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oucos momentos marcaram tanto a história da segurança
viária no mundo quanto a proclamação, pela ONU, da Década de Ação para Segurança no Trânsito (2011 – 2020)
e o plano global que veio em decorrência disso, coordenado pela
Organização Mundial da Saúde. Nesse documento são apresentados cinco pilares fundamentais para a estruturação dos países
no caminho da redução da violência do trânsito: gestão da segurança no trânsito, mobilidade e vias mais seguras, veículos mais
seguros, usuários da via mais seguros e resposta pós-acidente.
Tudo isso foi um divisor de águas porque, pela primeira vez na
história, havia uma cobrança explícita e direta aos governos
do mundo inteiro quanto ao comprometimento por ações que
fossem efetivas para a redução dos acidentes e das mortes relacionadas a eles. A ONU entrou com firmeza nessa questão pela
evidência da calamidade vista principalmente em países pobres:
milhões de pessoas perdendo suas vidas por um problema que
poderia ser evitado, e que só depende da ação das autoridades
para que, no mínimo, seja reduzido de forma significativa.
Assim como a Década de Ação, outras iniciativas vieram em prol
dessa cobrança de atitudes, e não apenas por parte dos governos: o trabalho do Global NCAP e do Latin NCAP, por exemplo,
fala diretamente aos fabricantes de veículos sobre as neces-
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sidades de melhoria da segurança de seus veículos – inclusive
expondo publicamente suas fraquezas quanto a essa questão.
Nossa matéria de capa desta edição é um levantamento de
todo esse importante trabalho feito mundo afora, destacando e
explicando as recomendações e atividades em segurança viária
provenientes de diferentes fontes. O objetivo é apresentar ao
leitor um panorama do que tem sido a preocupação e a cobrança
global em relação à diminuição de acidentes (ou à minimização
dos danos provocados por eles). De quebra, ainda mostramos
conclusões de um estudo do TRL (Transport Research Laboratory), com recomendações específicas para o Brasil nesse
contexto.
Estão aí, nesse conjunto de informações levantado pelo engenheiro e consultor José Antonio Oka – aliás, um antigo colaborador
do CESVI –, régua e compasso para a melhoria dessa situação
insustentável que é a perda sistemática e dramática de vidas nas
ruas, avenidas e rodovias. E que a Revista CESVI mostra a você,
leitor, em primeira mão.
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FROTA BRASILEIRA S
DE VEÍCULOS
Alexandre Carvalho dos Santos
Djone Pereira

egundo um estudo do Sindipeças (Sindicato
Nacional da Indústria de Componentes para
Veículos Automotores), a frota brasileira
finalmente voltou a crescer após dois anos
praticamente estacionada: em 2017, o País ganhou
1,2% a mais de veículos em suas ruas. Pode ser uma
retomada – ainda que tímida – de um crescimento
que vinha em ritmo forte antes da crise.
Confira, nesta seção, as principais informações
desse estudo.

VEÍCULO POR
HABITANTE
2007

DIFERENÇA 1 VEÍCULO PARA
DE 34% 7,3 HABITANTES
2017
1 VEÍCULO PARA
4,8 HABITANTES

TAMANHO DA FROTA DE VEÍCULOS*
2016

42 MILHÕES

2017

43,4 MILHÕES

* Automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus

AUMENTO DE 1,2%
6

NO BRASIL
72,8% da frota está

distribuída entre os Estados
de São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e Paraná.

ENTRADA DE
VEÍCULOS EM
CIRCULAÇÃO

FROTA POR TIPO DE VEÍCULO
AUTOMÓVEIS

36.007.536
MOTOS

13.198.091

PICAPES E FURGÕES

5.093.741

2011

4 MILHÕES

CAMINHÕES

2017

1.887.883

889 MIL

ÔNIBUS

Renovação da frota
ficou mais lenta

382.260

A idade média da frota de carros,
caminhões e ônibus atualmente é
de

9 ANOS E 7 MESES.

“A frota envelheceu devido à queda na
entrada de veículos novos, por conta
da crise econômica”, avalia Elias
Mufarej, conselheiro do Sindipeças
responsável pela área de reposição.

IDADE MÉDIA
DAS MOTOS

IDADE MÉDIA
DA FROTA

ATÉ 5 ANOS

ATÉ 5 ANOS

6 A 10 ANOS

6 A 10 ANOS

11 A 15 ANOS

11 A 15 ANOS

16 A 20 ANOS

16 A 20 ANOS

4.871.249
TAMANHO DA FROTA DE MOTOS
2016

2017

13,4 MILHÕES 13,2 MILHÕES
DIMINUIÇÃO DE 2%

5.379.306
2.250.919
696.617

12.910.705
15.104.507
7.571.228
5.209.947
Revista CESVI
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SEGURANÇA

DUAS RO
FALTA UMA CULTURA DA BICICLETA POR AQUI.
E ISSO ENVOLVE UMA SÉRIE DE AÇÕES. A
PRINCIPAL É UMA INFRAESTRUTURA QUE OFEREÇA
SEGURANÇA E CONFORTO PARA O CICLISTA

Divulgação

JOSÉ EDUARDO GONÇALVES,
DIRETOR EXECUTIVO DA ABRACICLO

M

esmo com todas as turbulências políticas
e econômicas do momento, a diretoria
da Abraciclo (Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares) tem tido motivos
para comemorar. Afinal, 2018 tem sido um ano de
crescimento e melhora nos negócios. O setor começou
com uma venda média diária (dias úteis) de 3.500
motocicletas entre janeiro e fevereiro, subiu para 3.777
em março e 3.910 em abril. Em maio, já estava com
esse número acima de 4 mil unidades quando veio o
baque da paralisação dos caminhoneiros, que causou
incerteza em todos os mercados, baixando o movimento
nas lojas. Ainda assim, a perspectiva para o ano é muito
boa. “Tínhamos a perspectiva de produzir para este
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Alexandre Carvalho dos Santos
ano 935 mil motocicletas, um crescimento de 5,9% em
relação a 2017”, afirma José Eduardo Gonçalves, diretor
executivo da associação. “Mas, com esse crescimento
contínuo, já estamos revendo essa projeção para cima.”
O que é um bom sinal para a economia, no entanto,
provoca inquietação em gente que associa motocicleta
a acidente de trânsito. Uma relação que tem seu fundo
de verdade: segundo dados da Seguradora Líder DPVAT,
que paga o seguro obrigatório de mortos e feridos no
trânsito, 74% das indenizações em 2017 foram para
motociclistas acidentados.
Para saber como a Abraciclo analisa a questão da
segurança viária e os riscos vividos por quem se desloca de
moto – e também de bicicleta – a reportagem da Revista
CESVI conversou com Gonçalves no fim de maio.

EM

DAS
Faz parte da missão da Abraciclo atuar
no trânsito de quem é o culpado. Todos têm de se respeitar
na melhoria da imagem do setor de duas
ou nunca iremos melhorar a segurança no trânsito.
rodas em relação à segurança no trânsito.
O que tem sido feito nesse sentido?
Os motociclistas estão sempre entre
as maiores vítimas do trânsito. O que
A Abraciclo tem investido muito em ações de
o governo precisa fazer para que um
segurança. Ela realizou em maio o Moto Check-Up,
aumento de motos nas ruas não signifique
que é o maior evento setorial de conscientização e
também um aumento de mortes?
orientação de motociclistas. Fizemos na Radial Leste,
em São Paulo, e em três dias o evento recebeu cerca
de 4.500 motociclistas. Nesse evento é feita a vistoria
de 21 itens de segurança. Em seguida o motociclista
assiste a uma videopalestra rápida, de 9 minutos, a
respeito de pilotagem segura, vê uma demonstração
de frenagem correta e finalmente ganha um vale-troca
de óleo, além de um brinde. O objetivo principal é
conscientizá-lo sobre a importância da manutenção
preventiva e do respeito às normas do trânsito. Esse
evento, fizemos em parceria com a CET e a Prefeitura
de São Paulo. Mais para o começo do mês, também
fizemos blitze educativas em 12 pontos críticos da
cidade – levantamos quais os pontos com maior
concentração de acidentes de motos, como a estrada
M’Boi Mirim, a Av. Salim Farah Maluf, Rebouças, entre
outras. Nesses pontos, abrimos uma faixa onde se lia
“Motorista, respeite o motociclista. Em cima de uma
moto tem um pai de família ou alguém como você”.
Pela primeira vez, fizemos a mensagem também para
o motorista. E isso acabou causando uma repercussão
muito interessante. Não adianta ficar com essa disputa

Temos de levar em consideração que o Código de Trânsito
Brasileiro define claramente que os veículos mais robustos
são responsáveis pela segurança dos elementos mais frágeis
nas vias: o ciclista deve tomar cuidado com o pedestre;
o motociclista, com o ciclista e o pedestre; o automóvel,
com todos esses anteriores, e assim por diante. Mas o
comportamento do brasileiro no trânsito passa longe dessa
orientação. Então a Abraciclo considera que há dois pontos
fundamentais para que os números de acidentes envolvendo
motociclistas diminuam: educação e fiscalização. É preciso
investir em educação se você quer mudar o comportamento
tanto dos motoristas de automóveis quanto dos que pilotam
motos – e do pedestre também. E nenhum país conseguiu
resolver suas questões de segurança no trânsito sem um
rigor na fiscalização, que envolva também a aplicação de
multas e outros tipos de punição. Por exemplo, com tudo o
que foi feito para conscientizar as pessoas sobre os riscos
de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, todo fim de
semana você vê notícias de gente embriagada provocando
acidentes graves. Continua assim porque há pouca
fiscalização, e a pessoa já conta com a impunidade.

