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A PESQUISA
RESISTE
S

egundo a Battelle, uma ONG americana especializada
em ciência e tecnologia, o Brasil investe 1,3% do seu
PIB em pesquisa e desenvolvimento – o que o deixa na
36ª posição entre os países que mais investem. Está muito
longe das nações mais evoluídas nesse quesito e perde feio
para Israel, que, considerando a parcela da economia total,
investe mais que o triplo do nosso país.
Esses números atestam uma realidade que conhecemos
de perto: não é fácil trabalhar com pesquisa no Brasil. A
atividade muitas vezes se aproxima do heroísmo, já que não
costuma ter apoio governamental e depende dos próprios
recursos – sendo que, em grande parte dos casos, a pesquisa não vislumbra lucro.
Por tudo isso, é um orgulho fazer parte de um centro de
pesquisa que se sustenta com o próprio trabalho e, ao mesmo
tempo, proporciona uma variedade de benefícios para uma série
de setores da nossa economia – mais especificamente, no caso
do CESVI, para os segmentos de seguros, produção e reparação
de automóveis. E não para por aí: o CESVI também trabalha por
melhorias num campo mais vasto, complexo e fundamental para
uma sociedade saudável: a segurança no trânsito.
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SEGURO DE A
AUTOMÓVEL

história do seguro no Brasil começou em 1808, com
a chegada da Família Real Portuguesa ao país e a
abertura dos portos, que intensificaram a navegação. A
primeira seguradora a atuar aqui foi a Companhia de Seguros
Boa-Fé, que nasceu para operar no seguro marítimo. Naquela
época, claro, não havia automóveis. Hoje, o seguro de carros é
uma atividade muito significativa dentro da economia brasileira
– tanto que pode servir como termômetro da situação
econômica do país.
Conheça alguns números desse setor.

Alexandre Carvalho dos Santos
Djone Pereira

Segundo o 2º Relatório Setorial de Sustentabilidade
da CNseg, o Brasil tinha, em 2016,

17,5 MILHÕES DE
VEÍCULOS SEGURADOS

PORCENTAGEM DE SEGURADOS EM RELAÇÃO À FROTA
2012

2013
27,2% 25,8%
2014
2015
24,3% 23,3%

Entre os veículos
brasileiros, cerca de

70% CIRCULAM
SEM COBERTURA

(a principal causa da baixa
adesão é o custo do seguro).

Acidentes com motocicletas representam

74% DAS INDENIZAÇÕES
PAGAS pelo Seguro DPVAT.
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GUARDE O CARRO NA GARAGEM

O fato de o carro ter local fixo para ficar estacionado

REDUZ
EM ATÉ 20%
o preço do seguro do automóvel.

CARROS MAISROUBADOS NO BRASIL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Carros
Volkswagen Voyage
Hyundai HB20
Volkswagen Golf
Volkswagen Gol
Chevrolet Onix
Honda Civic
Ford EcoSport
Chevrolet Prisma
Ford Ka
Ford Focus

1 a cada
59,6
69
71,9
74,8
85
85,9
93
98,6
100,7
106,9

Fonte: IG Carros/Susep

ELES E ELAS

Homens são
responsáveis por

71% DOS
ACIDENTES

de trânsito.

total
1.753
1.911
248
4.126
1.158
1.355
1.067
962
1.216
593

Índice de roubo e furto
é responsável por, pelo
menos,50% DO

VALOR DA APÓLICE

na carteira de automóvel.

Segundo levantamento da
Minuto Seguros publicado
pela revista Exame,
mulheres já não costumam
mais pagar um valor menor
pelo seguro de carro. A
diferença, de maneira geral,
é quase nula. Mas em
algumas regiões, dependendo do veículo e do CEP
analisado,

A DISPARIDADE
PODE CHEGAR
A 20%

de valor inferior para elas.

Revista CESVI
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ÉPOCA DE
MUDANÇAS NO DPVAT
O ANO DE 2017 FOI DE INÍCIO DA TRANSFORMAÇÃO DO SEGURO DPVAT E DA SEGURADORA
LÍDER. A SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS PARA GARANTIR O ACESSO FACILITADO AO
BENEFÍCIO, A TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA TORNARAM-SE O TRIPÉ
DA GESTÃO DESSE SEGURO
JOSÉ ISMAR TÔRRES,
PRESIDENTE DA SEGURADORA LÍDER-DPVAT
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Alexandre Carvalho dos Santos

Divulgação

A

o assumir a gestão da Seguradora-Líder DPVAT, em
dezembro de 2016, José Ismar Tôrres de cara alertou para
a urgência de melhorar a educação de trânsito no país.
“Temos um papel importante para mudar esse cenário”, afirmou
na época. Ismar Tôrres, que antes do novo cargo era diretor da
FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), mostrou então
que sabia bem dos desafios que tinha pela frente – e do quanto
a Líder simboliza para a impressão do Brasil sobre segurança no
trânsito. Afinal, num país pobre em estatísticas sobre a violência
nas ruas e estradas, os dados relacionados à cobertura por morte
e invalidez desse seguro obrigatório que é o DPVAT formam um
retrato bem aproximado do tamanho da tragédia diária que são os
acidentes automobilísticos. Um retrato que toda a sociedade tem
responsabilidade de mudar.
Para falar sobre essa questão e outros assuntos relacionados
ao seu trabalho à frente da administração do seguro DPVAT, o
executivo falou com exclusividade para a reportagem da Revista
CESVI – nesta entrevista que você acompanha a partir de agora.

Quais os principais desafios
dessa nova gestão do seguro DPVAT?
2017 foi o ano do início da transformação do seguro
DPVAT e da Seguradora Líder. O processo de regulação de
sinistros – desde o recebimento do pedido de indenização
até o pagamento final – passou por ampla reestruturação. A
simplificação de processos para garantir o acesso facilitado
ao benefício, a transparência e a eficiência administrativa
tornaram-se o tripé da gestão desse seguro.
A nova gestão tem reforçado as ações para combater
cada vez mais as tentativas de fraudes, promovidas por
agentes externos à Seguradora Líder, com uso intensivo
de tecnologia. Só para se ter uma ideia, a malha fina de
controles da Líder barrou 17.550 tentativas de fraudes
ano passado. Esse montante corresponde a quase metade
(44,8%) de todas as fraudes evitadas no período de 2008,
data de criação da seguradora, a 2016 (39.138).
Em nosso planejamento estratégico, inclusive, definimos
três pilares fundamentais na gestão desse seguro e que
traduzem nossos principais desafios: para os segurados
e beneficiários: garantir o acesso simples, rápido e
humanizado ao pagamento e às indenizações e serviços
do DPVAT; para a sociedade: fortalecer a percepção e o
reconhecimento do caráter social do seguro DPVAT, da
competência e da legitimidade do consórcio; e, para as
consorciadas e acionistas, buscar a excelência operacional
e a geração de valor.

Do trabalho realizado pelas administrações
anteriores, o que pode ser aprimorado?
Os novos dirigentes tomaram posse no fim de 2016 e início
de 2017 e, nesse primeiro ano da nova gestão, algumas
medidas adotadas visaram garantir que o benefício do
Seguro DPVAT continue atendendo a quem de fato precisa.
O investimento na modernização de sistemas, com uso
de tecnologias avançadas de análise de bancos de dados
(Big Data Analytics), integradas a sistemas de inteligência
artificial; o reforço de equipes de TI e de combate a fraudes;
o aperfeiçoamento de sistemas de acompanhamento
processual; a ampla reestruturação do processo de
regulação de sinistros – desde o recebimento do pedido de
indenização até o pagamento final –, entre outros.
Em linha com o compromisso de gerir os recursos do
seguro DPVAT com rigor e transparência, oferecendo um
serviço de excelência, em 2017 foi lançado o Portal da
Integridade, que reforça o alto grau de respeito às regras

Revista CESVI
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de compliance em vigor. Pelo portal, qualquer cidadão tem
acesso irrestrito a informações e dados da seguradora, em
linguagem clara e objetiva.

Que balanço você faz da quantidade de
indenizações em 2017 em relação aos
outros anos? O que isso representa?
O Relatório Anual Seguradora Líder-DPVAT 2017,
disponível em nosso site (www.seguradoralider.com.
br), indicou que foram pagos, em 2017, mais de 383 mil
indenizações de acidentes de trânsito, incluindo casos de
morte, invalidez permanente – total e parcial – e despesas
médico-hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito.
Considerando o tipo de vítima, entre motoristas, pedestres
e passageiros, os acidentes com motocicletas lideram uma
triste estatística. O que nos deixa mais consternados é ver
que são todos muito jovens. Historicamente, a maioria dos
acidentes de trânsito com vítimas ocorre com pessoas que
têm entre 18 e 34 anos.
A falta do uso do capacete, o desrespeito às leis de
trânsito (muitos guiam o veículo de duas rodas sem
habilitação) e o mau estado de conservação de muitas
motocicletas potencializam os acidentes graves. O número
expressivo de acidentes de trânsito com vítimas no país
evidencia a relevância do seguro obrigatório. É o maior
seguro social de que se tem notícia no mundo. Mas é
importante reforçar que o número de indenizações pagas
em 2017, embora ainda seja muito alto, foi 12% menor em
relação ao exercício anterior. A queda significativa é fruto
de um intenso trabalho da Seguradora Líder para barrar a
ação de verdadeiras quadrilhas que se especializaram em
fraudar o seguro DPVAT.

O brasileiro, de maneira geral, tem
conhecimento de que existe uma
cobertura para casos de morte ou
invalidez no trânsito?
A Seguradora Líder-DPVAT possui uma extensa rede com
mais de 8 mil pontos de atendimento em todo o país para
esclarecer dúvidas, orientar a população e receber pedidos
de indenização. Além disso, conta com uma estrutura de
relacionamento dedicada ao cidadão, que inclui atendimento
presencial, telefônico e por meio de chat. Também
divulgamos amplamente a função social do seguro e suas
características em nossas redes sociais, nosso blog
Viver Seguro no Trânsito, nosso site institucional (www.
seguradoralider.com.br), nossa newsletter “Seguradora Líder
Informa”, entre outros canais.
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O QUE NOS DEIXA MAIS
CONSTERNADOS É VER QUE
SÃO TODOS MUITO JOVENS.
HISTORICAMENTE, A MAIORIA
DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO COM
VÍTIMAS OCORRE COM PESSOAS
QUE TÊM ENTRE 18 E 34 ANOS

É fundamental que o seguro DPVAT esteja cada vez
mais voltado ao seu cliente final, ou seja, a vítima de
acidentes envolvendo veículos automotores. Por isso,
agilizar, disseminar o papel do seguro, simplificar e
estimular o relacionamento direto empresa-cliente, sem
a necessidade de intermediação de agentes alheios à
operação do seguro – muitas vezes a origem das fraudes
–, são ações perseguidas por essa gestão.

