrecadação.
A intenção é reduzir a inadimplência. A medida
foi regulamentada pela Resolução nº 697,
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
publicada em 18 de outubro, no Diário Oficial
da União. O texto altera a Resolução nº 619,
de 2016, que proibia o parcelamento das
multas de trânsito. Agora, caberá a cada
órgão de trânsito implementar a medida.

FALTA DE SETA
DÁ MULTA, SIM

V

ocê acha que se esquecer de dar seta é
algo que nunca acaba em multa? Quem
pensa assim se engana. Em 2016,
o Detran-SP aplicou no perímetro urbano
do Estado de São Paulo um total de 1.678
multas pela falta do uso da seta. Conforme
prevê o Código de Trânsito Brasileiro, deixar
de dar seta é considerado infração grave, que
acarreta multa de R$ 195,23 e cinco pontos
na habilitação.
“Os motoristas precisam ter a
consciência de utilizar a seta sempre e
evitar que outros condutores, pedestres
ou ciclistas sejam pegos de surpresa
por um movimento inesperado. Mais
do que uma obrigação legal, dar seta é
um comportamento que pode contribuir
para um trânsito mais seguro”, ressalta
Maxwell Vieira, diretor-presidente do
Detran-SP.
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MAIORIA DOS AMERICANOS
TEM MEDO DOS AUTÔNOMOS

D

eu na revista Veja. Uma pesquisa feita pelo
Pew Research Center, dos Estados Unidos,
mostrou que 87% dos americanos têm medo
de automóvel sem motorista; acham que deveria
ser obrigatório que alguém se sentasse ao volante
para assumir o controle em caso de necessidade.
A segurança é sem dúvida, a chave para o
sucesso dos carros autônomos. Mas a riqueza
de informações dos movimentos dos automóveis,

agregadas por big data e associadas a mudanças
de legislação, deve inaugurar um período quase
sem acidentes.
Os mesmos americanos que temem carros
circulando por aí sem motorista sabem que
haverá benefícios: 39% apostam na redução da
quantidade de acidentes; 31% imaginam que
tudo continuará na mesma, e apenas 30% acham
que pode piorar.

Divulgação

SEXTA-FEIRA É O DIA
MAIS PERIGOSO PARA
O TRÂNSITO

CESVI APRESENTA ESTUDO NO
INSTITUTO RENAULT

U

m estudo do CESVI BRASIL realizado especialmente para uma
matéria da última edição da Revista CESVI teve uma forte
repercussão junto à imprensa e continua a ter destaque junto
à cadeia automotiva. Abordando os riscos do uso de aplicativos
de celular durante a condução de um veículo, o CESVI fez um
levantamento inédito mostrando quantos metros à frente – e
quantos elementos na via – o condutor deixa de ver ao interagir com
WhatsApp, Instagram e Facebook enquanto dirige.
No dia 19 de setembro, Emerson Farias, da área de Pesquisa &
Desenvolvimento do CESVI, apresentou os métodos e resultados
desse estudo no “V Open Forum: Trânsito e Transformação”,
realizado no Instituto Renault, em Curitiba.
Na ocasião, apontou que o levantamento confirma indicações
internacionais de que escrever ou ler algo no celular durante a
condução de um veículo é um risco à segurança comparável a dirigir
alcoolizado.

44

O final de semana pode não começar
do jeito que as pessoas esperam.
Isso porque sexta-feira é o dia com o
maior número de colisões na cidade
de São Paulo. É o que diz o extrato
dos acidentes entre veículos na capital
paulista feito pelo GRUPO SEGURADOR
BANCO DO BRASIL e MAPFRE entre
julho de 2016 e junho deste ano.
Das 17.900 colisões ocorridas na
cidade, 17,10% aconteceram na
sexta-feira. A quinta-feira ficou com
o segundo lugar do ranking, com
15,44%. Aos finais de semana, os
números caem e o sábado detém
13,26% dos incidentes. O domingo
ficou com 10,16% dos casos.

CESVI ENTREGA PRÊMIOS DO LATIN NCAP

N

Divulgação

o dia 7 de novembro, o Congresso SAE Brasil, maior
evento de engenharia da mobilidade da América Latina,
teve um painel organizado pela Comissão Técnica de
Segurança Veicular da SAE Brasil – da qual o CESVI faz parte.
Entre os palestrantes, estava o secretário geral do Latin NCAP,
Alejandro Furas, que falou sobre os resultados dos veículos
avaliados nos crash-tests e estudos de segurança desse órgão.
No final desse painel, o Latin NCAP realizou uma premiação com
os veículos de avaliação recente mais bem classificados. E o CESVI
BRASIL teve a honra de ser convidado para fazer a entrega de
prêmios. Alessandro Rubio, coordenador técnico do centro de
pesquisa, entregou prêmios para a Toyota e a Volkswagen.
(Na foto, da esquerda para a direita, estão: Oliver Schulze,
coordenador da Comissão Técnica de Segurança Veicular da SAE
Brasil, Alessandro Rubio, do CESVI, Luiz Carlos Andrade Junior, vicepresidente executivo da Toyota, Alejandro Furas, do Latin NCAP, e
Alexandre Pagotto, head of marketing da Bosch.)

shutterstock

PRISÃO PARA QUEM
FUGIR DO ACIDENTE
QUE PROVOCOU

A

deputada federal Christiane Yared
(PR-PR) apresentou uma proposta
para endurecer as penas contra
um dos crimes mais comuns no trânsito
brasileiro. Segundo o texto do projeto de
lei 9016/2017, quem cometer omissão
de socorro ou fugir do local do acidente
poderá pegar entre seis meses a dois
anos de prisão.
Com a atual legislação do Código de
Trânsito Brasileiro, a punição para os
dois crimes é o pagamento de cestas
básicas ou prestação de serviços
à comunidade. Para Yared, as leis
brandas só prejudicam a busca das
vítimas por justiça e beneficiam os
motoristas infratores.