Revista CESVI
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NÃO ADIANTA FICAR COM
ESSA DISPUTA NO TRÂNSITO
DE QUEM É O CULPADO. TODOS
TÊM DE SE RESPEITAR OU
NUNCA IREMOS MELHORAR A
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Sem essas ações, o crescimento da frota
acaba tendo uma influência maior, correto?
Claro. Antes de mais nada, é preciso considerar que a
frota de motocicletas cresceu muito nos últimos 15 anos.
Só na cidade de São Paulo, temos 1,1 milhão de motos
hoje. Cresceu tanto porque a compra da motocicleta ficou
mais acessível, com uma oferta maior de financiamento
que antes que só existia para os carros, e também pela
facilidade de deslocamento da moto dentro do trânsito
congestionado das grandes cidades – sem falar que ela
tem um custo muito inferior ao de um automóvel. O próprio
custo de se manter uma motocicleta é muito mais suave
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que o de um carro, inclusive se você pensar na questão
do combustível. As pessoas começaram a fazer as contas
do quanto gastavam com o transporte público e foram
chegando à conclusão de que valeria mais a pena investir
numa parcela de financiamento de uma moto. Também é
preciso dizer que a moto é um instrumento de geração de
renda. O motofretista passa o dia inteiro com a moto na
rua e com essa atividade ele sustenta a sua família.

O que tem sido feito em prol da
profissionalização de quem trabalha
com motocicleta?
Temos a regulamentação da profissão, aplicada por
diversos municípios, e é muito importante fazer o
curso para isso. Infelizmente, porém, a adesão é baixa,
principalmente em função do custo e do tempo que o
motociclista precisa ficar no treinamento. Mas eu sempre
argumento da seguinte forma: não há como melhorar
uma situação se não houver um real empenho nessa
direção. Tem de considerar a relação custo-benefício.
Um profissional com documentação bem resolvida vai
ter resultados muito melhores no trabalho dele. Precisa
achar um jeito de investir. Até acredito que poderia vir
algum apoio financeiro do poder público para que esse

motofretista pudesse fazer o curso sem tanta dificuldade.
Mas a regulamentação é muito bem-vinda.

Como viu o aumento de ciclovias na gestão
Haddad da Prefeitura de São Paulo?
Havia uma meta de quilômetros de ciclovia, anunciada na
campanha do prefeito Haddad, que precisava ser alcançada,
e aparentemente ele chegou lá. Mas talvez tenha faltado
um planejamento geral mais criterioso para que a malha
cicloviária fosse estabelecida. Ela foi muito bem-vinda, era
necessária, mas entendo que talvez fosse melhor ter um
pouco mais de qualidade em vez de tanta quantidade. A
atual administração está repensando essa malha com o
objetivo de torná-la mais eficaz. Eu uso essas rotas pelo
menos duas vezes por semana e noto que a manutenção
realmente é ruim. Tem muito desgaste, tem buraco,
tem falhas de sinalização... muita coisa que precisa ser
corrigida. Tudo bem que as próprias vias dedicadas aos
automóveis também sofrem com a manutenção deficiente,
mas o mesmo buraco que pode passar despercebido para
o carro tem a capacidade de provocar um acidente grave
para o ciclista.

O que mais poderia mudar
nessa estrutura?
Também acho que às vezes exageramos um pouco nas
restrições para o deslocamento das bicicletas. Em Berlim,
por exemplo, tem muito aproveitamento de calçada para
fazer ciclovias. Aqui tem essa coisa cética de que na
calçada não pode de jeito nenhum. Mas eu vejo que há
calçadas nas quais dá para fazer, desde que com estudo,
planejamento e sinalização adequada. De qualquer forma,
apesar de todas essas ponderações, a iniciativa do Haddad
foi muito boa, porque finalmente colocou São Paulo entre as
cidades amigáveis para os ciclistas. E São Paulo costuma
ter repercussão em outras partes do País. Desde esse
começo na capital paulista, não paro de receber notícias de
outras cidades aderindo a estruturas cicloviárias.

infraestrutura que ofereça segurança e conforto para o
ciclista. Se tiver isso, resolve. Pensa bem, para deixar o
carro na garagem e ir de bicicleta ao trabalho, ou para
a escola, você só vai fazer isso caso se sinta seguro e
confortável. Se começa a ficar difícil ou arriscado, a pessoa
prefere pegar o carro. A esses fatores, eu adicionaria um
que nem depende do poder público, é a iniciativa privada
que precisa comprar a ideia: um estímulo das empresas
para que seus funcionários se desloquem para o trabalho de
bicicleta. Criando vestiários com chuveiro, por exemplo. Sai
mais barato que investir em estacionamentos gigantescos.
Se o funcionário chegar de bicicleta, vai ocupar menos
espaço. E tem mais um fator: as empresas têm seus
funcionários cobertos com planos de saúde, mas elas não
sabem se esses funcionários têm hábitos saudáveis. Mas,
se ela estimular o uso da bicicleta, estará contribuindo
para que ele tenha uma condição física melhor. Isso tudo
é o que a gente chama de cultura da bicicleta. As pessoas
entenderem que a bike não é só aquele brinquedo usado na
infância: é um meio de transporte para a vida inteira.

Você faz seus deslocamentos de bicicleta?
Uso todo sábado e domingo de manhã há muitos anos,
religiosamente. E quando estou fora do Brasil eu alugo. Só
não estou conseguindo vir da minha casa para a Abraciclo
com ela – embora a distância seja curta, de apenas 5
quilômetros – porque não tem uma ciclovia no caminho e
as avenidas por aqui têm trânsito muito pesado. Como a
Prefeitura estreitou as faixas de rolamento para os veículos,
ficou apertado e muito perigoso para um ciclista. O risco é
muito grande. Como eu falei antes, a segurança é um ponto
fundamental para você aderir ao uso constante da bicicleta.

Segundo dados da própria Abraciclo,
o Brasil é o quarto maior produtor de
bicicletas do mundo. Então por que ainda
não existe um hábito de usar a bike para
outras finalidades de deslocamento além
do lazer?
Falta uma cultura da bicicleta por aqui. E isso envolve uma
série de ações. A principal – e que foi tema de um estudo
feito pela consultoria Rosenberg & Associados – é uma

Revista CESVI
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MATÉRIA DE CAPA

A SEGURANÇA
VIÁRIA NO PLANETA
LEVANTAMENTO INÉDITO DO CESVI FAZ
AMPLO PANORAMA DAS ANÁLISES E
RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS À
SEGURANÇA NO TRÂNSITO MUNDIAL
José Antonio Oka
Alexandre Carvalho dos Santos
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P

or encomenda do CESVI BRASIL, o engenheiro e consultor José
Antonio Oka, especialista em questões relacionadas à segurança
viária, realizou um grande levantamento sobre as recomendações e
atividades de segurança no trânsito no mundo todo, a partir de informações
de entidades, órgãos governamentais e também centros de pesquisa. O
objetivo, num primeiro momento, seria dar fundamentação técnica para
o planejamento das ações de segurança viária do CESVI já em 2018,
relacionadas aos seguintes tópicos: gestão da segurança viária, segurança
veicular, velocidade, direção sobre influência de álcool, cinto e dispositivos
de retenção para crianças no transporte, distração ao dirigir, habilitação,
investigação de acidentes, entre outros.
Mas esse estudo acabou indo além de apontar caminhos para o centro
brasileiro. Foi enriquecido por recomendações específicas para o Brasil sobre a
importância de aperfeiçoar as normas de segurança veicular.
O relatório apresenta diversos resumos de informações qualificadas sobre

resultados de pesquisas e indicações de boas práticas
fundamentadas em resultados efetivos.
Nesta matéria da Revista CESVI você vai encontrar um resumo
dos principais destaques do estudo.

DÉCADA DE AÇÃO
Atualmente, os temas mais relevantes e atuais em segurança
viária no mundo são abordados nas duas iniciativas mais
importantes para a área: a Década de Ação para Segurança
no Trânsito e a Agenda 2030. Mas você sabe o que são
essas iniciativas? É o que vamos ver agora, começando pela
Década de Ação.
Sob coordenação da Organização Mundial da Saúde, a ONU
recomendou cinco pilares como referência para que cada país
estruturasse suas atividades entre os anos de 2011 e 2020,
de modo a tomar novas medidas para prevenir os acidentes de
trânsito – a nona causa de mortes em todo o mundo. Isso levando
sempre em consideração as próprias estratégias de cada país,
sua capacitação e sistemas de registro de dados em segurança
no trânsito. Os pilares estão na tabela a seguir.