Até 2008, eram as seguradoras que
faziam a administração dessas apólices.
O que melhorou com a chegada da
Seguradora Líder?
Instituído em 2007, o formato de consórcio, com uma
seguradora centralizando as operações administrativas
e judiciais do seguro DPVAT, permitiu mais unidade
à gestão e agilidade no atendimento à população.
Hoje, quando acontece um acidente de trânsito, as
vítimas sabem exatamente a quem procurar para pedir
a indenização. No período em que vigorou o modelo
da livre escolha, por meio do qual o proprietário de
veículos podia adquirir o seguro DPVAT em empresa
de sua escolha, era praticamente inviável para as
vítimas de acidentes de trânsito identificar veículos
e motoristas culpados, qual a seguradora que havia
vendido o bilhete e, muito menos, se o condutor estava
ou não em dia com o pagamento do seguro DPVAT.
Como consequência, havia uma enxurrada de ações
judiciais para se tentar obter as indenizações, muitas
vezes indevidas. Fora isso, a adesão era baixíssima e a
inadimplência, elevada. A centralização das operações
veio corrigir essas distorções.
Além disso, a centralização na Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT facilita a fiscalização e
permite mais transparência na gestão dos recursos do

seguro. O atual modelo de operação, por exemplo, tem
condições efetivas de inibir a ação de fraudadores. Um
sistema de combate à fraude robusto é inviável em um
modelo descentralizado de gestão do seguro DPVAT.
Esse modelo também permite a otimização de custos
administrativos, operacionais, SAC, ouvidoria e auditoria
(interna e externa), reforçando a consistência do negócio
e sua capacidade de cumprir os compromissos assumidos
junto aos beneficiários.
A sociedade e o Estado, como um todo, também ganham
com o atual modelo centralizado na Seguradora Líder-DPVAT.
Antes, por exemplo, como os proprietários podiam escolher
em qual seguradora contratar o seguro, as campanhas de
arrecadação não existiam. Sendo assim, eram também
menos recursos para a área de saúde e educação no
trânsito, pois 45% do que é pago pelo proprietário de veículo
na contratação do seguro vai diretamente para o Sistema
Único de Saúde (SUS) e 5%, para o Denatran.
Outro aspecto a ser considerado é o de que, no modelo
em vigor, independentemente da capacidade de solvência
da seguradora demandada para solicitação da indenização,
o conjunto das 77 seguradoras consorciadas garante
o pagamento dos benefícios previstos na lei. Assim,
a vítima de acidente de trânsito e seus beneficiários
não ficam dependentes da rigidez financeira de uma
única seguradora que garantiu o risco e tem o benefício
assegurado, mesmo nos casos em que o condutor não
seja identificado ou esteja inadimplente com o seguro
DPVAT. O modelo atual de gestão centralizado da
Seguradora Líder está alinhado com modernas práticas
de governança corporativa e compliance adotadas pelo
mercado segurador.

Como vê a situação atual dessa segurança
(ou insegurança) do trânsito no Brasil?
O aumento do número de indenizações por morte confirma
a dramática realidade do trânsito no Brasil. Os índices do
Relatório Anual Seguradora Líder-DPVAT 2017 mostram que
a violência no trânsito precisa ser combatida em todas as
instâncias possíveis e a discussão sobre segurança deve ser
ampliada. Entendemos que esse é um tema que deve ganhar
prioridade na agenda nacional. O desrespeito às regras de
trânsito e a falta de uso dos equipamentos de segurança,
como o cinto no banco traseiro e os de capacetes, continuam
sendo os principais responsáveis pelo problema.
Prova disso é que 74% das indenizações pagas são
referentes a acidentes com motos, ainda que as motos
sejam apenas 27% da frota nacional de veículos. De forma
geral, o trânsito brasileiro pode se tornar mais seguro com
uma coordenação de esforços que congregue a criação de
novas campanhas de conscientização, melhoria na formação
dos condutores e reforço na fiscalização.

Como a Seguradora Líder pode
atuar para a melhoria da educação
do trânsito no país?
Do total arrecadado com o seguro DPVAT, 5% é destinado
para o Denatran, recursos que são investidos em ações
de conscientização e educação no trânsito. A Seguradora
Líder acredita que também é sua missão contribuir para a
educação e a conscientização dos motoristas no trânsito
brasileiro. Nesse sentido, a Seguradora Líder consolida os
dados sobre os pagamentos das indenizações e dissemina
sua base estatística para toda a sociedade. Com isso,
contribuímos para apresentar um cenário atual do trânsito
brasileiro, além de fornecer um importante instrumento
para apoiar governos e instituições no planejamento de
políticas de educação e ações de segurança.

Revista CESVI
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MATÉRIA DE CAPA

OS MELHORES ESTUDOS

INTERNACIONAIS
COM FOCO EM VEÍCULOS AUTÔNOMOS E ELÉTRICOS, SEGURANÇA VIÁRIA E REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA, CONHEÇA ALGUNS DOS DESTAQUES ENTRE AS PESQUISAS APRESENTADAS
NO ÚLTIMO ENCONTRO DO RCAR – O CONSELHO QUE É REFERÊNCIA MUNDIAL QUANDO
O ASSUNTO É REDUZIR ACIDENTES E DIMINUIR CUSTOS
Alexandre Carvalho dos Santos

V

ocê sabia? Existe um conselho internacional que reúne
centros de pesquisa com características semelhantes
às do CESVI BRASIL – mais especificamente 25 centros
provenientes de 20 países, geralmente ligados a companhias
de seguros. Estamos falando do RCAR (Research Council for
Automobile Repair), uma organização que nasceu na Europa
em 1972 e hoje conta com três membros na América do Sul:
além do CESVI brasileiro, participam o CESVI Argentina e o
CESVI Colômbia.
O principal objetivo que o RCAR dissemina entre seus membros é
reduzir as perdas humanas e os custos econômicos relacionados
aos acidentes de trânsito. Essa meta passa essencialmente
por estudos que permitam o aprimoramento da segurança, da
resistência, da tecnologia e da reparabilidade dos veículos. Pois
é justamente a realização dessas pesquisas que ocupa grande
parte do tempo desses membros do RCAR – o leitor desta
revista já acompanha a constante atividade do CESVI BRASIL no
desenvolvimento dos mais diversos trabalhos relacionados tanto à
segurança viária quanto à reparação automotiva.
E o grande momento de troca de informações técnicas entre os
países é justamente a conferência anual do RCAR, na qual os
centros expõem seus estudos mais recentes para seus pares.
Dessa forma, engenheiros e pesquisadores de cada país envolvido
podem divulgar, conhecer e até “importar” a inteligência e as boas
práticas dessa ciência do automóvel, globalizando as melhorias na
segurança do trânsito e na produção dos veículos.
Ano passado, o encontro desses centros se deu em Winnipeg,
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no Canadá, tendo como anfitrião o centro de pesquisa Manitoba
Public Insurance. Conheça agora alguns dos destaques entre os
estudos apresentados nesse evento.

COMO O MOTORISTA
ENXERGA OS AUTÔNOMOS
A tecnologia relacionada a carros autônomos e elétricos foi foco
de diversas pesquisas apresentadas em Winnipeg. Ficou claro
que as principais tendências automotivas do momento já estão no
cerne das atenções das companhias de seguros, o que se reflete
no trabalho de seus centros de pesquisa.
O State Farm Research, dos Estados Unidos, apresentou um
interessante estudo chamado “O que acontece quando o motorista
é um robô?” O trabalho investigou o papel e o comportamento
do motorista conforme os veículos vão se tornando cada vez
mais autônomos por conta das últimas tecnologias. A pesquisa
apontou, por exemplo, que grande parte dos motoristas nem
conhece os recursos mais recentes, que dão autonomia ao
veículo. Veja só: 63% dos motoristas entrevistados desconhecem
completamente a existência dos sistemas que estacionam o
carro sem a intervenção do condutor – ou têm um conhecimento
muito limitado sobre isso. Sobre sistemas que atuam quando o
motorista se distrai e sai de faixa, o conhecimento é ainda menor:
68% dos condutores não sabem nada ou sabem muito pouco
sobre a tecnologia.
A percepção do motorista sobre os carros autônomos também foi
avaliada. Um total de 60% dos pesquisados se disseram bastante

preocupados com falhas nos sistemas computadorizados,
que possam causar colisões. E uma curiosidade: 52% dos
motoristas ouvidos relataram preocupação com a possibilidade
de que um veículo autônomo, com a nobre intenção de evitar um
atropelamento, tome uma decisão que coloque em risco a vida
de quem está dentro do carro – é justamente o receio de que,
para não passar por cima de crianças que subitamente corram
para o meio da rua, o veículo se jogue contra um poste, matando

as pessoas que estão dentro dele. Mais preocupações? Só 14%
se disseram tranquilos em mandar suas crianças para a escola
sozinhas num veículo autônomo.
Sobre capacitação, 51% dos pesquisados disseram ser muito
importante passar por um treinamento para se deslocar em um
carro autônomo, e 52% afirmaram que esse treinamento deveria
ser dado por um instrutor na própria concessionária em que o
carro é adquirido.

Divulgação

Autônomos
e elétricos
foram temas de
diversos estudos
apresentados na
conferência

Revista CESVI

13

Divulgação

MATÉRIA DE CAPA

IIHS testou as
respostas de
sistemas como o
adaptive cruise
control - ACC

Outra curiosidade interessante desse estudo ficou por conta
da seguinte questão: como você ocuparia seu tempo enquanto
o carro estivesse dirigindo a si mesmo? As respostas: 48%
aproveitariam as mãos livres para comer alguma coisa; 45%
ficariam lendo mensagens de texto, e 36% tirariam fotos com
o smartphone. Já ler um livro não parece tão atraente: só 19%
ocupariam seu tempo assim – talvez porque essa leitura exigiria
uma distração total do que está acontecendo no trânsito, e o
veículo autônomo ainda não parece confiável o suficiente para que
o condutor feche os olhos para o caminho. Ou talvez porque as
pessoas estejam mesmo perdendo o hábito de ler livros.

DÁ PARA CONFIAR NA TECNOLOGIA?
Falando ainda em sistemas que aumentam o funcionamento
independente do carro, o Insurance Institute for Highway Safety
(IIHS) apresentou um estudo voltado para o desenvolvimento
de um ranking – a ser usado pelo consumidor – de sistemas
autônomos. O trabalho avalia as características de alguns desses
sistemas e a disposição do condutor de usar a assistência ao
motorista. Também analisa a forma como diferentes sistemas
respondem a situações diferentes de direção.
No estudo, quatro veículos com sistemas de última geração
tiveram respostas distintas a situações comuns, como frenagem
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autônoma diante de um obstáculo e a capacidade de manter o
veículo dentro da faixa quando em curvas ou ladeiras. Três dos
quatro veículos participantes frearam suavemente diante de um
obstáculo na pista com o controlador de velocidade (adaptive
cruise control – ACC) em operação; já um quarto veículo freou
bruscamente na mesma situação.
Rodando em colinas, apenas um dos quatro veículos se manteve
em sua faixa – e a mesma coisa aconteceu quando os carros
foram testados nas curvas.
Essas observações do estudo sugerem o seguinte: a comunicação
para o consumidor a respeito das tecnologias autônomas deve
salientar a necessidade de o motorista estar totalmente envolvido
– física e cognitivamente – com o ato de dirigir. Os sistemas
podem ajudar, mas só: não dá para deixar por conta deles a tarefa
de frear ou manter o carro na faixa certa. Por outro lado, o relato
dos pesquisados demonstra que a tarefa de conduzir o automóvel
fica mais fácil e segura com o apoio desses sistemas.

O CUSTO DA BATERIA
Já um estudo interessante a respeito dos veículos elétricos
e híbridos veio do Cesvimap, da Espanha: “Possibilidades na
substituição de baterias”. A importância desse estudo está
relacionada ao fato de que, entre os principais componentes de

CRASH-BOX NÃO PODE FALTAR
Indo para o campo da reparação automotiva, o CESVI Colômbia
apresentou um estudo sobre reparabilidade que destaca um dos
componentes mais bem avaliados pelos centros de pesquisa: o
crash-box.
O estudo fez o comparativo de um trabalho de reparo traseiro
em dois veículos diferentes: um Mazda 2, que é um modelo
compacto, e um Mazda 3, sedã. Enquanto no Mazda 3 o reparo
demorou 23 horas e custou o equivalente a 1.100 dólares, o
mesmo trabalho no Mazda 2 levou muito mais tempo e ficou
mais caro: 47 horas na oficina e 1.900 dólares de custo final.
Ou seja, mais que o dobro de tempo e uma variação de 58% no
custo do reparo.
O que fez a diferença entre os dois veículos reparados? O Mazda
3 tinha crash-box traseiro. Por falta desse componente, o Mazda
2 teve danos importantes no painel traseiro e em outras partes,
que elevaram o custo do reparo. Segundo a apuração do CESVI
Colômbia, com um investimento equivalente a 135 dólares para
a inclusão desse crash-box, o reparo do Mazda 2 custaria 800
dólares a menos. Valeria muito a pena.
Numa perspectiva mais ampla, o estudo identificou que, dos
15 veículos mais vendidos na Colômbia, 60% não usam um
absorvedor de impacto traseiro. Ou seja, esses carros, que
representam 36,5% do mercado automotivo no país, têm um
reparo mais caro por falta de atenção das montadoras à questão
da reparabilidade. Uma decisão que acaba pesando no bolso
também do consumidor.