De acordo com estatísticas do
Ministério dos Transportes, em 2016,
foram registrados no Brasil 2,1 mil
atropelamentos seguidos de fugas.

AS PIORES
CIDADES PARA
DIRIGIR

F

lorianópolis, Manaus e João
Pessoa foram consideradas
as piores cidades para dirigir
no Brasil, de acordo com o Waze,
aplicativo de navegação para
veículos. O levantamento foi feito
com base no nível de trânsito,
segurança das vias, qualidade das
vias e infraestrutura, serviços ao
motorista e fatores econômicos e
sociais.
Belém e Vitória completam o
ranking das 5 piores cidades.
O mesmo índice revela que as
5 melhores cidades para rodar
com veículos estão no interior
de São Paulo. Atibaia é a melhor
de todas, seguida de São José
do Rio Preto, Grande Campinas,
Sorocaba e Taubaté.
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RETRATO DA SEGURANÇA VIÁRIA NO BRASIL

A

s informações consolidadas na quarta
edição do “Retrato da Segurança Viária
no Brasil” – um estudo desenvolvido pela
Ambev em parceria com a consultoria Falconi –
mostram um alto número de óbitos no trânsito e
de lesões de longa duração.
Por outro lado, o levantamento também aponta
para avanços significativos, como a adoção de
programas que colaboraram para a redução
anual de 3,6% no índice de óbitos no trânsito.
Não há, no entanto, motivos para celebração:
apenas em 2015, os gastos com óbitos e
feridos por acidentes de trânsito drenaram, pelo
menos, R$ 19 bilhões. Esse montante é irrisório
diante do impacto que a perda anual de quase
40 mil vidas causa nas comunidades.
Além de reunir, por meio dessa publicação,
uma base de dados para a tomada de ações

voltadas para a segurança, a Ambev ajudou o
Governo do Estado de São Paulo a criar, em
2015, o Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito, por meio de uma coalizão entre
agentes privados, públicos e da sociedade civil.
O movimento tem como principal objetivo reduzir
pela metade as vítimas fatais no trânsito no
Estado de São Paulo até 2020. A iniciativa já
ajudou na implementação de mais de 112 ações,
como faixas elevadas, recuperação de placas,
otimização de blitz, treinamento de equipes de
trânsito, recapeamento de estradas e radares
de velocidade. Comparado a 2015, o número
de acidentes registrou uma queda de 19% nos
municípios participantes do programa.
Os dados do “Retrato da Segurança Viária no
Brasil” podem ser acessados na internet:
goo.gl/NuCQAF

PAULISTANO REDUZ A VELOCIDADE
EM 25% QUANDO AVISTA UM RADAR
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pela velocidade média que ele leva de um ponto a outro
nas avenidas 23 de Maio, Bandeirantes e Marginal
Tietê. A medida já está valendo, mas, como a legislação
federal não permite a aplicação de multas com esse
tipo de fiscalização, os motoristas que forem flagrados
apenas receberão uma carta notificando o excesso de
velocidade. Por enquanto.
Ainda de acordo com a Cobli, se a nova medição
gerasse multas, os motoristas paulistanos seriam
autuados 39,7% a mais, por ano.
shutterstock

U

m estudo realizado pela Cobli – startup paulistana
de gestão de frotas, telemetria e roteirização –
revelou que o motorista médio de São Paulo reduz
25% a velocidade do veículo quando avista um radar,
e apenas 10 metros depois do equipamento já está de
volta à sua velocidade anterior.
Além de comprovar o hábito que alguns condutores têm
de tirar o pé do acelerador apenas quando estão perto
dos radares, o levantamento conseguiu quantificar os
riscos envolvidos na atitude.
“Freadas bruscas aumentam 14% a uma distância de
10 metros dos radares. Além dos riscos de acidentes,
esse tipo de comportamento promove um desgaste
excessivo dos componentes de freio como as pastilhas
e discos para carros leves e tambores e lonas para
veículos pesado. A atitude também aumenta gastos
relacionados com combustível e pneus”, explica Rodrigo
Mourad, diretor de operações da empresa.
Os números foram obtidos por meio de um
levantamento de mais de 2 milhões de dados de
velocidade de 91 radares de 50 km/h das avenidas 23
de Maio e Marginal Tietê, em São Paulo.
Os dados foram levantados depois que a Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET) e a gestão João Doria
divulgaram que iam começar a fiscalizar o motorista

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”