AGENDA 2030 PARA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

temas críticos, relevantes e atuais em segurança viária.
Destacam-se aí as análises feitas no Relatório Global sobre o
Estado da Segurança Viária 2015 e também as do estudo O
Potencial das Normas de Segurança dos Veículos para Evitar
Mortes e Feridos no Trânsito no Brasil, feito pelo Transport
Research Laboratory, do Reino Unido, ricos em estatísticas,

Em setembro de 2015, a ONU lançou a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável, adotada por 193 países.
Os objetivos da iniciativa equilibram as três dimensões do
desenvolvimento sustentável – a econômica, a social e a
ambiental – e estimulam ações nos próximos 15 anos nessas
dimensões críticas.
A segurança no trânsito não constava dessa iniciativa num
primeiro momento, mas foi integrada à Agenda 2030 na forma
de duas metas, uma sobre saúde e outra sobre transporte para
cidades sustentáveis.
Na tabela da próxima página são apresentados os objetivos e
metas que abordam a segurança no trânsito na Agenda 2030.

DÉCADA DE AÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2011-2020

Divulgação

ATIVIDADES NACIONAIS
Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

Pilar 5

Gestão da segurança
no trânsito

Mobilidade e vias
mais seguras

Veículos mais
seguros

Usuários da via
mais seguros

Resposta
pós-acidente

Revista CESVI
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OBJETIVOS E METAS DA AGENDA
2030 SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Objetivo: “Garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos
em todas as idades”.

PILAR 3 – VEÍCULOS MAIS SEGUROS
Normas Veiculares
Meta 5: Até 2030, 100% dos veículos novos (definidos como

META DE REDUÇÃO DE VÍTIMAS

produzidos, vendidos ou importados) e usados atenderão a padrões

Meta: “Até 2020, reduzir pela metade o número de mortes e feridos
globais em acidentes de trânsito”.
Objetivo: “Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros,

de segurança de alta qualidade, como os regulamentos prioritários

resilientes e sustentáveis”.

TRANSPORTE SEGURO PARA TODOS

recomendados pela ONU, Regulamentos Técnicos Globais ou
requisitos equivalentes de desempenho nacional.

Meta: “Até 2030, fornecer acesso a sistemas de transporte seguros,

PILAR 4 – USUÁRIOS DA VIA MAIS SEGUROS

de custo acessível, acessíveis e sustentáveis para todos, melhorando a

Velocidade

segurança no trânsito, especialmente expandindo o transporte público,

Meta 6: Até 2030, redução pela metade da proporção de veículos

com atenção especial às necessidades daqueles em situação vulnerável,

que viajam acima do limite de velocidade e reduzir os danos e mortes

mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos.”

relacionados à velocidade.

Dois anos depois, foram aprovadas 12 metas complementares
aos objetivos e metas da Agenda 2030. Confira, na tabela a
seguir, como essas metas são apresentadas em relação aos cinco
pilares da Década de Ação para a Segurança no Trânsito.

METAS COMPLEMENTARES À AGENDA 2030
E AOS 5 PILARES DA DÉCADA DE AÇÃO
PILAR 1 – GESTÃO DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Estratégia Nacional com Metas
Meta 1: Até 2020, todos os países estabelecerão um plano de ação
nacional multissetorial de segurança no trânsito, abrangente, com
metas vinculadas ao tempo.

Legislação de Trânsito, Transporte e Veicular
Meta 2: Até 2030, todos os países aderirão a um ou mais dos
principais instrumentos jurídicos da ONU relacionados com a segurança
rodoviária. Regulamento ONU nº 22 (Capacetes de proteção).

Capacetes
Meta 7: Até 2030, aumentar a proporção de motociclistas usando
corretamente capacetes padrão para perto de 100%.

Proteção ao ocupante
Meta 8: Até 2030, aumentar a proporção de ocupantes de veículos
motorizados que usam cintos de segurança ou sistemas de retenção
padrão para crianças para perto de 100%.

Álcool e direção
Meta 9: Até 2030, reduzir pela metade o número de acidentes e
mortes por acidentes de trânsito relacionados a motoristas
que consomem álcool e/ou reduzir os relacionados a outras
substâncias psicoativas.

Celular
Meta 10: Até 2030, todos os países deverão possuir leis nacionais
para restringir ou proibir o uso de telefones celulares durante a
condução.

Direção profissional
Meta 11: Até 2030, todos os países deverão promulgar a
regulamentação do tempo de condução e períodos de descanso para
condutores profissionais e/ou aderir à regulamentação internacional /

PILAR 2 – MOBILIDADE E VIAS MAIS SEGURAS

regional nesta área.

Avaliação das Novas Rodovias
Meta 3: Até 2030, todas as novas rodovias atingirão padrões técnicos
para todos os usuários da via que levem em consideração a segurança

PILAR 5 – RESPOSTA PÓS-ACIDENTE

no trânsito, ou atinjam uma classificação de três estrelas ou melhor.

Resgate

Avaliação das Rodovias Existentes
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Meta 12: Até 2030, todos os países deverão estabelecer e atingir

Meta 4: Até 2030, mais de 75% das viagens em rodovias existentes

as metas nacionais, a fim de minimizar o intervalo de tempo

serão naquelas que atendem aos padrões técnicos para todos os

entre acidentes de trânsito e a prestação de primeiros socorros

usuários da via que levam em consideração a segurança no trânsito.

profissionais de emergência.

Shutterstock

PANORAMA DA SITUAÇÃO NO MUNDO
Mas será que todas essas recomendações e orientações estão
sendo atendidas? Um bom indicador é o Relatório Global sobre o
Estado da Segurança Global 2015, organizado e publicado pela
Organização Mundial da Saúde.
Esse relatório apresenta uma síntese da situação até 2013
da segurança viária em 180 países, com estimativas sobre o
total de mortes por acidentes de trânsito e avaliações sobre
como cada país estava em relação a fatores críticos para
segurança viária.
Confira a seguir resumos das análises e algumas
recomendações feitas sobre temas-chaves abordados
no relatório.

Estatísticas de mortes
Em 2013 houve 1,25 milhão de mortes no trânsito no mundo, e
esse valor se mantém aproximadamente constante desde 2007,
conforme foi indicado na primeira edição do relatório (o de 2015
já é a terceira edição). Com o aumento da população em 4% e
dos veículos em 16% desde 2010, essa estabilidade sugere
que as intervenções estão prevenindo o aumento de mortes, em
comparação com as previsões de alta feitas antes do início da
Década de Ação, caso nada fosse feito. Essa estabilidade não é
constante ao redor do mundo, sendo que 68 países registraram
aumento de mortes e 79, diminuição. O Brasil, por exemplo,

está entre os países em que houve um aumento significativo,
mais de 12% (37.594 para 42.291 mortes).
A distribuição dessas mortes também não é homogênea quando
se observa a renda nos países: 90% delas ocorrem em países
de baixa e média renda (que inclui o Brasil), apesar destes
concentrarem 82% da população e 54% dos veículos do mundo.
Por tipo de vítima: 47% das mortes são de usuários mais
vulneráveis (23% motociclistas, 22% pedestres e 4%
ciclistas), 31% de ocupantes de automóveis e 21% de outros.
A quantidade de mortes de motociclistas aumentou 27% entre
2010 e 2013. Os acidentes de trânsito são identificados como
a maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos.

Estatísticas de feridos
Para cada morte, estimam-se pelo menos 20 outros feridos,
ou seja, no mínimo 25 milhões de feridos no mundo. Existe
uma grande dificuldade para comparar dados de feridos porque
não há um padrão de classificação. Além disso, nem todos
os acidentes são registrados pela polícia e falta capacitação
acurada para avaliar a gravidade de uma lesão.

Proteção aos pedestres e ciclistas
No mundo, os pedestres e ciclistas são mais de um quarto
das vítimas fatais (totalizando 26%), mas essa porcentagem
varia muito ao redor do globo, iniciando em 16% no sudeste
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da Ásia até 43% na África. Nas Américas, representam
25% das mortes.
A quantidade de países que informaram terem políticas para
incrementar a caminhada e o uso da bicicleta aumentou
de 68 para 92, entre o segundo e este terceiro relatório.

Gestão da segurança viária
Esforços coordenados de diversos setores e atores são
críticos para o sucesso em segurança viária, no escopo de
uma estratégia nacional elaborada e implantada. 167 países
informaram terem uma agência líder para essa atribuição,
e 150 países informaram ter uma estratégia nacional.

Legislação e fiscalização
O aperfeiçoamento da legislação relacionada com segurança
viária e o controle dos desvios pela fiscalização e aplicação de
penalidades é crítica para reduzir acidentes, feridos e mortos.
Os países que atingiram redução sustentável em mortes e
feridos no trânsito adotam uma legislação sobre fatores-chave,
um programa contínuo e intenso de fiscalização das regras
vigentes e esclarecem o público sobre os motivos para legislação
e as consequências de não cumpri-la, assim contribuindo para a
melhora do comportamento dos usuários das vias.
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Cinco fatores são considerados chave e, por isso, analisados
no relatório: excesso de velocidade, álcool e direção, uso do
capacete, do cinto de segurança e de sistema de retenção
para crianças. Para esses cinco fatores existem fortes
evidências que a adequada legislação e fiscalização provocam
redução de acidentes, feridos e mortes. Dois outros fatores
também foram analisados: drogas e direção e uso de
celulares, para os quais evidências de melhores práticas
ainda estão em desenvolvimento.