Divulgação

um veículo elétrico, a bateria é justamente o item de maior custo.
O estudo apurou, por exemplo, que para um Renault Kangoo o
custo da bateria equivale a cinco vezes o do próprio motor elétrico
do carro.
Sendo assim, como a substituição da bateria é um processo de
alto custo, o Cesvimap investigou quais as alternativas viáveis
quando esse componente do veículo elétrico vem a falhar. E a
reconstrução da bateria é uma delas.
Entretanto, essa reconstrução só é viável em baterias com mau
funcionamento tanto no hardware quanto nos módulos. Reparar ou
remontar um conjunto de bateria é um processo considerado fácil,
mas que requer ter os equipamentos corretos e muito cuidado
com o risco de um choque elétrico. Essa reconstrução envolve
a inspeção e o reparo do cabo de alta voltagem, teste e análise
do sistema de carregamento, e também da potência da bateria.
Segundo o Cesvimap, o passo a passo é o seguinte:
1. Desmontagem do veículo.
2. Desmontagem do conjunto da bateria.
3. Análise do conjunto da bateria.
4. Compensação dos módulos.
5. Recuperação.
6. Montagem do carro.
A outra alternativa à substituição da bateria é a reutilização. O
centro de tratamento de veículos em fim de vida do Cesvimap
comercializa baterias que estão em boas condições, provenientes
desses automóveis. Essa opção permite uma política de preços
bastante atraente para o pós-venda e o mercado de reparação.

Cesvimap
investigou
alternativas à
substituição das
baterias nos
carros elétricos
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TIRA-DÚVIDA

5SOBRERESPOSTAS
AS NOVIDADES NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

O

ano de 2018 já começou marcado pela implementação de uma série de novas
regulamentações associadas ao trânsito. Além da novidade da CNH digital, as demais
mudanças estão tornando a legislação mais severa, e não só para motoristas: ciclistas,
pedestres e mesmo montadoras também estão no radar da fiscalização.
Esperamos que as novidades contribuam para tornar as ruas, avenidas e estradas brasileiras mais
seguras – o que vai depender também, é claro, de essas novidades serem acompanhadas por
uma vigilância e um controle efetivos por parte das autoridades de trânsito, e um bom trabalho de
conscientização da sociedade.
Nesta seção da revista, você confere o que mudou nessa legislação e as regras que já estão valendo.

SE BEBER,
NÃO DIRIJA

30

1) O que muda para os motoristas embriagados?

Cada vez mais, a irresponsabilidade de quem dirige após consumir bebida alcoólica tende a enfrentar um
rigor maior da lei. Em dezembro, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que prevê pena maior para
o motorista alcoolizado que provocar acidente com morte. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional,
altera o Código de Trânsito Brasileiro para fazer com que os infratores sejam enquadrados no crime
de homicídio culposo (quando há intenção de matar), com pena de cinco a oito anos de prisão – antes
era de dois a quatro anos. O que isso muda, na prática: condutores bêbados que provocarem tragédias
não terão mais o benefício de ver sua punição convertida em prestação de serviços à comunidade –
possibilidade que só é concedida a penas inferiores a quatro anos. Matou, vai para a cadeia mesmo. (Pelo
menos se a lei for cumprida.)

2) Como fica a questão do sistema ABS nas motos?
As fabricantes de motocicletas já precisam incluir freios ABS ou CBS
em 30% das motos que saem de fábrica. Agora, desde 1º de janeiro
de 2018, essa obrigatoriedade aumentou para 60% do total de motos
novas lançadas. E vai melhorar: essa exigência vai chegar a 100% das
motocicletas vendidas no país a partir do ano que vem.
A obrigatoriedade funciona assim: as motos com menos de 300
cilindradas podem optar pelo CBS (sistema de freios combinados,
que corrige o mau hábito dos motociclistas que usam somente o freio
traseiro), enquanto as maiores devem trazer o ABS (sistema que impede
o travamento das rodas).
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3) As novas regras
são só para motoristas?
Não. Depois de muito se falar sobre o assunto,
finalmente, a partir de abril, começa a valer a
regulamentação para pedestres e ciclistas que andarem
fora das áreas determinadas (saiba mais sobre as
multas para pedestres na seção “Segurança Viária”
desta edição).
Se flagrado, o pedestre poderá pagar multa de R$
44,19, enquanto o ciclista vai arcar com R$ 130,16.
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CENTRO

PARE
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4) O que muda para a segurança
das crianças no carro?

Pais que sofrem com a recusa dos filhos
em usar o assento apropriado a cada idade
dentro do carro ganharam uma ajuda da
legislação. Sistema mais prático para a
instalação das cadeirinhas de crianças no
veículo, o Isofix tornou-se item obrigatório.
Mas só em modelos inéditos lançados a
partir de 2018 – apenas em 2020 é que
todos os zero-quilômetro terão de oferecer
esse componente.
O Isofix tem um encaixe próprio para a
cadeirinha, no banco traseiro, que dispensa
o uso do cinto de segurança no processo de
instalação. Chega de se enrolar com o cinto
na hora de afixar o assento da criança!
Aliás, falando em cinto, agora todos os
veículos deverão ter o de três pontos em
todas as posições do carro – ou seja,
incluindo a posição central do banco
traseiro. Os prazos são os mesmos
do Isofix, mas a perspectiva é boa:
logo, logo, os cintos abdominais serão
completamente substituídos pelos de três
pontos, bem mais seguros.

5) Como será a Carteira Nacional
de Habilitação no futuro?

Melhor falar em CNH do presente. Desde fevereiro, todos os
Detrans devem estar aptos a emitir a CNH digital, que fica
armazenada no celular do motorista e tem o mesmo valor
jurídico do documento em papel. Ou seja, você não vai mais
precisar andar com a carteira de papel para todo lado.
Mas, falando em futuro, a CNH vai mudar de novo em 2019,
tornando-se um cartão de plástico com microchip, parecido
com um cartão de crédito, com os dados do motorista
gravados a laser.

Saiba mais sobre a CNH digital
nesta matéria da Revista CESVI,
edição 107: https://goo.gl/4uF1Cv
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VOLKSWAGEN VIRTUS
Versão sedã do Polo chega mantendo a
Volkswagen nas primeiras colocações do
ranking CAR Group. Nasce outro campeão
de reparabilidade
Pedro Alves

J

á é tradição: a Volkswagen costuma ter
ótimos resultados nos crash-tests de
reparabilidade do CESVI BRASIL. Foi assim
com o Polo, que teve a melhor classificação
possível no ranking CAR Group: 10. E agora o
sedã Virtus repetiu o desempenho do irmão mais
velho – provando, mais uma vez, o compromisso
da Volks com a ideia de lançar veículos de alta
tecnologia no que diz respeito a minimizar os
danos estruturais e os custos de um reparo na
eventualidade de uma colisão de trânsito.
Mas o sedã não se limita à evolução da
reparabilidade. O Virtus tem atrativos como um
painel digital no qual o motorista pode integrar
imagem de GPS e a velocidade do carro. Além
disso, trata-se de um sedã com ótimo espaço
interno para os ocupantes.
Mas é de reparabilidade que trata esta seção.
Então agora você vai descobrir por que o Virtus
conquistou o primeiro lugar no ranking CAR Group.

DADOS DO VEÍCULO
Fabricante

Volkswagen

Família

VW Virtus

Modelo

VW Virtus 1.6 MSI Manual
de 5 velocidades Total Flex

Versão

1.6 MSI Total Flex

Ano de fabricação

2018

Carroceria

Monobloco

Dimensões (C x L x H)

4482 x 1964 x 1472

Cilindradas

1598 cm^3

Potência

117 cv (E) / 110 cv (G)
5750 rpm

Peso

1.139 kg

Cor

Branco Cristal

VERSÕES DISPONÍVEIS À VENDA NO BRASIL
(2018)

Virtus 1.6 MSI

Confort iline 200 TSI

CAR GROUP – Sedã compacto
POSIÇÃO ATUAL

OUTROS ÍNDICES

VEÍCULO

JANEIRO/18

Virtus

10

Etios Sedan

17

Novo Celer Sedan

17

3º

Prisma Joy

26

4º

Voyage

28

5º

Grand Siena

42

1º

MONTADORA

Highline 200 TSI

ÍNDICE DE FURTO
ÍNDICE DE SEGURANÇA

2º

ÍNDICE DE VISIBILIDADE
ÍNDICE DE ENCHENTE
ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

24
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IMPACTO DIANTEIRO

O CESVI BRASIL realizou os impactos dianteiro e traseiro, respeitando
as normas europeias RCAR: são realizados testes de impacto de baixa
velocidade (15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40%
da traseira direita.
Vamos começar pelo comportamento do Virtus no crash-test dianteiro.

Capô

O capô apresentou deformações no ponto de contato com a barreira
indeformável. Os danos foram leves, mais na extremidade da estrutura.
Não foram afetados os pontos fusíveis – que são projetados para
deformar o componente no impacto, evitando que ele se mova contra
o para-brisa e a coluna A. O capô pôde ser reparado.

Conjunto óptico

Sofreu danos em seu ponto de fixação, que foi substituído por completo.

Guia do conjunto óptico

O guia do conjunto óptico é uma peça confeccionada
de plástico – e foi quebrado em sua fixação.

Para-choque dianteiro

É fabricado em plástico injetável, e os seus pontos de fixação foram
danificados no momento do crash-test, sendo necessária a sua
substituição. Porém, suas peças dependentes – farol de neblina, moldura
do farol de neblina – não foram afetadas, possibilitando uma queda
significativa no custo total de peças substituídas.

Grade superior do para-choque

É um componente interligado ao para-choque dianteiro. Então, uma vez
que temos um impacto na dianteira, é muito difícil não afetar essa peça.
O componente foi substituído.

Grade inferior do para-choque
A grade do para-choque apresentou dano em sua estrutura,
e o componente precisou ser substituído.

Grade central do para-choque
A grade central apresentou quebra em seu ponto de fixação,
o que exigiu a substituição.

Guia do para-choque

É uma peça de plástico alocada na parte interna do para-choque.
Como o veículo sofreu um impacto na parte dianteira, é inevitável
que essa peça sofra dano. O componente também foi substituído.

Crash-box

Trata-se de uma peça fundamental para bons resultados de reparabilidade
– e, consequentemente, para o ranking CAR Group. Como a sua
funcionalidade é absorver parte da energia dissipada no veículo,
o crash-box foi danificado.

20

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

Travessa frontal com crash-box

Substituição

Front-end

Substituição

Etiqueta do ar-condicionado

Substituição

Etiqueta do compartimento
do motor ventilador

Substituição

Capô

Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA
Funilaria

4,99

Mecânica (desmontagem)

0,19

Pintura

6,02

Tempo total

11,20

Absorvedor de impacto

Outra peça que absorve parte da energia do impacto. Porém,
devido a sua função e sua composição, precisou ser substituída.