Velocidade
Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade da ocorrência
e a gravidade do acidente, especialmente para pedestres,
ciclistas e motociclistas. A probabilidade de um pedestre adulto
morrer atropelado a 50 km/h é menos do que 20%, mas sobe
para quase 60% se for a 80 km/h.
Fatores que influenciam cometer ou ocorrer excesso de
velocidade: ser jovem motorista do sexo masculino, álcool e
direção, características de via, densidade de tráfego e condições
ambientais.
É considerada uma boa prática, estabelecer a velocidade
máxima de 50 km/h para as vias urbanas, ou até menor quando
há pedestres, ciclistas e ocupantes de motonetas no tráfego.

A diminuição do limite também pode ser definida em função do
tipo de acidente que ocorre ou pode ocorrer, como, por exemplo,
diminuir o limite em vias com tráfego nos dois sentidos, sem
divisão física entre eles.

Motociclistas e capacete
No mundo, os motociclistas são 23% das vítimas fatais, mas
essa porcentagem varia muito ao redor do globo, iniciando
em 7% na África e indo até 34% no sudeste da Ásia e no
Pacífico Ocidental. Nas Américas cresceu significativamente
nos últimos anos, passando de 15% para 20% do total, entre
2010 e 2013.
O uso do capacete pode reduzir o risco de morte em quase
40% e as lesões graves em aproximadamente 70%. Lesões
na cabeça e pescoço são as maiores causas de mortes, lesões
graves e incapacitação de motociclistas.
Iniciativas com bons resultados ao redor do planeta para
motociclistas são:
• Obrigatoriedade de ABS nas motos (adotada na União Europeia).
• Farol aceso também durante o dia.
• Adoção de faixas exclusivas para as motos.
• Obrigatoriedade de vestimentas e calçados protetivos.

Álcool e direção
O risco de deficiência para direção começa com níveis baixos de
consumo de álcool e cresce exponencialmente com o aumento.
O risco de um condutor alcoolizado morrer em acidente é
multiplicado por três vezes, se a concentração de álcool for de
0,02 a 0,05 g/dl, por seis vezes, se for de 0,05 a 0,08 g/dl e
cresce exponencialmente acima de 0,08 g/dl.
As melhores práticas indicam que o limite deve ser menor ou
igual a 0,05 g/dl, para a população em geral. Em função dos
riscos maiores envolvendo jovens e condutores noviços, muitos
países estão estabelecendo limites menores ou iguais a 0,02 g/
dl ou mesmo zero para esses grupos. Também em função do
risco, muitos praticam limites menores ou iguais a 0,02 g/dl
para condutores profissionais.

SEGUNDO ESTUDO, OS CARROS
BRASILEIROS DE 2015 SÃO COMO
AQUELES COMERCIALIZADOS NA UNIÃO
EUROPEIA EM 2001, EM RELAÇÃO À
SEGURANÇA. ESTAMOS ATRASADOS

O esforço para reduzir os efeitos depende, num alto grau, da
riqueza da experiência obtida com fiscalização do álcool e de
uma combinação de leis, fiscalização e prevenção. Entretanto,
há dificuldades:
• grande variedade de drogas, lícitas e ilícitas disponíveis;
• complicação para detectar e medir os níveis, exigindo
sangue, urina ou saliva;
• grau de expertise do policial para reconhecer a diminuição da
capacidade e para realizar os testes;
• a presença da droga no sangue varia de uma pessoa para
outra, e isso torna mais difícil associá-la ao acidente;
• falta de evidência científica entre nível da droga, prejuízo à
capacidade e o risco de acidente, dificultando estabelecer os
limites para cada substância.

Cinto de segurança
O uso reduz a mortalidade dos condutores e passageiros dos
bancos da frente de 45% a 50% e o risco de lesões leves e
graves em 20% e 45%, respectivamente. Entre passageiros
traseiros a redução de mortalidade e lesões graves é de 25% e
lesões leves de 75%. Também reduz significantemente o risco
de ser lançado para fora do veículo no acidente.
Vale dizer que, além de tornar seu uso obrigatório, estabelecer
e aplicar normas sobre a instalação e a especificação da
ancoragem do cinto no veículo também é fundamental.

Drogas e direção

Sistema de retenção para crianças

Sabe-se muito menos sobre os efeitos do uso de substâncias
psicoativas na direção do que sobre os efeitos do álcool.
Não existe estimativa mundial sobre mortes em acidentes
relacionados a esse fator. Existem muitas substâncias que
prejudicam a direção e um estudo que analisou 66 outros
estudos mostrou o aumento do risco de acidentes para 11
diferentes drogas testadas.

Cintos de segurança não são projetados para crianças, por
isso existem os sistemas próprios para elas, específicos para
diferentes idades e outras características (tais como peso
ou altura). Os sistemas para bebês, virados para trás, têm
reduzido o risco de morte ou lesão em 90%, quando comparado
com bebês soltos. Os sistemas tipo cadeirinha reduzem o
risco de lesão grave em quase 80% quando comparados com
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crianças usando o cinto. Crianças usando o assento de elevação
têm reduzido o risco de lesões em 77%, quando comparado
com crianças sem cinto. E é mais seguro colocar as crianças no
banco traseiro do que no dianteiro.
Um dado importante de uma pesquisa na Europa, feita em
2011, indicou que 65% das crianças estavam com sistemas de
retenção fixados de forma incorreta. Por isso, foi desenvolvido
e adotado um novo sistema, o ISOFIX – que permite fixar o
sistema de retenção sem cinto.

Distração pelo celular
Um estudo mostrou que 69% dos motoristas nos EUA tinham
usado seu celular enquanto dirigiam nos últimos 30 dias – uma
porcentagem maior do que na Europa, onde variou de 21% no
Reino Unido até 59% em Portugal.
A contribuição do celular para ocorrência de acidentes, no entanto,
é desconhecida em muitos países, já que os dados sobre uso
do celular não são rotineiramente coletados quando ocorre o
acidente. Mas uma visão geral dos dados disponíveis sugere que
os motoristas falando ao celular têm aproximadamente quatro
vezes mais chances de se envolver em um acidente.

Veículos mais seguros
O Fórum Mundial para a Harmonização de Regulamentos
Veiculares, das Nações Unidas, é o principal órgão mundial
responsável pelo desenvolvimento dos padrões de segurança
veicular. As normas que o Fórum estabelece são de aplicação
voluntária, mas, se obedecidas, fazem com que um veículo seja
internacionalmente aprovado.
O Brasil é apontado como não aderente às normas de impacto
lateral, do ESC e da proteção ao pedestre. Porém, estão
em vigor Resoluções CONTRAN que tratam das seguintes
obrigatoriedades:

• Proteção contra impacto lateral, na Resolução
CONTRAN 721, de 2018, cuja aplicação será
obrigatória para novos projetos de automóveis e
outros a partir de 01/01/2020, e para todos os novos,
fabricados ou importados, a partir de 01/01/2023.
• Instalação de ESC, na Resolução CONTRAN 567,
de 2015, cuja aplicação será obrigatória para novos
projetos de veículos categorias M1 (inclui automóveis)
e N1, a partir de 01/01/2020, e para todos os novos,
fabricados ou importados, a partir de 01/01/2022.

Vias mais seguras
Realizar auditorias de segurança nas fases de concepção
e implantação de projetos de infraestrutura viária,
considerando todos os usuários das vias, pode resultar
em ganhos para todos. Por exemplo, na fase de
concepção pode ser adotada a abordagem do Sistema
Seguro, considerando o erro humano, incluindo opções
de: alargamento de vias, travessias elevadas, barreiras
de proteção e rotatórias, entre outras medidas que
contribuem para reduzir mortes e feridos no trânsito. As
vias implantadas devem ser objeto de avaliação, com foco
naquelas com maior risco de colisões.

Pós-acidente
A disparidade entre os níveis de atendimento pós-acidente
às vítimas, tanto de emergência quanto de tratamento,
oferecido nos países de alta renda em relação ao de média
e baixa renda tem uma relação direta com as grandes
diferenças entre lesões por acidentes nesses países.
Estima-se que se o nível do atendimento dos países de
média e baixa renda fosse equivalente ao de alta renda,
cerca de 500 mil pessoas seriam salvas a cada ano.

E NO BRASIL?
O estudo O Potencial das Normas de Segurança

automóveis no Brasil, os números de mortes

frontal e traseiro, e a introdução do airbag e do

dos Veículos para Evitar Mortes e Feridos no

e acidentes deverão aumentar, a menos que

ABS, todos em 2014.

Trânsito no Brasil foi feito pelo Transport Research

intervenções direcionadas e eficientes, incluindo

Porém, ainda existe uma lacuna significativa entre os

Laboratory (TRL), do Reino Unido, em 2015, para

melhorias nas normas de segurança de veículos

padrões de segurança de veículos regulamentados

o Global NCAP, com objetivo de estimar as mortes

novos, sejam iniciadas.

nos países de alta renda e o Brasil. Comparando-

de ocupantes de automóveis que podem ser

O Brasil começou a introduzir com sucesso novas

se o desempenho dos veículos nos testes de

evitadas entre 2015 e 2030, caso sejam adotados

legislações de segurança veicular e o Latin NCAP

impacto frontal do Latin e do Euro NCAP, foi

regulamentos veiculares básicos de segurança

está aumentando a conscientização sobre a

concluído de forma conservadora que, em geral,

secundária e em conjunto com o desenvolvimento do

importância da segurança do automóvel, e criando

os carros brasileiros de 2015 são como aqueles

programa de avaliação de novos automóveis, feito

uma competição entre as montadoras baseada no

comercializados na União Europeia em 2001,

pelo Latin NCAP, visando aos consumidores.

consumidor para motivar melhorias.

em relação à segurança. Ou seja, em termos de

O estudo chegou às seguintes conclusões:

Entre as novas regras no País temos a exigência

segurança veicular, a impressão geral é de que

Com o rápido crescimento da frota de

do cumprimento de normas ABNT de impacto

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

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

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

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

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

TIRA-DÚVIDA

5 RESPOSTAS SOBRE RECALL
V
ira e mexe, tem manchete de jornal ou chamada na internet falando de mais um recall associado a algum modelo
de veículo. Em maio, a Volkswagen anunciou recall por causa dos cintos de segurança do Polo e a Audi revelou
que extremidades afiadas dos frisos de alto-falantes – em alguns de seus modelos – poderiam machucar
passageiros. Também houve recall recente de moto: a Honda divulgou em abril um recall de 160 mil unidades da CG
160 por problema na suspensão dianteira.
Mas você sabe direitinho como é o processo de recall e por que ele existe? É para acabar com as dúvidas principais sobre
esse “chamamento” das montadoras que explicamos aqui o bê-á-bá do recall.
Mas vale frisar: um recall também é uma demonstração de zelo da montadora por seus produtos e clientes. Uma máquina
sofisticada e cheia de sistemas complexos como os automóveis modernos é mesmo passível de ter alguma falha. Quem a
descobre e busca prontamente consertá-la é uma empresa ciente de suas responsabilidades e que valoriza a segurança.

Alessandro Rubio

1) Mas, afinal, o que é um recall?

De acordo com o Ministério da Justiça, recall
é a forma pela qual um fornecedor vem a
público informar que seu produto ou serviço
apresenta algum risco aos consumidores. Ao
mesmo tempo, esse fornecedor esclarece
fatos relacionados aos riscos, recolhe os
produtos (no caso do mercado automotivo, as
montadoras pedem que os proprietários de
veículos os levem para as concessionárias)
e apresenta soluções. É obrigação desse
fornecedor comunicar o fato imediatamente às
autoridades e aos consumidores.
Se não for possível fazer a reparação do
defeito, o fabricante deve retirar o produto do
mercado e comprá-lo de volta de quem pagou
por ele. E, caso o defeito apontado no recall já
tenha provocado um acidente, o consumidor
pode pedir na Justiça a reparação por danos
morais e patrimoniais.
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2) Por que há tanto recall
de carro na mídia?

Porque veículos com defeito podem representar um
grande risco para a vida humana. (Além do fato de
que um recall envolvendo milhares de airbags que
podem matar pessoas chama muito mais atenção que
o de um adaptador de tomada, por exemplo.)
Entre os itens que aparecem mais frequentemente
em recalls de veículos estão, além do já citado airbag,
freios, linhas de combustível, motor, direção e cinto
de segurança.

3) Por que existem recalls?

Para a proteção do consumidor. Todo produto
industrializado (como é o caso de um veículo automotor)
pode ter a necessidade de determinada substituição
de componente ou alteração com o objetivo de eliminar
o risco de lesão ao usuário, de ferimentos fatais ou
simplesmente de haver informações em desacordo com
as necessidades do mercado ou legislação vigente. Ah,
e recall não é feito só em carro. Todo tipo de produto
– de motos náuticas a alimentos, passando até por
adaptadores de tomada – pode ter recall.

OFICINA

5) Preciso mesmo fazer o recall?

4) Como saber se meu veículo
está envolvido em um recall?

Vai ter muita notícia sobre isso. A lei exige
a publicação do recall em veículos de grande
circulação, como televisão, rádio e jornal.
Todos os custos da divulgação ficam por
conta da montadora. Ah, mas você não é de
ler jornal nem ver TV? Também é possível
conferir se seu carro está num recall no
site do fabricante ou no portal do Ministério
da Justiça, que detém as informações dos
recalls que foram publicados: http://portal.
mj.gov.br/recall/principal/index

Sim, é fundamental, já que você pode estar
dirigindo um carro sujeito a falhas de itens
de segurança, que existem só para proteger
a sua vida. Para fazer o recall, agende com a
concessionária de sua preferência. Você não
tem de pagar nada. Caso se sinta lesado pela
demora no atendimento ou eventualmente
pelo tempo oferecido para a realização do
reparo, o consumidor pode procurar os órgãos
competentes, como o Procon ou até a Justiça. E,
se estiver comprando um carro usado, confirme
antes se o veículo está envolvido em recall e se o
atual proprietário já fez o serviço.
Demorou para ir atrás dos seus direitos? Não
tem problema. Não há prazo para se realizar o
recall enquanto houver o risco que o motivou.
Mas não perca tempo. É a sua segurança que
está em questão.
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ENSAIOS

DE IMPACTO:

TIGGO 2
SUV compacto da Chery passou
pelos crash-tests do CESVI e
teve sua classificação CAR Group
melhorada com uma adequação
nos valores das peças
Emerson Farias

A

Divulgação

marca Chery, de origem chinesa, teve
sua operação no Brasil adquirida pelo
Grupo Caoa (distribuidor de marcas como
Ford, Subaru e Hyundai), o que deve reforçar o
potencial comercial do SUV compacto Tiggo 2,
fabricado em Jacareí (SP). O veículo é oferecido
em duas versões: Look, a mais básica, já traz
monitor de pressão dos pneus, ajuste elétrico
dos faróis, cintos de três pontos para todos
os ocupantes, Isofix (sistema de retenção de
criança), sensor de ré e luz de neblina traseira;
já a ACT, mais sofisticada, ainda oferece piloto
automático, ESP, assistente de partida em
rampas e câmera de ré, para ficarmos só nos
itens que influenciam na segurança.
Mas e na oficina, como esse utilitário esportivo
se comportaria no reparo após uma colisão? Para
estudar esse cenário, o CESVI BRASIL fez crashtests e seu estudo de reparabilidade do Tiggo 2. É
o que você vai ver nesta matéria.
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PREÇOS DE PEÇAS

A Chery fez uma readequação dos preços de peças
do Tiggo 2, o que deixou os valores de cesta básica
abaixo da média de mercado. Essa medida teve
influência positiva na classificação CAR Group do SUV
compacto, como você pode conferir na tabela com o
ranking da categoria.
DADOS DO VEÍCULO
Marca

Chery

Modelo

Tiggo 2

Versão

1.5 manual flex

Ano de fabricação

2017

Tipo de carroceria

Monobloco

Peso em ordem de marcha

1.215 kg

Combustível

Flex

CAR GROUP – SUV compacto
POSIÇÃO ATUAL

MONTADORA

VEÍCULO

OUT/17

NOV/17

DEZ/17

JAN/18

FEV/18

MAR/18

1º

2008

27

27

27

27

27

34

2º

EcoSport

35

35

35

35

35

35

3º

Tiggo 2

–

–

–

–

–

36

4º

Renegade

36

36

36

36

36

42

OUTROS ÍNDICES
ÍNDICE DE VISIBILIDADE

ÍNDICE DE ENCHENTE
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Divulgação
Pesquisa & Desenvolvimento CESVI BRASIL

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

IMPACTO DIANTEIRO

O Tiggo 2 possui travessa frontal, o que sempre ajuda na absorção
de impacto em batidas de trânsito. Porém, nos testes do CESVI,
esse componente não foi suficiente para evitar danos a outras peças
adjacentes, como a longarina dianteira, o capô e a caixa de roda.
Por isso, o CESVI sugeriu à montadora que estudasse a
possibilidade de avançar a posição da travessa, de modo que
ela atuasse sobre a energia do impacto antes do contato com o
conjunto óptico e o capô. O centro de pesquisa ainda sugeriu que
a montadora analisasse a opção de alterar a área de deformação
programada da travessa frontal, o que aumentaria a absorção da
energia de impacto.