Front-end

Sustenta o condensador do ar-condicionado, além de dar sustentação
a todo o conjunto de arrefecimento do motor. Durante o teste
de impacto, a peça sofreu um pequeno dano no ponto de fixação,
sendo necessária a sua substituição.

IMPACTO TRASEIRO

O Virtus obteve bom comportamento no crash-test feito em sua
traseira, necessitando apenas de uma leve 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.

Capa do para-choque

O para-choque traseiro tem a mesma composição do para-choque
dianteiro. Sendo assim, foi realizada a sua substituição.

Travessa traseira com crash-box

Esta peça é um diferencial nesse modelo, trazendo para o veículo
uma maior segurança e fazendo com que outras peças não fossem
afetadas, tais como: longarina, caixa de roda e até mesmo o
assoalho traseiro.

Absorvedor de impacto

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Capa do para-choque

Substituição

Travessa traseira com crash-box

Substituição

Grade do absorvedor de impacto

Substituição

Guia do para-choque

Substituição

Guia lateral do para-choque

Substituição

Painel traseiro (face externa)

Reparação

Tampa do porta-malas

Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria

2,85

Mecânica

0,00

Pintura

3,75

Tempo total

6,6

O absorvedor fez seu papel, que é minimizar
a energia do impacto dissipada na parte traseira
do veículo. O componente foi substituído.

Guia do para-choque

Teve uma quebra em seu ponto de fixação – e o CESVI não
aconselha reparar pontos de fixação. Por isso, o componente
precisou ser substituído.

CRASH-TEST NA PARTE TRASEIRA EXIGIU
LEVE REPARO NO PAINEL TRASEIRO E NA
TAMPA DO PORTA-MALAS

Guia lateral do para-choque
Teve uma pequena trinca no seu ponto de fixação.
A peça foi substituída.

Painel traseiro

Graças à travessa traseira com crash-box, o painel só teve uma
leve deformação, e pôde ser recuperado com um rápido processo
de funilaria.

Tampa do porta-malas

O componente também apresentou uma leve deformação, quase
imperceptível, podendo ser reparado sem dificuldade.

Revista CESVI
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A MULHER

NO UNIVERSO AUTOMOTIVO
ELAS FORAM PIONEIRAS NA INVENÇÃO DO AUTOMÓVEL, CRIARAM TECNOLOGIAS
INOVADORAS E, HOJE, BUSCAM MAIS CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO QUE OS
HOMENS. MAS, NUMA CULTURA PREDOMINANTEMENTE MASCULINA, MULHERES
AINDA TÊM ENORMES DESAFIOS PARA CHEGAR AO TOPO DA INDÚSTRIA
Camila Alvarenga

Alexandre Carvalho dos Santos

C

arro é coisa de homem.” Quem nunca ouviu essa
afirmação? Desde pequenas, as mulheres são induzidas
a brincar de boneca ou de casinha, pois carrinho
é coisa de menino. Mas neste mês de março (mês das
mulheres), em que a presente edição da Revista CESVI está
sendo lançada, vale colocar em primeiro plano as evidências
que confirmam a antítese dessas crenças ultrapassadas:
carro é coisa de menina, sim! É de todo mundo. E, cada vez
mais, as mulheres vêm assumindo papéis de destaque no
universo automotivo – ainda que com uma representatividade
menor do que merece.
O que pouca gente sabe de fato é que a mulher também teve
participações importantíssimas lá no começo da história do
automóvel. E também em evoluções que transformaram os
carros mais primitivos em veículos modernos – pautadas pela
segurança e tecnologias inovadoras.

A PRIMEIRA VIAGEM DE CARRO
Você vai reconhecer de cara o sobrenome: Benz, que até
hoje batiza uma das marcas mais conhecidas da história
automotiva, a Mercedes-Benz. Pois a importância da
alemã Bertha Benz (1849-1944) vai muito além de ser a
esposa de Karl Benz, o inventor do primeiro carro movido
a gasolina. Bertha foi a primeira pessoa do mundo a fazer
uma viagem de carro – isso em meados de 1888. Sem
comunicar ao marido, Bertha resolveu tirar a invenção
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dele da garagem – um Benz Patent-Motorwagen
– e testar o automóvel em um trajeto de longa
distância: viajou com os dois filhos adolescentes ao
longo de 100 quilômetros até a casa de sua mãe.
Motorista? Ela própria assumiu o volante. Atenta
ao comportamento do veículo durante o percurso,
Bertha chegou à conclusão de que o sistema de
freios (de madeira) estava começando a apresentar
falhas e, no meio do caminho, pediu a um sapateiro
que costurasse tiras de couro nas pastilhas.
A visita à mãe, na verdade, era só uma desculpa:
Bertha queria mesmo era provar ao marido que a
invenção na qual eles tanto tinham investido era
capaz de ter uma utilidade real para as pessoas (na
época, o automóvel parecia apenas uma curiosidade
científica) e, assim, ter sucesso comercial. A
história mostrou que a sra. Benz estava certíssima
em seu prognóstico.

COLABORADORES POR GÊNERO
NO SETOR AUTOMOTIVO

2017
HOMENS - 85%
MULHERES - 15%

2013
HOMENS - 87%
MULHERES - 13%

INVENTORAS
Mulheres também estiveram por trás de algumas
das mais importantes inovações em tecnologias
de segurança do automóvel. Por exemplo, foi uma
americana que amenizou, lá no começo do século
20, os riscos de se dirigir na chuva. Em 1903,
Mary Anderson (1866-1953) inventou nada menos
que os limpadores de para-brisa. Numa viagem
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APESAR DE SEREM MAIS
ESCOLARIZADAS QUE OS HOMENS
NESSE SETOR, ELAS GANHAM ATÉ
34% A MENOS QUE ELES

a Nova York, em pleno inverno, ela ficou incomodada
com o fato de o motorista manter as janelas do carro
abertas para poder enxergar a via, já que o para-brisa
estava encharcado. Assim que voltou para o Alabama, ela
imediatamente contratou um designer e explicou o que
queria: uma alavanca dentro do veículo que controlava
uma lâmina de borracha que atuava na área externa
do para-brisa. E patenteou sua invenção. Até hoje, o
funcionamento desse dispositivo mantém os princípios
básicos pensados por ela na época.
Já o sistema de luzes do carro teve aprimoramentos
que nasceram da cabeça cheia de ideias de uma atriz
canadense chamada Florence Lawrence (1886-1938).
Tendo sido uma das atrizes mais populares da época
do cinema mudo, com participações em cerca de 300
filmes, a jovem também tinha uma faceta de inventora,
especialmente voltada para acessórios de automóveis. Em
1914, Florence inventou um braço sinalizador automático
– que hoje você conhece como seta. Foi a partir daí que
os motoristas começaram a comunicar sua intenção
de mudar de faixa, tornando a interação com os outros
condutores muito mais segura. E a atriz-inventora não
parou por aí: também criou um sistema de luzes que
sinalizava, para o carro que vinha de trás, quando seu
automóvel estava parando – a atual luz de freio.
Mas o posto de primeira mulher do mundo a trabalhar
como designer de veículos é da incrível Helene Rother
(1908-1999), que teve uma história de vida das mais
impressionantes. Nascida na Alemanha, Helene chegou
aos Estados Unidos em 1941, fugindo da Segunda
Guerra Mundial, e na difícil situação de mãe solteira.
Sem nenhuma experiência na indústria automobilística,
conseguiu convencer a General Motors a contratá-la
como designer – seus trabalhos anteriores com design
se resumiam à criação de joias, relógios e broches de
chapéu. Encarregada de pensar na decoração do interior
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dos automóveis, fez tanto sucesso na montadora que
conquistou uma autonomia invejável na empresa e um
salário que era o triplo da média do que os homens
ganhavam na época. Isso, claro, num setor culturalmente
dominado pelos homens, acabou incomodando muita gente,
e a GM decidiu reduzir seus ganhos.
Com isso, Helene foi trabalhar como consultora em
outra montadora: a Nash Motors. Lá, ela criou alças de
segurança elegantes e velocímetros modernos, além de
revolucionar os interiores dos veículos, deixando-os mais
sofisticados e atraentes. Tornando-se uma referência em
design automotivo, Helene Rother foi a primeira mulher a
palestrar (em 1951) numa conferência da Sociedade dos
Engenheiros Automotivos.

NA INDÚSTRIA, HOJE
Aquele universo dominado pelos homens, no qual Helene
Rother sobressaiu como uma exceção impressionante,
continua sendo um segmento no qual a perspectiva
masculina prevalece. Mas mudanças importantes têm
acontecido, inclusive no topo das empresas.
Tendo começado como estagiária na General Motors, aos
18 anos de idade, a engenheira americana Mary Barra
(1961- ) ocupou diversos cargos na montadora, tanto
na área de engenharia quanto na de administração, até se
tornar, no início de 2014, a primeira mulher da história
a assumir o cargo de CEO de uma grande fabricante de
automóveis. A repercussão foi tamanha que, em abril
daquele ano, Mary foi destaque da revista Time, que a
colocou entre as “100 pessoas mais influentes do mundo”.
Em pouco tempo, Mary Barra acabou com as dúvidas
de quem podia achar que uma mulher não seria capaz
de dar conta de um trabalho tão pesado – e tão
culturalmente associado aos homens. Um dos seus
feitos foi transformar a imagem da marca, renovando-a
e colocando a GM entre as líderes de inovação na
indústria. Tanto que a companhia já está testando sua
quarta geração de tecnologia para carros autônomos,
enquanto a maioria dos concorrentes não passou da
primeira. Também encarou de frente, logo no início de sua
gestão, um recall gigantesco, de cerca de 2,5 milhões
de carros, relacionado a falhas no dispositivo de ignição
que poderiam desligar os veículos em pleno uso. Em vez
de botar a culpa em seus antecessores, Mary assumiu
a bronca e lidou com as consequências. Saiu do episódio
fortalecida – a ponto de ser considerada pela revista
Fortune como a “gestora de crise do ano” em 2014.

Seu estilo de gestão foi de sempre focar no que é
essencial, e ao mesmo tempo cortar tudo que é
desnecessário, irrelevante ou que atrapalha os negócios.
Nessa linha, tirou a empresa de mercados que não davam
lucro, como a Rússia, e focou seus investimentos naqueles
realmente rentáveis para a empresa – como os Estados
Unidos e a China. Sua filosofia de liderança segue a mesma
linha: quando ainda era vice-presidente de RH da empresa,
concluiu que o dress code da GM era muito complicado
e afastava as pessoas do que realmente importa – o que
vai ajudar a empresa, para ela, não é a forma como as
pessoas se vestem no dia a dia, mas se usam seu tempo
de forma produtiva. Na época, então, tomou uma decisão
complexa, mas que parece simples para quem desconhece
as particularidades da rotina corporativa. O que ela fez?
Resumiu o novo dress code oficial da GM em poucas
palavras: “vista-se adequadamente”.

SALÁRIOS NO SETOR AUTOMOTIVO
(EM REAIS)
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Fonte: Pesquisa Automotive Business

ESTUDO APONTA A PRESENÇA
FEMININA NO SETOR
E o mercado automotivo, em geral, está cada vez
mais amigável para as mulheres – ainda que não no
ritmo ideal. Nesse sentido, destaca-se um trabalho
desenvolvido por Paula Braga Prado, diretora executiva
da Automotive Business, uma plataforma de conteúdo
voltada para o universo automobilístico. Em parceria
com a MHD Consultoria, a empresa realizou uma
pesquisa chamada “Presença Feminina no Setor
Automotivo”. Uma das conclusões é que o número
de mulheres teve leve aumento nas montadoras e
fabricantes de autopeças. De uma participação de
15%, em 2013, as mulheres agora ocupam 17%
dos cargos nas empresas. E 60% das empresas
automotivas no Brasil não contam com mulheres em
nenhuma posição de diretoria. Aliás, quanto maior a
posição hierárquica, menor a participação feminina:
87% dessas empresas não têm mulheres em nenhuma
vice-presidência.
E, segundo a pesquisa, as desvantagens para a mulher
no setor automotivo se estendem ao dia do pagamento:
elas também ganham menos que seus pares. Apesar
de serem mais escolarizadas que os homens nesse
setor, elas ganham até 34% a menos que profissionais
homens que atuam na mesma função. Se isso vai
mudar? As perspectivas, por enquanto, ainda não são
das melhores: a pesquisa “Getting to Equal 2017”,
feita pela Accenture com 28 mil pessoas em todo
o mundo, mostrou que, sem algumas ações para o
desenvolvimento feminino, as mulheres só conseguirão
ganhar o mesmo que os homens em 2168 nos países
em desenvolvimento. Outro levantamento, da McKinsey
& Co, mostrou que melhorar a igualdade de gênero
adicionaria US$ 12 trilhões à economia global.
Os dados apurados nessa fase do estudo da
Automotive Business vão alimentar uma segunda etapa
do trabalho, que será de debate em torno do tema.
Um grupo de influenciadoras, formado por mulheres
com trajetória respeitável na indústria automotiva e
em outros segmentos, vai comentar os resultados,
destacar avanços e apontar possíveis soluções para os
desafios ainda existentes. Ainda nessa fase, empresas
do setor e de fora dele, consideradas exemplos
de valorização à mulher, vão mostrar quais são os
caminhos para um avanço real e sustentável. Um futuro
mais igualitário, no qual todos têm a ganhar.
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NO MUNDO CORPORATIVO
Para entender como a representatividade
da mulher e a igualdade de gênero se dão
no mundo corporativo de maneira geral,
a reportagem da Revista CESVI ouviu
Simone Negrão, diretora de governança,
controles internos e compliance do
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL
e MAPFRE. O grupo tem, desde 2015,
um conselho de diversidade que trata de
seis pilares: gênero, raça/etnia, pessoas
com deficiência, LGBT, socioeconômico
(voluntariado) e gerações. Simone é a líder
que conduz as questões de gênero dentro
do grupo – com um foco voltado para os
porquês da desigualdade de oportunidades
e de reconhecimento da mulher dentro do
ambiente corporativo.

COMO É O CENÁRIO, HOJE, DA
REPRESENTATIVIDADE DA MULHER
NOS ALTOS ESCALÕES DAS
EMPRESAS?
Para você ter uma ideia: se a gente for
pegar o número absoluto de profissionais
no nosso grupo segurador, a maioria é de
mulheres. Mas, conforme você vai subindo
na pirâmide hierárquica, essa presença
feminina cai muito. E o que mais chama
a atenção é a questão da maternidade.
Quando você se torna mãe, acaba ganhando
também um outro papel da sociedade: o de
responsável pela criação de uma criança.
E, na maioria dos casos, o pai não tem
o mesmo papel. Não troca fralda com
a mesma frequência que a mulher, não
dá banho, não leva à escola, não leva ao
pediatra... Ou seja, a rotina desse homem
não muda como a da mulher. Às vezes ele
já se orgulha de “ajudar” a mãe nessas
tarefas, mas não deveria ser assim. Ele
deveria dividir as tarefas com ela. Então,
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Simone Negrão, diretora de
governança, controles internos
e compliance do GRUPO
SEGURADOR BANCO DO
BRASIL e MAPFRE

se a gente conscientizar a sociedade – no
nosso caso, começando aqui dentro da
empresa – de que é papel do homem
dividir as atividades domésticas, será que
a mulher não vai ter melhores condições de
conquistar as mesmas oportunidades no
mercado de trabalho?

EM SUMA, É UM PRECONCEITO?
É o viés inconsciente que a sociedade ou a
cultura nos traz, e acabamos tendo como
verdade absoluta. Ah, a mulher não quer
mais trabalhar quando engravida? Nem
sempre é assim. De fato, tem mulheres
que, por várias questões – econômicas
ou porque moram muito longe, ou porque
não têm quem cuide da criança –, podem
preferir abrir mão de trabalhar fora quando
dão à luz. Mas não podemos generalizar.
Outro viés desses é aquele que diz que
a mulher não quer subir na carreira nem
assumir responsabilidades maiores na
empresa porque não quer viajar nem ficar
além do horário que precisa voltar para
casa para cuidar dos filhos. Mas alguém
perguntou o que ela quer? Deixem que ela
responda por si. As pessoas têm objetivos
diferentes na vida.

A LICENÇA-MATERNIDADE ASSUSTA
QUEM VAI CONTRATAR MULHER EM
IDADE DE ENGRAVIDAR?
Tem gente que realmente pensa “nossa, ela
pode ficar fora de quatro a seis meses”...
Mas será que, diante de toda uma vida
profissional dessa mulher, é justo você
julgar a carreira e a capacidade dela por
causa desse período? Se, de repente, como
acontece nos países mais desenvolvidos,
o homem e a mulher tirarem uma licençaparental, e eles discutirem quanto tempo

Divulgação

ESPECIAL

cada um vai ficar fora da empresa, de acordo
com as circunstâncias de cada casal, aí sim
estaremos pensando em igualdade e divisão
de direitos e obrigações.

ESSA DESIGUALDADE APARECE
MUITO NA ROTINA CORPORATIVA?
Como a alta gestão das corporações
tem mais homens que mulheres, muitos
comportamentos masculinos prevalecem
nesse mundo. Por exemplo, interromper
uma mulher na reunião, ou valorizar uma
mesma opinião só quando ela parte de um
homem, como se as sugestões das mulheres
já nascessem menos válidas. Um clássico
dessa cultura: numa reunião cheia de gente,
sempre colocam uma mulher para fazer a
ata da reunião. Por quê? Tem alguns artigos
que falam das “atividades domésticas no
mundo corporativo”, e elas sempre ficam
para as mulheres. Outra coisa que temos
discutido é: por que sempre precisa ter uma
mulher no estande das empresas em feiras
de negócios? Ali também precisa ter
a diversidade.
Então cabe a nós, sempre que isso
acontecer, chamar a atenção... Porque
isso pode ser involuntário de uma cultura
que sempre foi assim. Quando levantamos
algumas dessas questões com executivos
da empresa, ouvimos muitos deles
dizendo “nossa, eu não sabia o quanto isso
incomodava”, “eu não prestava atenção
nesse meu comportamento e no quanto
ele é ofensivo”. Então as mulheres têm de
começar a falar do que as incomoda, para
promover mudanças.

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.

SEGURANÇA VIÁRIA

MULTA PARA V
PEDESTRES:
SERÁ QUE
PEGA?
E PARA CICLISTAS TAMBÉM. NOVA
LEI COMEÇA A VALER EM 2018
Gerson Burin

ocê já se imaginou atravessando uma rua fora da faixa de
pedestre e um agente de fiscalização vir abordá-lo e lhe
dar uma multa por isso? Parece um cenário improvável,
mas é o que está prestes a acontecer. Pelo menos na teoria.
Uma Resolução do Contran, de 25 de outubro do ano passado,
regulamentou a forma de punir pedestres que se comportam
mal no trânsito. E ciclistas também - serão multados aqueles
que trafegam com a bike na calçada, por exemplo.
As novas regras começarão a valer 180 dias após a publicação
da Resolução, embora, na prática, essas punições já estivessem
previstas no Código de Trânsito Brasileiro (artigos 254 e 255) há
mais de 20 anos. Só que nunca se tornaram realidade - a típica
lei que não pega no Brasil. Mas e agora, será que vai pegar?
Do ponto de vista da segurança no trânsito, faz sentido. Embora
os automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões levem a maior
parte da fama, muitos acidentes são provocados também pelos
elementos mais vulneráveis do trânsito: pedestres e ciclistas que se
colocam em situações de risco.

O QUE VAI DAR MULTA
As infrações pelas quais um pedestre poderá ser enquadrado (e
receber multa de R$ 44,19) estão descritas no artigo 254 do
CTB, e são as seguintes:
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APLICAÇÃO DA MULTA
O Denatran explica que, caso um pedestre ou ciclista seja
autuado cometendo uma infração, ele precisa obrigatoriamente
informar seu nome completo, documento de identificação e,
quando possível, o endereço e a inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), que constarão no auto de infração.
Segundo a resolução, o agente de trânsito poderá colher a
assinatura do infrator sempre que possível.
Esses autos contêm campos específicos de preenchimento para
a identificação da autuação, com o código do órgão atuador,
identificação do agente de trânsito, dados do pedestre ou
ciclista (número e tipo de documento de identificação), endereço
do infrator e CPF. Para os ciclistas, ainda há campos para
especificação de marca e modelo da bicicleta.
Para o caso de pessoas habilitadas, a notificação poderá ser
feita por meio eletrônico, semelhante às multas já conhecidas.
A Resolução não aborda a questão de infrações cometidas
por menores de idade - lembrando que, muitas vezes, essas
pessoas ainda nem possuem um documento como RG ou CPF
para o registro da ocorrência.

A LEI VAI PEGAR?
•
•
•
•

•
•

Permanecer ou andar nas pistas de rolamento,
exceto para cruzá-las onde for permitido.
Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes
ou túneis, salvo onde exista permissão.
Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento,
salvo quando houver sinalização para esse fim.
Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar
o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte,
desfiles e similares, salvo em casos especiais e com
a devida licença da autoridade competente.
Andar fora da faixa própria, passarela, passagem
aérea ou subterrânea.
Desobedecer à sinalização de trânsito específica.

Já os ciclistas que circulam em áreas não permitidas ou que
conduzam a bicicleta de forma agressiva poderão ser autuados
com uma multa de gravidade média no valor de R$ 130,16 e
remoção da bicicleta.
Nas vias urbanas (de grande fluxo de veículos), o CTB
estabelece que os ciclistas devem andar na lateral da pista,
quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Além
disso, eles devem circular no mesmo sentido dos veículos. Para
andar na calçada, apenas se não estiver montado na bicicleta.

A questão da lei pegar ou não dependerá da efetividade das
fiscalizações por parte das autoridades. Como foi visto, a lei já
existe desde 1997, e até o momento, apesar de existente, é
pouco praticada e fiscalizada – ou nunca.
A conscientização também é um fator importante, assim como
aconteceu com o cinto de segurança, que necessitou se tornar
infração para que as pessoas usassem.
Hoje o cenário para o uso do cinto mudou bastante, e muitos já
pensam que usar o cinto não é simplesmente pelo fato de não
receber uma multa, e sim pela proteção dos ocupantes.
À medida que as pessoas tiverem ciência da importância
de se transitar, a pé ou de bicicleta, de forma mais segura,
as infrações tenderão a diminuir, e consequentemente a
probabilidade de ocorrência de acidente também.