Remoção do conjunto powertrain

A caixa de roda dianteira da lateral esquerda apresentou leves
deformações em sua estrutura, assim como a longarina dianteira,
que teve danos na região próxima à caixa de roda. Por isso, foi
necessário remover o conjunto powertrain para possibilitar o reparo
na caixa de roda e substituir a longarina.
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Capô

Substituição

Dobradiça do capô LE

Substituição

Para-barro LE

Substituição

Moldura do para-lama LE

Substituição

Moldura do para-lama LD

Substituição

Para-choque dianteiro (parte superior)

Substituição

Para-choque dianteiro (parte inferior)

Substituição

Protetor inferior do para-choque dianteiro

Substituição

Grade do para-choque dianteiro

Substituição

Grade superior/moldura cromada

Substituição

Grade do farol de milha LE

Substituição

Moldura cromada da grade do farol de milha LE

Substituição

Alojamento do conjunto óptico LE

Substituição

Painel LE

Substituição

Travessa frontal

Substituição

Longarina dianteira LE (completa)

Substituição

Conjunto óptico LE

Substituição

Para-lama LE

Substituição

Defletor de ar LE

Substituição

Defletor de ar inferior

Substituição

Porta dianteira LE

Reparação

Caixa de roda LE

Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA
Funilaria

25,85

Mecânica

0,19

Pintura

10,30

Tempo total

36,34

IMPACTO TRASEIRO

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

No impacto traseiro, o Tiggo 2 conseguiu um bom comportamento
estrutural, sendo que peças como a lateral traseira e a tampa
traseira não foram afetadas.
Confira a seguir como foi o comportamento das peças que puderam
ser reparadas após o impacto, sem necessidade de substituição.

Para-choque traseiro (capa na cor preta)

Substituição

Protetor inferior do para-choque traseiro

Substituição

Sensor de estacionamento

Substituição

Lanterna do para-choque traseiro

Substituição

Longarina traseira

Travessa traseira

Substituição

Painel traseiro superior

Substituição

Painel traseiro inferior

Substituição

Longarina traseira (parcial)

Substituição

Adesivo antirruído do porta-malas (LD)

Substituição

Adesivo antirruído do porta-malas (LE)

Substituição

Cânister

Substituição

Moldura da lateral LD

Substituição

Complemento do assoalho com lateral traseira LD

Reparação

Complemento do painel traseiro com lateral traseira LD

Reparação

Alojamento da lanterna traseira LD

Reparação

Assoalho do porta-malas

Reparação

A longarina do lado direito apresentou danos em sua extremidade,
mas foi possível fazer apenas a substituição parcial da peça.
Quanto a isso, o CESVI sugeriu que a montadora estudasse a
possibilidade de adotar um crash-box junto à travessa traseira,
para otimizar a absorção de parte da energia do impacto, reduzindo
os danos na longarina e nos componentes adjacentes.

Assoalho do porta-malas,
complemento do assoalho
do porta-malas e complemento
do painel traseiro com a lateral
traseira

Esses três componentes tiveram deformações em suas estruturas,
mas seu reparo foi possível com o auxílio do estiramento, serviço
voltado para recuperar as medidas originais das peças.

Alojamento da lanterna traseira
O alojamento da lanterna traseira, na lateral direita, teve danos
leves em sua estrutura, viabilizando o reparo do componente.

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria

10,65

Pintura

5,30

Tempo total

15,95

SEMPRE QUE JULGA ADEQUADO, O CESVI FAZ SUGESTÕES PARA A
MELHORA DA CLASSIFICAÇÃO CAR GROUP DE UM VEÍCULO. PODE
SER A ADOÇÃO DE UM ABSORVEDOR DE IMPACTO, UM KIT DE
REPARAÇÃO OU MESMO UMA ADEQUAÇÃO NOS PREÇOS DE PEÇAS
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REPARABILIDADE

POR QUE AS
MONTADORAS
PROCURAM O
CAR GROUP
DO ESTUDO FEITO PELO CESVI SAEM
MODELOS MAIS DESENVOLVIDOS NO
QUE DIZ RESPEITO À REPARABILIDADE
– E COM UMA POTENCIAL REDUÇÃO DE
CUSTOS DE REPARO E DE SEGURO
Emerson Farias

O

motivo mais básico: ter uma avaliação de como
o veículo se comportaria numa eventual colisão
em baixa velocidade. Mas as razões pela procura
dos ensaios de impacto do CESVI BRASIL por parte das
montadoras vão bem além disso. E, entre esses motivos,
a análise estrutural e a questão dos preços das peças
ganham destaque. É o que você vai ver agora.

ANÁLISE ESTRUTURAL
Essa análise feita pelo CESVI tem como objetivo estudar
os pontos de deformação do veículo, as peças afetadas,
os componentes de absorção de impacto e os itens que
facilitam o reparo.
Com isso, o centro de pesquisa auxilia as montadoras
sugerindo tecnologias voltadas para a absorção de
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ADOÇÃO DE TRAVESSA FRONTAL
COM CRASH-BOX É UMA DAS
RECORRENTES RECOMENDAÇÕES
DO CESVI DURANTE OS ESTUDOS
PARA O CAR GROUP

são utilizados junto com a travessa de modo a melhorar a
absorção de energia do impacto.
- Que a montadora ofereça peças parciais ou kits de
reparo: se a montadora utiliza uma ponta da longarina,
por exemplo, torna-se possível substituir apenas essa
peça parcial no caso de uma colisão atingir a longarina
– item de custo bem inferior ao da peça integral. Além
disso, o reparo fica mais rápido.

Shutterstock

PREÇOS DE PEÇAS

impactos – que minimizam os danos ao veículo numa
colisão de trânsito.
Um exemplo, frequentemente recomendado pelo CESVI,
é a travessa frontal com crash-box, componente que tem
deformação programada. Ao absorver parte da energia
do impacto de uma batida, essa travessa reduz os danos
em outros componentes adjacentes – como a longarina.
Resultado: o reparo fica mais fácil, menos peças são
substituídas e, consequentemente, o custo do trabalho na
oficina fica menor.
Além da travessa com crash-box, o CESVI costuma
recomendar o seguinte (no que diz respeito à
reparabilidade):
- Absorvedores de impacto do para-choque: têm a
mesma função da travessa com crash-box, e geralmente

Outra etapa do estudo CAR Group é a análise dos preços
de peças do veículo. Essa avaliação leva em conta tanto
as peças danificadas pela colisão – e que precisam ser
substituídas – quanto o valor da cesta básica de peças.
(Essa cesta é o conjunto das 15 peças mais substituídas
após uma colisão de trânsito.)
Em relação a esse trabalho, a montadora informa ao
CESVI o valor das peças que serão substituídas no
reparo ou das que estão dentro da lista da cesta básica.
Em seguida, o CESVI analisa os preços dessas peças
e, dependendo do caso, a possibilidade de a montadora
reduzir esses valores, de modo a conseguir uma
colocação melhor no ranking CAR Group (que compara
veículos de uma mesma categoria quanto à facilidade
e ao custo do reparo). Veículos bem posicionados
nesse ranking chamam a atenção das seguradoras, que
estudam estabelecer custos menores de seguro para
esses modelos.

REDUÇÕES CHEGAM A 40%
Confira alguns exemplos de redução de preços de
peças obtida graças às avaliações do CAR Group. (Não
mencionamos aqui os nomes dos veículos por um acordo
de confidencialidade com as montadoras.)
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REPARABILIDADE

ANTES DO CAR
GROUP

APÓS O CAR
GROUP

REDUÇÃO

Cesta básica de peças

R$ 26.010,76

R$ 15.143,92

42%

Peças danificadas no impacto dianteiro

R$ 11.504,52

R$ 7.651,22

33%

Peças danificadas no impacto traseiro

R$ 4.196,01

R$ 3.346,10

20%

VEÍCULO 2

ANTES DO CAR
GROUP

APÓS O CAR
GROUP

REDUÇÃO

Peças danificadas no impacto dianteiro

R$ 8.801,11

R$ 6.995,57

20%

Os valores informados nas tabelas acima são calculados
no mês de lançamento dos veículos. Mensalmente, o
CESVI faz atualizações desses valores – um trabalho
permanente de cálculo e acompanhamento.

Luciana Ruffato

VEÍCULO 1

ESTREITAMENTO DE RELAÇÃO ENTRE
SEGURADORA E MONTADORA
Os resultados do estudo CAR Group são apresentados
para as seguradoras, levando às companhias informações
técnicas sobre os veículos recém-lançados – ou seja, que
ainda não são muito conhecidos pelo mercado.
Essa troca de informações aproxima das empresas de
seguro os esforços feitos pelas montadoras em prol
de uma melhor reparabilidade – uma interação que
o CESVI torna possível e que é benéfica para toda a
cadeia automotiva.

O QUE É O CAR GROUP?
Trata-se de um índice gerado por meio do estudo de
reparabilidade feito pelo CESVI. Tudo começa nos crash-tests
que seguem padrões internacionais de ensaios de impacto de
baixa velocidade (norma RCAR). Esses testes reproduzem os
impactos que ocorrem com maior frequência no dia a dia.
Graças ao estudo, o centro de pesquisa consegue
identificar a classificação do veículo e sua posição
no ranking CAR Group, que serve como critério de
comparação tanto para as seguradoras quanto para
o consumidor final – que tem todo o interesse em dar
preferência a um veículo que tende a ter um reparo e um
seguro mais baratos.
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Entre os benefícios desse estudo para as montadoras,
destacam-se os seguintes:
• A possibilidade de atuar na busca de um menor custo
de serviço de funilaria e pintura para cada veículo
estudado.
• A diminuição dos preços de peças.
• Desenvolvimento de peças parciais ou kits específicos
para o reparo, oferecendo soluções mais baratas aos
clientes no caso de uma colisão.
• A possível redução do custo do reparo e do seguro.
• Veículos mais sofisticados do ponto de vista da
reparabilidade.