A MULTA NÃO É SÓ NO BRASIL
Na Espanha existe uma campanha semelhante, voltada para pedestres: o ato
de atravessar fora dos pontos determinados e sinalizados pode ser multado.
Nos Estados Unidos, em Nova Jersey, está em fase de aprovação uma
lei para multar pedestres que caminham utilizando o celular. Se a lei for
aprovada, a infração poderá ser desde multa até a progressão para prisão.
A iniciativa está relacionada ao número elevado de atropelamentos e
acidentes gerados pela distração do uso de celular pelos pedestres.
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TECNOLOGIA

PRINCIPAIS
COMPONENTES DOS
VEÍCULOS ELÉTRICOS
CONFIRA O QUE OS CARROS MOVIDOS A BATERIA TÊM DE DIFERENTE
EM RELAÇÃO À TECNOLOGIA DOS AUTOMÓVEIS A COMBUSTÃO
Emerson Farias

C

laro, você já ouviu falar em veículos elétricos. Na
própria Revista CESVI, o tema tem se tornado
cada vez mais presente, seguindo a tendência
mundial que vê esse tipo de automóvel como essencial
para a redução da emissão de poluentes. Possivelmente
já sabe que alguns são híbridos (podem funcionar tanto
pela bateria quanto a combustão), enquanto outros
são 100% elétricos. Aos poucos, conforme eles vão
ganhando espaço nas concessionárias – e nas ruas
–, a imprensa automotiva vai popularizando termos e
informações técnicas a respeito desses carros.
Mas que tal cortar caminho nesse ganho de
conhecimento? Afinal, profissionais envolvidos com
seguros, oficinas e outras empresas do universo
automotivo precisam mesmo estar na vanguarda da
informação técnica – ainda mais quando se trata da
maior tendência para os próximos anos. Por isso,
nesta matéria, você vai conhecer os componentes dos
carros elétricos que não são utilizados nos veículos a
combustão – itens que geralmente são desconhecidos
do consumidor final.
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SISTEMA DE CARREGAMENTO
NA TOMADA
O veículo elétrico é ligado diretamente à rede de alimentação
por meio de um carregador externo em corrente contínua,
que fornece energia diretamente ao veículo elétrico.

BATERIA
A bateria é de fundamental importância aqui, pois ela
armazena a energia que será utilizada no funcionamento
do motor elétrico do veículo. Sua carga determinará, por
exemplo, qual será a autonomia do automóvel.
Nos veículos elétricos, as baterias possuem valores
maiores de tensão, em comparação com as baterias
utilizadas em veículos de combustão interna.

MOTOR ELÉTRICO
A energia armazenada nas baterias é utilizada para
a propulsão do motor elétrico, que tem como função
tracionar o veículo. Esse motor elétrico também funciona
como gerador, recuperando energia em momentos
de frenagem e desaceleração.

CONVERSOR
Esse dispositivo tem a função de elevar ou reduzir a
voltagem utilizada. Pode, por exemplo, diminuir uma
voltagem em corrente contínua ou realizar a função inversa.

INVERSOR
Esse componente transforma uma corrente contínua em
corrente alternada. Geralmente, a bateria dos veículos
elétricos é de corrente contínua, e seus motores, de
corrente alternada, o que torna necessário um inversor
entre esses dois dispositivos. Assim, o inversor fica
posicionado justamente entre o motor elétrico e a bateria.

FREIO REGENERATIVO
Recupera uma parte da energia cinética durante a
desaceleração ou frenagem do veículo, permitindo seu
armazenamento em forma de energia elétrica, que é
utilizada para tracionar o veículo pela ação do motor
elétrico. O gerador reaproveita a energia que seria
dissipada na frenagem na forma de energia elétrica,
recarregando a bateria.

REPARAÇÃO
O veículo elétrico geralmente possui
uma quantidade menor de peças
mecânicas, principalmente na
concepção do motor elétrico, que
contém menos peças em comparação
com o motor a combustão interna,
tornando a manutenção simplificada
no elétrico.
Para a manutenção corretiva em
peças mecânicas, como suspensão,
alinhamento e balanceamento, não há
nenhuma mudança. Porém, antes de
iniciar o reparo, um técnico de formação
específica – utilizando os devidos
EPIs – deve avaliar a parte elétrica e
desconectar a bateria de alta tensão.
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SEGUROS

SEGURO DE ELÉTRICOS
E HÍBRIDOS
ESSES VEÍCULOS, MENOS POLUENTES,
AINDA NÃO SÃO REPRESENTATIVOS
NO MERCADO BRASILEIRO, MAS A
TENDÊNCIA É QUE VENHAM PARA FICAR.
VALE A PENA, ENTÃO, SABER COMO É O
SEGURO DESSE TIPO DE CARRO
Alessandro Rubio

N

o Brasil, a frota de veículos híbridos e elétricos ainda é
tímida. Em 2017, São Paulo registrou 3.147 unidades
de veículos desses tipos, incluindo carros, ônibus e
motocicletas. Esse número é quase insignificante se levarmos em
conta a frota do Estado, que ultrapassa os 29 milhões de veículos.
Esses pouco mais de 3 mil automóveis representam 0,01% da frota
paulista, e veja que estamos falando do Estado com a maior frota de
veículos elétricos e híbridos no país.
Apesar desse número tímido, os elétricos e híbridos são tendência em
todo o mundo – um caminho sem volta. Países como a França e o Reino
Unido já comunicaram que irão proibir a venda de veículos movidos a
gasolina e diesel a partir de 2040; a Noruega e a Holanda, já em 2025.
Outros países também estão estudando essa possibilidade devido aos
elevados índices de poluição nos grandes centros urbanos e pelo uso
intensivo de derivados de petróleo.
Com essa tendência, mesmo que leve um tempo, elétricos e híbridos
devem se popularizar entre os usuários e, para isso, é necessário que
algumas informações sejam claras para o futuro comprador desses
modelos. Entre os pontos que são muito importantes – e que atuam
diretamente na decisão de compra – está o seguro.

VALORES PARECIDOS
Os modelos híbridos estão entrando no mercado brasileiro com mais
ênfase que os 100% elétricos, porém ainda acessíveis apenas para um
público restrito, pois os preços de mercado desses modelos não são
inferiores a R$ 100 mil.
Para os híbridos, as seguradoras estão trabalhando com o seguro de
forma muita parecida com a dos veículos a combustão, tendo seu preço
compatível com suas versões movidas por combustível fóssil.
Analisando carros disponíveis no mercado que possuem versões tanto a
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ter treinamentos específicos e utilizar equipamentos de
proteção próprios, como macacões especiais para executar
a manutenção com segurança.
Vale lembrar que os veículos elétricos e híbridos são
desenvolvidos com cabos e conexões capazes de suportar
alta corrente, o que faz com que esses itens sejam mais
espessos e cruciais para o bom funcionamento.
Mas, atenção: veículos eletrificados não oferecem risco de
choque para o motorista e passageiros, desde que sejam
realizadas as manutenções em locais adequados e que o
usuário não adapte acessórios ao veículo sem o auxílio de
um profissional capacitado.

SEGURANÇA

gasolina quanto híbrida, o seguro do modelo a combustão
ficou em torno de 6,2% do valor de tabela, enquanto sua
versão híbrida teve o seguro cotado em 6,5% do valor de
mercado do modelo, o que demonstra que os seguros dos
veículos estão próximos em ambas as versões.
As franquias também não ficaram diferentes entre os
modelos: na versão a combustão, a franquia ficou em
5,9% do valor de mercado, enquanto que, na versão
híbrida, ficou em 6,1%.
No entanto, como se trata geralmente de veículos de
alto padrão, o seguro, claro, não costuma ser barato.
E isso está influenciando negativamente a percepção do
consumidor quanto à viabilidade de comprar um elétrico.
Um estudo do Institute of the Motor Industry, do Reino
Unido, apontou que 70% dos motoristas pesquisados (2 mil
foram abordados) adiaram a compra de carros elétricos/
híbridos pelo alto preço do seguro. No entanto, 40%
desses indivíduos afirmaram se preocupar bastante com
a poluição do ar e acreditam que os elétricos são peçaschave para a solução do problema ambiental.
Mas, além do preço, os envolvidos no mercado de seguros
precisam conhecer as diferenças dos elétricos no que diz
respeito à sua reparação e segurança.

REPARO – CUIDADO COM A ELETRICIDADE
Esses modelos possuem baterias de alta tensão que devem
ser operadas seguindo procedimentos padronizados e
cuidados específicos com risco de vida. Afinal, as baterias
podem chegar a mais de 300 volts de tensão.
Os responsáveis pela reparação desses modelos devem

Por características de projeto, alguns modelos possuem
baterias muito próximas ou até montadas no assoalho
do veículo, agregando massa (peso) à parte inferior do
carro. E isso favorece a estabilidade, pois o centro de
gravidade fica mais próximo do solo, proporcionando uma
segurança extra.
É importante lembrar que os automóveis elétricos e
híbridos também são submetidos a testes de colisão
e devem manter a segurança dos ocupantes, contra
incêndio e explosão, nos mesmos níveis exigidos dos
carros a combustão.

“PANE SECA” EM VEÍCULO ELÉTRICO?
Para os modelos híbridos plug-in, aqueles que possibilitam
a recarga das baterias pela rede elétrica, e para os veículos
100% elétricos, é importante informar sobre os postos que
permitem uma recarga rápida na bateria. Há alguns postos
de recarga espalhados, principalmente na região Sudeste, e
existem aplicativos que informam a localização desses postos.
É importante que o segurado ou usuário do veículo tenha
conhecimento dessas localizações e se os postos estarão
na rota desejada. Além disso, vale conhecer um pouco mais
sobre os locais e identificar os tipos de conectores que esses
veículos possuem, pois nem todos são compatíveis com os
modelos dispostos nos postos de recarga.
Esses cuidados podem evitar a necessidade de solicitação de
socorro mecânico por falta de carga durante o percurso ou
que o veículo seja abastecido com combustível líquido como
alternativa, no caso dos híbridos plug-in.
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REPARO

CLASSIFICAÇÃO
DE AVARIAS

O CONSUMIDOR NEM FICA SABENDO, MAS O CARRO QUE ELE ESTÁ
COMPRANDO PODE TER SIDO BATIDO – E REPARADO – ANTES MESMO
DE SER COLOCADO À VENDA. E ESTAMOS FALANDO DOS ZERO-QUILÔMETRO

Alexandre Maia de Meneses

S

Natalia Souza

abe aqueles automóveis que você vê sendo
transportados num veículo de grande porte,
conhecido como caminhão-cegonha? Pode ser
que, mesmo tendo acabado de sair da fábrica, alguns já
estejam batidos. Ao longo do processo de transporte,
sempre existe um risco de acidente, que pode provocar
desde um microdano até uma perda total. Muitas vezes,
essas avarias podem estar relacionadas a sujeiras – em
função do tempo em que o carro fica exposto ao longo
da logística – e também ao seu manuseio – tanto no
desembarque na concessionária quanto durante as
manobras no local de estoque.
Por conta disso é que existe um tipo de seguro conhecido
como “all risks”, que promove cobertura contra todos
os riscos associados ao processo logístico de transporte
do veículo.
As avarias provocadas nessas ocasiões podem ser
classificadas como de dano leve, médio ou forte,
dependendo da sua extensão. E o emprego de técnicas
como reparação sem pintura e microrretoques para a
correção desses danos foi o que estimulou a criação de
um estudo do CESVI, que desenvolveu uma metodologia
para definição e mensuração dos tempos nesses reparos.
A metodologia aborda o seguinte processo: quando da
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existência de uma avaria no veículo transportado – por
exemplo, da fábrica até a concessionária –, o transportador
identifica os danos e preenche um formulário de
classificação de avarias, informando qual peça foi avariada,
qual o tipo de dano provocado, em qual posição da peça
houve a avaria, e qual a extensão do dano. Após esse
processo, o recebedor do veículo aciona o sinistro junto à
seguradora. Desse momento em diante, é realizada uma
perícia para a constatação das avarias, o recolhimento dos
documentos obrigatórios e a análise de cobertura do seguro
para posterior indenização ao segurado.
Por meio dessa metodologia, ficou muito mais fácil
classificar avarias no processo de perícia, fazer a análise
de cobertura do sinistro e a geração de indicadores mais
consistentes e confiáveis. Com base na metodologia,
é possível identificar os danos passíveis de serem
desmembrados da categoria de danos leves – por terem
determinados tamanhos e padrões, permitem, como
alternativa, o uso de técnicas não convencionais de
funilaria e pintura para seus reparos.
Vale notar que a principal característica do microdano
é ter uma extensão de aproximadamente 6 cm de
comprimento, com deformação da carroceria e
comprometimento da pintura do veículo.

OS PROTETIVOS

Quando o perito da seguradora classifica os danos do
veículo acidentado, ele compara as informações com o que
foi preenchido pelo transportador no destino de entrega.
A partir desse momento, a seguradora define se o veículo
pode ser reparado ou se a recuperação do veículo não é
viável, mas haverá indenização ao segurado. Ou ainda se
as avarias não estão cobertas na apólice de seguro.
Para as seguradoras, a classificação de avarias é utilizada
tanto no seguro de transporte (all risks) quanto na área de
gerenciamento de riscos. E isso traz diversos benefícios:
• Categorização das avarias mais recorrentes na carteira.
• Identificação das peças mais avariadas.
• Identificação dos custos relacionados à reparação
e à substituição dessas peças.
• O índice de veículos bloqueados e recuperados.
• Desenvolvimento de soluções junto às montadoras
de veículos para uma melhor proteção no momento
do transporte.
Para as montadoras, a classificação de avarias é utilizada como
subsídio para mensurar a qualidade da operação logística, de
quando o carro sai de suas instalações até o seu destino final,
além de permitir o desenvolvimento de soluções para redução do
índice de sinistralidade na apólice de seguro.

shutterstock

BENEFÍCIOS DA CLASSIFICAÇÃO

No transporte de veículos recém-fabricados, é comum a
utilização de proteções em peças externas, internas e da
carroceria, como forma de preservação do automóvel, devido às
muitas movimentações nas etapas de logística de distribuição.
Por conta disso, o CESVI BRASIL desenvolveu outro estudo,
analisando os principais materiais e acessórios utilizados para
a proteção do veículo nesse transporte, o que inclui dispositivos
de proteção interna, externa, sua localização e função, a fim de
identificar a sua utilidade nas regiões aplicadas.
O CESVI identificou também que as áreas de gerenciamento de
riscos das seguradoras atuam fortemente em parceria com as
montadoras, de modo a levantar oportunidades de melhoria e testar
novos protetivos para esse momento do transporte, anterior à
venda para o cliente final.
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MÁQUINAS POP

MUSEU DA U
IMPRENSA
AUTOMOTIVA
ESPAÇO EM SÃO PAULO TEM ACERVO
ESPECIALIZADO NA HISTÓRIA
DO JORNALISMO DEDICADO AO
AUTOMÓVEL. E VALE MUITO A VISITA
Alexandre Carvalho dos Santos
Alexandre Martins Xavier
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m candidato a viajante do tempo vai se sentir nas nuvens
ao entrar num imóvel particularmente interessante para fãs
de automóveis, localizado no bairro da Vila Romana, em São
Paulo. É lá, em dois andares de um simpático sobrado, que está
instalado o Museu da Imprensa Automotiva (Miau) desde outubro
de 2017. O objetivo principal desse museu é auxiliar jornalistas do
setor automotivo na produção de matérias com cunho histórico
ou que precisem abordar algum detalhe de um carro antigo. Onde
você encontraria um manual do proprietário de um modelo dos
anos 1990, por exemplo? Mas a riqueza de seu acervo torna uma
visita ao Miau um programão para qualquer pessoa que goste de
carro. E agora você vai entender por quê.
O acervo do museu é de respeito: tem, aproximadamente, 10
mil itens, e inclui raridades como primeiras edições de revistas
automotivas – há uma seção dedicada especialmente à Quatro
Rodas –, press-releases de lançamentos de carros de décadas
passadas, muitas fotos raras, vídeos com comerciais antigos de
carros, folders, pôsteres, os já citados manuais do proprietário,
muito material de colecionador e uma parte só com equipamentos
usados pelos jornalistas de antigamente: câmeras fotográficas
que parecem peças de museu (e são!), máquinas de escrever,
gravadores antigos...

Um dos itens que mais chamam a atenção é o primeiro release
de imprensa divulgado no Brasil – datilografado, claro. É um
comunicado de 1968, sobre o Galaxy 69, que falava de uma
novidade revolucionária para aqueles tempos: o primeiro carro
com câmbio automático fabricado no país. Já na biblioteca do
museu é possível se deparar com livros que vão muito além da
informação técnica – e são curiosíssimos. Um deles, A Gíria do
Automóvel, obra de 1976 assinada por Antônio Giannella, explica
com aparente seriedade os termos populares – e alguns bem
chulos – que usamos para falar de tudo que é relacionado ao carro
(pense no “nome alternativo” da alça de segurança do automóvel,
por exemplo, o acessório ao qual o passageiro se agarra quando
acha que está na iminência de um acidente). Outra leitura no
mínimo curiosa é o livro Seu Volkswagen é um Símbolo Sexual?,
do dr. Jean Rosenbaum. A obra – uma publicação da editora
Artenova – pretende apontar, em tom psicanalítico, o que o carro
de cada indivíduo explica sobre sua personalidade e seus desejos.

A LINHA EVOLUTIVA
DAS CAPAS DE REVISTA
Outra viagem no tempo que se pode viver no Museu da Imprensa
Automotiva é acompanhar a evolução das capas de revistas
ao longo das décadas. Uma curiosidade é que, nas primeiras

O MIAU ABRE AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS. NA RUA
MARCELINA, 108 – VILA ROMANA
publicações, os automóveis que apareciam nas capas não
necessariamente eram tema de alguma matéria da revista.
Muitas combinavam um carro luxuoso ou esportivo com uma
mulher atraente em cenários bonitos... e pronto – estava
feita uma capa capaz de chamar a atenção do público-alvo,
majoritariamente masculino. Algumas capas, inclusive, não tinham
nada escrito nelas além do nome da revista – bastava a foto.
Esse estilo clean, em algum momento, foi para o seu inverso, com
capas poluídas por diversas chamadas e fotos que se referiam
a diversos assuntos – como se fosse importante expor a pauta
inteira da revista na capa. Houve a fase também em que as
revistas sempre anunciavam um teste de um modelo de carro,
ou um comparativo – uma linha do jornalismo automotivo que caiu
nas graças do consumidor de revista.
Falando nessas publicações antigas dedicadas ao automóvel,
o museu deixa perceber quão criativas precisavam ser as
redações daqueles primórdios da imprensa automotiva. Afinal,
se hoje há lançamentos de modelos a todo instante, com uma

Revista CESVI

37

MÁQUINAS POP
multiplicidade de marcas presentes no mercado brasileiro, a
história antigamente era bem diferente. Quando havia um carro
novo, era o acontecimento do ano para esse setor. E isso significa
o seguinte: na maior parte do tempo, os jornalistas precisavam
preencher todas as páginas de suas publicações sem ter uma
grande novidade para apresentar ou comentar. Não devia ser fácil.
Por outro lado, isso rendia conteúdos de grande criatividade, como
a matéria “Álcool, Cigarros e Beijos”, da primeira Quatro Rodas,
que falava dos hábitos do motorista que não combinavam com a
direção segura – e namorar estava entre eles.
Na época também havia uma linha de jornalismo investigativo
muito forte, como uma matéria que provava como era fácil
comprar uma carteira de habilitação – os jornalistas conseguiram
uma CNH para uma pessoa cega sem a menor dificuldade.

OPALA EXPERIENCE
E sua visita ao Museu da Imprensa Automotiva não estará completa
se você não participar de uma simulação muito particular dos
antigos drive-ins – locais a céu aberto onde as pessoas iam assistir
a um filme numa tela de cinema sem sair dos seus carros (embora
o objetivo mesmo fosse namorar). No Miau, a experiência é indoor,
mas também é interessantíssima. Na chamada “Exposição Opala”,
o visitante se senta dentro de um Opala Comodoro 1988, bem
acomodado numa sala do museu, e assiste a um vídeo sobre a
história desse sedã que deixou saudade em muita gente. Trata-se
de um filme produzido em 1992, quando o Opala saiu de linha – o
museu conseguiu um VHS original da época.
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MUSEU DE
UM HOMEM SÓ
Com patrocínio da Audi, que
permite cobrir custos fixos como
o aluguel do imóvel, o Museu da
Imprensa Automotiva é uma iniciativa
sem fins lucrativos do jornalista Marcos Rozen, conhecido
principalmente por seu trabalho na editora AutoData. E é ele
quem faz praticamente tudo ali: além de administrador do
museu e organizador do seu acervo, Rozen é bilheteiro e guia
dos visitantes. Segundo ele, é assim porque, desde o início,
o Miau nasceu para atender a uma necessidade do próprio
jornalista. “Atuo na área automotiva e sempre gostei de fazer
matéria contando a história dos modelos e da própria indústria,
e sentia a falta de material sobre isso”, explica Rozen. “Se
você quer saber a história do Gol, você vai a uma biblioteca
procurar? Não tem, é raro de achar. Na própria montadora, o
acesso é difícil, está lá no arquivo morto deles, geralmente não
tem áreas dedicadas a isso. Então comecei por conta própria a
juntar tudo quanto é material que aparecia.”
Marcos Rozen conta que morava num apartamento de três
quartos: um deles era onde ele dormia, um era seu escritório
e o último, menorzinho, guardava o acervo do que viria a ser o
museu. Mas essa disposição logo mudaria.
No começo, o jornalista lançou o Miau de forma virtual – os
colegas podiam solicitar algum material por uma página
do Facebook. Só que esse lançamento na internet fez com
que muitas pessoas entrassem em contato com Rozen
para oferecer doações. Resultado: o acervo foi crescendo,
crescendo, e chegou um momento em que já ocupava
a maior parte do apartamento do jornalista. Ele acabou
dormindo no quarto menor, e os outros ficaram tomados
pelos materiais. Era hora de transformar o Miau num museu
físico, com sede própria.
“Cheguei a ter uma certa dificuldade, porque eu não tinha
nenhuma experiência a respeito de montar museu. Uma
coisa é você ter o material, outra é ter uma lógica de como
exibir isso. Esse entendimento foi um processo. Fui visitar
alguns museus para ver como funcionava, conversei com
museólogos e bibliotecários... Esse aqui já é o terceiro Miau.
Em um ano e meio, montei e desmontei algumas vezes,
porque ainda não estava satisfeito com o resultado. Mas
agora acho que ficou bom.”
Ficou, sim. Para quem tem interesse na história do automóvel,
o Museu da Imprensa Automotiva é uma deliciosa volta ao
passado, fonte de descobertas sobre as realizações – e as
curiosidades – dos pioneiros da comunicação automotiva. E
abre aos sábados, domingos e feriados. Apareça por lá.