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

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

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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ESPECIAL

NÍVEIS DE
AUTOMAÇÃO
NOS VEÍCULOS
CONHEÇA AS DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES
DOS VEÍCULOS DE ACORDO COM SEUS
GRAUS DE TECNOLOGIA AUTÔNOMA
Pedro Alves

Q

uem imaginaria, lá naquele início da história do automóvel a combustão, na parte final do
século 19, que os veículos um dia poderiam rodar sem a intervenção de um motorista?
Claro, parecia inimaginável, mas os próprios carros surgiram como quase um milagre para
as pessoas daquela época, acostumadas a fazer seus deslocamentos por trem, carruagem ou
cavalo mesmo. Mas quem acompanha a história do automóvel constata que sua linha do tempo é
marcada por evoluções constantes promovidas pela indústria – tanto por questões de segurança
e desempenho quanto para agradar a um consumidor ávido por novidades.
Não é estranho, então, que os veículos tenham chegado a tecnologias cada vez mais
surpreendentes – e que com certeza não vão parar nos carros autônomos. A ideia de deixar
o próprio carro assumir o volante é até uma resposta natural a uma conclusão antiga ligada à
segurança do trânsito: 90% dos acidentes são causados por falha humana.
Em 2018, porém, a realidade é que os veículos autônomos ainda são ilustres desconhecidos
da maioria da população – e até de grande parte dos próprios profissionais do mercado. Um
desconhecimento normal haja vista que esses automóveis ainda estão na fase de testes – com
raras exceções, em situações controladas, não há carros rodando sem motorista em nenhum
lugar. Mas a verdade é que, em maior ou menor grau, já temos nos habituado à automação
dominando os controles do automóvel. Sistemas que freiam o carro sozinhos na iminência de
uma colisão, por exemplo, já são comuns em modelos mais sofisticados, assim como os que
corrigem automaticamente a rota de um veículo que esteja saindo de sua faixa de rodagem –
provavelmente por distração ou fadiga do motorista. O caminho rumo ao carro completamente
autônomo tem passado por essa evolução que já se apresenta ao consumidor de diversas
maneiras, e em diferentes níveis – como você vai ver a seguir nesta matéria.
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ESPECIAL

NÍVEIS DE AUTOMAÇÃO
A indústria automotiva classifica os veículos de acordo
com suas características de automação, com base em
normas, como a J3016 descrita pela SAE internacional,
que estabelece seis níveis de automação. No primeiro
nível estão aqueles modelos de veículos sem automação
nenhuma e, no último, estão considerados os veículos
100% autônomos.
Confira a seguir como se dividem esses
níveis de automação.

Nível 0
Esse é o nível inicial da tecnologia: o humano controla
tudo no veículo, sendo responsável por todas as ações
do carro. Não há nenhuma automação – assim como
acontece na maioria dos modelos comercializados
no mercado.

Nível 1
Os veículos devem conter sistema de assistência à
condução, auxiliando o motorista na direção e em
eventuais frenagens e acelerações. Nesse nível de
condução, o motorista precisa estar sempre alerta e
conduzindo o veículo, tendo os sistemas apenas como
auxiliares. Os modelos que estão nesse nível, em
determinadas versões, são: Ford Focus, Ford Fusion,
VW Golf, Nissan Kicks e Chevrolet Equinox.

Nível 2
O carro possui sistemas que permitem condução
semiautônoma, atuando no volante e em pedais, porém
o motorista deve estar atento em todas as condições.
Dentro desse nível se enquadram veículos como: Volvo
XC90, Volvo XC60, Mercedes Classe S e Audi A5.

Nível 3
O veículo opera de forma autônoma em determinadas
situações de tráfego, como em rodovias, por exemplo,
mas mesmo nessas circunstâncias o motorista
deve estar atento para operar o veículo em caso
de solicitação feita pelo sistema. Projetos em
desenvolvimento, como os modelos operados pela
Uber e pelo Google, enquadram-se nesse nível.
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SE 90% DOS ACIDENTES DE
TRÂNSITO SÃO PROVOCADOS
POR FALHA HUMANA, FAZ MUITO
SENTIDO QUE A INDÚSTRIA
COMEÇASSE A PROJETAR
CARROS QUE DISPENSAM A
AÇÃO DO MOTORISTA

Nível 4
O nível 4 é bem semelhante ao nível 3, a diferença
é o que os veículos agora podem atuar sozinhos em
diversas situações, exceto em condições climáticas
e ambientes adversos. Nesse nível estão listados os
protótipos, ainda em desenvolvimento.

Nível 5
No estágio mais avançado de autonomia, o carro faz
tudo sozinho e o motorista – ou melhor, o passageiro
– só diz para onde quer ir. Nesses casos, pedais e
volante são desnecessários e os comandos podem
ser transmitidos por voz ou pelo celular do usuário.
Essa realidade ainda está um pouco distante, mas
os veículos-conceitos esperados para compor essa
tecnologia são: Waymo (Google), Volkswagen Sedric
e Mercedes-Benz F015.

MAS O QUE É UM VEÍCULO AUTÔNOMO?
Por definição, é um veículo capaz de trafegar em vias
terrestres, detectando seus arredores e seguindo o
caminho indicado, tudo isso sem a ação humana.
Por meio da utilização de sistemas avançados
de controle de interpretação de informações sensoriais,
esses veículos identificam caminhos de navegação
apropriados, bem como obstáculos e a sinalização de
trânsito. Esses sistemas de controle precisam ser
capazes de analisar os dados sensoriais para distinguir
todos os envolvidos no trânsito: outros veículos,
pedestres, animais, obstáculos, sinalizações e até os
limites de ruas e rodovias.

COMO O AUTÔNOMO SE MOVIMENTA

Câmeras: usam paralaxe de múltiplas
imagens para identificar a distância de
vários objetos. As câmeras também
detectam semáforos e sinais, e ajudam
a reconhecer elementos em movimento,
como pedestres e ciclistas.

Unidade de lidar: constantemente girando,
usa raios laser para produzir uma imagem
de 360 graus do entorno.
Sensores de radar: medem
a distância do carro até os
obstáculos.

Computador principal:
analisa os dados dos
sensores e compara seus
mapas armazenados
para avaliar as condições
presentes.
Unidade adicional de lidar

COMO ELE FUNCIONA
Para permanecer nas vias e evitar colisões, além de
obedecer às leis de trânsito, os carros autônomos contam
com uma variedade de equipamentos tecnológicos para
perceber seus arredores, como: radares, lidares (um tipo
de radar que usa laser no lugar de ondas eletromagnéticas
de rádio para mapear o entorno), sensores, câmeras,
lasers, GPS, computadores, atuadores, além de visão
computadorizada.
O veículo utiliza informações de GPS e sistema de
sensores, além dos radares e lidares, para se localizar,
refinando sua estimativa de posição, bem como para
construir uma imagem tridimensional de seu ambiente.
Um computador compila todas essas informações e as
disponibiliza aos atuadores, que acionam pedais, volantes
e comandos de sinalização, direcionando, sinalizando e
movimentando o veículo na direção desejada – e de acordo
com as leis.
Com todos esses recursos, um carro autônomo é capaz de
“sentir” seu ambiente e navegar sem a intervenção humana.

BENEFÍCIOS DO VEÍCULO AUTÔNOMO
- O maior benefício potencial de um carro autônomo é trazer maior
segurança tanto para o motorista (passageiro) quanto para os
envolvidos no trânsito. E também maior mobilidade e conforto para
seus viajantes, pois poderão fazer outras atividades enquanto são
transportados de um lugar para o outro.
- Outro benefício é que, ao chegar ao seu destino, o viajante
não irá se preocupar com o estacionamento, pois o veículo vai
estacionar sozinho.
- A possibilidade de compartilhamento do veículo, com outro viajante
podendo pegar o mesmo carro para ir a outro lugar, fazendo com
que o carro possa ser usado por mais de uma pessoa sem a
necessidade de proximidade entre os indivíduos.
- Carros autônomos devem aumentar o fluxo de tráfego nas vias,
pois suas viagens podem ser feitas de forma mais uniforme, evitando
colisões e frenagens desnecessárias.
- Pessoas não habilitadas ou com mobilidade reduzida poderiam
utilizar esses carros sem a necessidade de habilitação: crianças,
idosos e portadores de deficiência física.
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MÁQUINAS POP

PUBLICIDADE
DE CARRO NO
SÉCULO 20
SAIBA COMO FOI A EVOLUÇÃO DESSA
HISTÓRIA – QUE ACOMPANHOU DE
PERTO A TRAJETÓRIA DA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA
Alexandre Carvalho dos Santos

O

mercado automotivo sempre esteve entre os maiores
anunciantes do Brasil – um levantamento de 2016, da
Kantar Ibope Mídia, mostra o setor de veículos como
o sétimo que mais investe em publicidade. Por isso mesmo,
a história da propaganda de carros é indissociável da própria
trajetória da indústria, e tem capítulos saborosos, repletos
de muita criatividade e anúncios que entraram para a cultura
popular. Mas, claro, as peças de propaganda que você vê hoje
na TV e nas revistas são bem diferentes dos primeiros anúncios
dessa história, lá no começo do século 20. Cada época teve uma
publicidade de veículos com características distintas, de acordo
com a necessidade do momento. É um pouco dessa história que
você vai conhecer nesta matéria.