SISTEMAS DE BLOQUEIO
E RASTREAMENTO

T

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

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

ALLTECH

ALLTECH

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

0800 604 6644

www.alltechrastreamento.
com.br

ITURAN

RASTREADOR
E-GPRS

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

0300 010 5566

www.ituran.com.br

ITURAN

LOCALIZADOR
RF SMART

LOCALIZADOR

APROXIMAÇÃO
DE ANTENAS

RÁDIO
FREQÜÊNCIA

0300 010 5566

www.ituran.com.br

ONIXSAT RASTREAMENTO
DE VEÍCULOS

OnixSlim

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

SANTANA RASTREAMENTO

MXT-140

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(31) 2534-9400

www.santanarastreamento.com.br

SURFIX RASTREADORES

E3

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(81) 3419-8512

www.surfixrastreadores.com.br

TESB - TELEFÔNICA

TELEFONICA
GSM

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÃO
SEGMENTO CASCO =

CARGA =

LOGÍSTICA =

EMPRESA

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

MERCEDES BENZ

FLEETBOARD

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 4173-0441

www.fleetboard.com.br

ONIXSAT RASTREAMENTO
DE VEÍCULOS

OnixSlim

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

ONIXSAT RASTREAMENTO
DE VEÍCULOS

OnixTrailer

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

ONIXSAT RASTREAMENTO
DE VEÍCULOS

OnixSmart2 GPRS

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

ONIXSAT RASTREAMENTO
DE VEÍCULOS

OnixSmart2
Hibrido

RASTREADOR

GPS

Hibrido

(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br

SURFIX
RASTREADORES

E3

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(81) 3419-8512

www.surfixrastreadores.com.br

TESB - TELEFÔNICA

TELEFONICA GSM

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br
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Volkswagen

PAINEL

CAR GROUP: CESVI PREMIA OS NOVOS
CAMPEÕES DE REPARABILIDADE

O

CESVI BRASIL premiou dez modelos automotivos
que conquistaram as melhores condições de
reparação no índice CAR Group de 2017. O
reconhecimento é concedido aos veículos que, ao longo do
ano, apresentaram desempenho superior na relação entre
custo e facilidade de conserto.
A montadora alemã Volkswagen conquistou cinco troféus,
nas seguintes categorias: hatchback compacto, com o up!,
hatchback compacto off-road, com o Cross up!, picape
compacta cabine simples, com a Nova Saveiro GVII, picape
compacta cabine dupla, com a nova Saveiro CD GVII, e SW
compacta, com o Spacefox.
Citroën (Novo AirCross e C4 Lounge), Toyota (Etios
Sedan), Peugeot (2008) e Suzuki (Jimny) foram premiadas
respectivamente nas categorias minivan compacta, sedã
médio, sedã compacto, utilitário esportivo e utilitário
esportivo off-road.
“Com o CAR Group, consumidores têm a possibilidade de
consultar dados importantes do veículo que pretendem
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adquirir, seja ele novo ou seminovo. Além disso, o ranking
é um grande aliado das seguradoras, que podem utilizá-lo
como um indicador a ser analisado na hora de precificar
seus produtos”, afirmou Emerson Feliciano, superintendente
técnico do CESVI.
Confira a lista dos veículos premiados em 2017.

CAMPEÕES CAR Group 2017
Veículos/Modelos
Volkswagen up!
Volkswagen Cross up!
Citroën Novo Aircross
Volkswagen Nova Saveiro GVII
Volkswagen Nova Saveiro CD GVII
Toyota Etios Sedan
Citroën C4 Lounge
Volkswagen Spacefox
Peugeot 2008
Suzuki Jimny

Categoria
Hatchback compacto
Hatchback compacto off-road
Minivan compacta
Picape compacta cabine simples
Picape compacta cabine dupla
Sedã compacto
Sedã médio
SW compacta
Utilitário esportivo
Utilitário esportivo off-road

N

o dia 18 de janeiro, representantes das oficinas de funilaria
e pintura, e também convidados do mercado segurador,
tiveram uma oportunidade especial de conhecer a fundo as
funcionalidades e vantagens do ÓRION SMART – o novo recurso
do sistema de gestão de sinistros do CESVI BRASIL, capaz de
reduzir pela metade o tempo necessário para a realização de
um orçamento de reparo. Isso porque o CESVI organizou uma
apresentação em sua sede, no bairro do Jaraguá, em São Paulo,
com uma série de palestras relacionadas à tecnologia.
O SMART, por meio de algoritmo que atua sobre um banco de
dados com quase 1 milhão de sinistros, agiliza o processo de
orçamento eletrônico sugerindo automaticamente as peças
que devem ser reparadas ou substituídas.
O evento começou com uma introdução do diretor executivo
do CESVI, Almir Fernandes, enfatizando que o SMART faz
parte de um trabalho do centro de pesquisa voltado para a
produtividade das oficinas, que já dura mais de duas décadas.
“Com esse lançamento, o CESVI quer compartilhar com
as oficinas de funilaria e pintura os resultados inovadores
de sua pesquisa e desenvolvimento, para que, daqui a
mais 20 anos, tenhamos outros negócios sustentáveis no
setor de reparação do país: empreendimentos produtivos e
sofisticados do ponto de vista da tecnologia.”
A primeira palestra do dia ficou a cargo do inglês David
Whitaker, diretor da Marketdata, a empresa de tecnologia
que avaliou estatisticamente os dados de sinistros do
CESVI para a elaboração do algoritmo que viabiliza o
recurso. Whitaker falou sobre os riscos e as oportunidades
associadas à evolução da inteligência artificial na sociedade.
“O sistema do CESVI é uma prova de como a inteligência
artificial está ajudando nossas vidas.”
Já Karina Nakamura, gerente de estatística da Marketdata,
palestrou sobre como essa inteligência artificial foi usada na
escolha do melhor algoritmo para o novo recurso do Órion.
“Machine Learning é uma área da I.A. capaz de reconhecer
padrões e extrapolá-los por meio de algoritmos. Mas vale

frisar que trabalhamos em cima de um histórico de oito anos
de orçamentos eletrônicos.”
Coube a Rodrigo Hernandes, gerente do Órion, a palestra
mais explicativa sobre como o SMART funciona na prática.
Durante sua palestra, inclusive, houve uma demonstração de
como o recurso é capaz de agilizar o processo de orçamento.
Foram comparadas, em tempo real, duas vistorias de veículos
feitas pelo Órion, uma pelo método convencional, outra com o
SMART. A primeira, feita rapidamente por um colaborador do
CESVI, durou 1 minuto e 59 segundos. A segunda, envolvendo
a mesma região sinistrada, mas feita com o SMART, baixou
esse tempo para impressionantes 13 segundos.
Então, após uma conclusão do superintendente técnico do
CESVI, Emerson Feliciano, os participantes puderam se
aprofundar nas possibilidades do SMART ao longo de uma
sessão de perguntas e respostas.

Fernanda Marton

L

ÓRION SMART PARA OFICINAS

BRASIL TEVE MAIS CARROS
NO RECALL EM 2017

O

Procon-SP divulgou balanço dos recalls
de automóveis iniciados no Brasil em
2017. No ano passado, as montadoras
convocaram os proprietários de 1.965.253
veículos no país para a realização de reparos
de defeitos de fábrica que podem comprometer
a segurança e provocar acidentes graves, que
podem ferir ou até mesmo matar ocupantes ou

outras pessoas no trânsito.
A Mercedes-Benz teve o maior número de ações
no ano, mas Toyota convocou mais unidades.
Do 1,96 milhão de veículos afetados, 846.103
apresentaram problemas em um ou mais
airbags – foram 35 recalls só para este tipo
de defeito, o que representa 43% de todos os
carros convocados em 2017.

Revista CESVI
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FRANÇA PROÍBE
MOTORISTAS DE USAR
CELULAR NO CARRO
Divulgação

A
LATIN NCAP AVALIA VIRTUS E ONIX

A

primeira série de análises de 2018 do Latin NCAP – órgão que
classifica a segurança dos veículos latino-americanos – foi apresentada
com resultados alentadores para o Virtus e a versão melhorada
do Onix. O Virtus obteve igual resultado ao do Polo, cinco estrelas, a
classificação máxima possível. Já o Onix conseguiu três estrelas devido às
melhorias implementadas, um resultado muito melhor em comparação com
o zero estrela ganho em 2017.
Como o Virtus e o Polo são idênticos da frente até o pilar B, o impacto
frontal e o lateral de poste dos testes feitos no Polo, bem como seus
resultados, foram levados em conta para a avaliação da proteção de
adultos do Virtus. A proteção contra impacto frontal dos ocupantes infantis
é considerada igual à do Polo, já que ambos compartilham, também, a
mesma plataforma e os assentos traseiros. Como o Virtus tem uma
distância entre eixos maior que a do Polo, foi realizado o teste de impacto
lateral, apresentando o mesmo nível de proteção do Polo nesse impacto.
Os airbags laterais de cabeça-tórax, de equipamento padrão, mostraram
um rendimento robusto em ambos os cenários de impacto lateral.
O Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) cumpre com as condições
regulamentares do Latin NCAP, tendo sido aprovado quanto aos critérios
de rendimento requeridos no teste. Para a segurança das crianças, o
Virtus é aprovado sob os requisitos de i-size, oferecendo ancoragens
ISOFIX, interruptor de desativação dos airbags e cintos de três pontos
para todos os passageiros de maneira padrão, permitindo alcançar a
melhor qualificação de estrelas possível em proteção infantil. Tanto o Virtus
como o Polo proporcionam proteção para pedestres padrão, possibilitando
que o modelo também receba o Latin NCAP Advanced Award por essa
característica de segurança tão importante.
Já o recém-melhorado Chevrolet Onix conseguiu três estrelas para o
ocupante adulto também para o infantil. Fabricado no Brasil, o Onix tinha
sido avaliado pelo Latin NCAP em 2017, obtendo um resultado de zero
estrela para a proteção do ocupante adulto.
A Chevrolet, então, decidiu melhorar o Onix e patrocinar uma nova
avaliação do modelo em 2018. O Onix foi melhorado com reforços
estruturais, quanto à proteção contra impactos laterais, com elementos
de absorção da energia nas portas, protegendo melhor os adultos, além
de ancoragens ISOFIX e um novo cinto de segurança para o motorista. A
proteção para os ocupantes adultos conseguiu alcançar as três estrelas
apresentando uma proteção fraca para o peito do adulto no impacto
frontal e no lateral. A proteção do ocupante infantil mostrou um resultado
de três estrelas com proteção marginal no teste de impacto frontal no
dummy de 3 anos. O Onix conta ainda com um cinto pélvico (dois pontos)
somente no banco traseiro central.
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França proibiu motoristas de usar o telefone
celular em seus carros, mesmo se o veículo
tiver parado e até com o motor desligado.
A nova lei é uma tentativa do governo francês de
frear o aumento das mortes no trânsito do país.
Agora, os condutores terão que estacionar em
lugares específicos para usarem seus telefones
sem risco de serem multados. A única exceção é
para casos de emergência, como acidentes. Ou se
o carro sofrer uma pane e o proprietário precisar
chamar socorro.
Até então, a lei dizia que o uso de telefones era
proibido apenas quando “em circulação”. Isso abria
brechas para que o motorista apenas encostasse o
carro em qualquer lugar para não ser penalizado.
Quem for flagrado usando o telefone poderá ser
multado em 135 euros (cerca de R$ 540) e ter
pontos retirados da carteira.

CHINESAS VOLTAM
PARA O SETOR AUTOMOTIVO
DO BRASIL

S

egundo reportagem do jornal Folha de S.
Paulo, as montadoras chinesas apostam
na retomada do crescimento do mercado
automotivo para tentar uma nova ofensiva
comercial no Brasil, já que a primeira não lhes
deu a relevância esperada.
Nos últimos cinco anos, as oito marcas chinesas que
atuaram aqui venderam 96 mil unidades. O montante
representa quase a metade do que um único modelo,
o Chevrolet Onix, emplacou somente em 2017 (188,6
mil unidades).
Das oito empresas que se aventuraram no país
restaram apenas quatro: JAC Motors, Chery e Lifan.
Outras como Changan, Hafei, Jinbei e Geely estão com
as atividades suspensas.
A JAC planeja vender oito mil veículos em 2018. A
empresa chegou em 2011 ao mercado brasileiro e
emplacou 23,7 mil veículos no primeiro ano. Em 2017,
foram apenas 3,8 mil unidades.
O fim da cota para importações, de 4,8 mil carros
por ano, é um dos motivos do otimismo. A empresa
que ultrapassasse o limite era sobretaxada em 30
pontos percentuais do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), de acordo com o Inovar-Auto, regime
automotivo que vigorou até 31 de dezembro de 2017.

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”