ANÚNCIOS EXPLICATIVOS
Nas primeiras décadas do século 20, os carros ainda eram
novidade para muita gente. A Ford começou a montar seu Modelo
T, o Ford “Bigode”, em 1919. A primeira linha de montagem da
General Motors surgiria seis anos depois no País. Eram raras
as pessoas que tinham carro, principalmente no interior, onde
o automóvel era um ilustre desconhecido – lembre-se de que
naquele tempo não existia televisão para popularizar os produtos.
Por isso, as montadoras investiam em anúncios preocupados
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em explicar os automóveis, seus diferentes modelos (poucos) e
marcas. A publicidade voltada para o carro buscava sua identidade
– e os textos eram descritivos e técnicos.
Quando veio a Segunda Guerra Mundial, na virada da
década de 1930 para a de 1940, a publicidade passou a
ser predominantemente institucional. Não era para menos:
nessa época, o empenho das montadoras estava voltado para
atender à indústria bélica. Bastava que os consumidores não se
esquecessem das marcas. Até porque, com o fim do conflito, o
mercado automotivo voltaria a se aquecer. Uma época em que os
carros americanos tinham grande evidência – reflexo de quem se
saiu como grande vencedor da guerra.
E isso era apenas um prenúncio do que estava por vir na década
seguinte. A primeira metade dos anos 1950 foi o período em
que os Estados Unidos tentaram vender seu “american dream”
mundo afora – e a publicidade teve papel fundamental nessa
disseminação de uma cultura. No Brasil, os automóveis importados
dos States eram sonho de consumo, principalmente os modelos da
General Motors e da Ford. Se, em seus primórdios, a publicidade
automobilística estava voltada para a funcionalidade dos carros,
agora, seguindo o padrão americano, o foco estava no status –
ainda que a arte continuasse marcada por muitas ilustrações. Mas
essa hegemonia dos americanos estava com os dias contados.

NO COMEÇO, ERA O XAROPE
A indústria da propaganda no Brasil nasceu em
1910 com a inauguração do “Reclame Yankee”,
um grande painel colocado na lateral do Teatro São
José, no centro da cidade de São Paulo. Lá, eram
anunciados produtos farmacêuticos como o xarope
Bromil, que prometia “curar a tosse em 24 horas”.

PARA FRENTE, BRASIL!
A Volkswagen já havia chegado oficialmente ao Brasil em 1953
— de início, instalada em um galpão alugado no Ipiranga, em
São Paulo. As peças chegavam importadas da Alemanha e eram
montadas no Brasil. Cerca de 2.300 unidades do Fusca e quase
560 exemplares da Kombi foram fabricados dessa forma.
Nos anos 1960, com o golpe militar, a publicidade de veículos é
tomada por um viés nacionalista e também progressista. Mesmo
com esse direcionamento, com a evolução do meio publicitário,
os conteúdos dos anúncios ganharam sofisticação, tanto no
texto quanto nas imagens: a fotografia vai aos poucos ganhando
o espaço que antes era quase que exclusivo das ilustrações. Em
1960, a publicidade de automóveis ganha seu principal palco com

o lançamento da revista Quatro Rodas, até hoje a mais importante
publicação sobre automóveis do Brasil. E outra revolução traria
um universo completamente novo para a publicidade de veículos: a
popularização da TV.
Na primeira metade da década de 1970, a publicidade
automobilística começava a anunciar os novos modelos de uma
segunda geração de automóveis fabricados no Brasil. Apesar
de baseados em modelos europeus, são projetos genuinamente
brasileiros. Até porque, em 1976, as importações de automóveis
foram proibidas no Brasil. Então, na segunda metade da década,
a crise do petróleo traz para a publicidade a necessidade de um
discurso mais voltado para a economia de combustível. Surge o
Fiat 147 – um carro imbatível nesse quesito.
Já nos anos 1980, Monza, Escort, Santana e Uno eram as
estrelas da publicidade automobilística. Definitivamente, a imagem
passa a se sobressair ao texto. Um prenúncio da explosão criativa
que marcaria a publicidade brasileira nos anos 1990.
Aliás, essa última década do século 20 traria outro divisor de
águas na indústria: o governo Collor abriria as portas para as
importações, com a declaração bombástica de que os carros
brasileiros seriam carroças. Os carros mais luxuosos vieram
primeiro, pois a alíquota de importação de 85% era desfavorável
para modelos mais baratos, que não teriam como competir com
os nacionais.
Mais do que produtos, esses veículos eram apresentados
pela publicidade como uma experiência de vida; os comerciais
reforçavam a imagem de exclusividade e alimentavam os sonhos
de consumo dos brasileiros.

ANÚNCIOS DEVEM TRAZER
MENSAGEM EDUCATIVA
De acordo com o artigo 77-B do CTB, toda publicidade destinada à
divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto
oriundo da indústria automobilística, incluirá, obrigatoriamente a
mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.
Em 2014, o DENATRAN por meio da Portaria nº 99 estabeleceu
seis possibilidades de frases educativas que devem ser utilizadas,
nacionalmente, em todas as peças publicitárias destinadas à divulgação ou
promoção de produtos oriundos da indústria automobilística, quais sejam:
• Na cidade somos todos pedestres.
• Pedestre, você também faz parte do trânsito.
• Todos juntos fazem um trânsito melhor.
• Avance no respeito. Não avance na faixa.
• Pedestre, dê o sinal para sua vida.
• Pedestre, use sua faixa.
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TECNOLOGIA

REALIDADE
AUMENTADA
A INDÚSTRIA JÁ OFERECE RECURSOS DE ÚLTIMA
GERAÇÃO PARA QUE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
E PROFISSIONAIS DE OFICINAS ENXERGUEM
PROCESSOS DE MANUTENÇÃO COMO SE
ESTIVESSEM EM UM FILME DE FICÇÃO CIENTÍFICA
Gerson Burin

N

as tecnologias de realidade virtual, uma pessoa
pode mergulhar em um ambiente totalmente
digital e interagir nesse meio, muitas vezes
utilizando sistemas que projetam imagens em óculos
3D, capazes de interpretar os movimentos desse
indivíduo e representá-los num cenário virtual. Quem
gosta de games pode ter uma série de oportunidades
de vivenciar essas experiências. Quem assiste a
animações no cinema também.
Mas e a realidade aumentada? É a mesma coisa?
A resposta é não. Enquanto a realidade virtual é
representada plenamente num ambiente digital, a
aumentada faz uma interação entre imagens reais,
de verdade, e elementos digitais. Com o uso de óculos
especiais ou dispositivos dotados de microcâmeras,
o usuário acaba vendo imagens digitais sobre
as imagens reais.
E hoje já se encontra realidade aumentada em
diversos setores, com destaque para medicina,
aviação, mercado imobiliário, entre outros. A intenção
geralmente é auxiliar o usuário com informações
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relevantes, projetadas sobre as imagens reais – pode
servir tanto para a execução de uma atividade (pilotar
um avião, por exemplo) quanto para treinamento
profissional. Ou como acessório de vendas: no meio
da decoração de interiores, um recurso de realidade
aumentada poderia fazer com que você visse, na tela
do seu celular, imagens de como ficariam determinadas
peças de mobília no espaço da sua casa – sendo essas
peças projetadas digitalmente sobre o cenário que a
sua câmera está apontando.
Mas o assunto desta revista é automóvel. Então vamos
mostrar como a realidade aumentada já está sendo
usada no nosso universo.

MANUAIS DO FUTURO
Algumas montadoras já utilizam o recurso da realidade
aumentada para oferecer um manual mais sofisticado
para seus clientes. Por meio de um tablet – ou
mesmo do próprio smartphone –, é possível projetar
informações e instruções sobre a manutenção do veículo,
apontando seu sistema para a área do carro da qual você

precisa ter algum tipo de conhecimento específico.
Uma das marcas que oferecem esse recurso é a
Hyundai. As informações sobre a manutenção básica
de seus veículos, que antes ficavam apenas em um
manual físico, agora têm representações digitais
surpreendentes. Já é possível, por exemplo, ver
animações de como fazer a verificação do óleo do motor
– entre outras possibilidades de demonstração.
Já a BMW possui tecnologia de realidade aumentada
para a linha de manutenção dentro da oficina. A
visualização dos processos é possível com o uso de
óculos especiais. Com eles, o reparador consegue
identificar o componente a ser desmontado, item que
aparece com cores diferenciadas numa animação. Além
da identificação da peça, a tecnologia ainda apresenta,
sobre a imagem do conjunto, os pontos de fixação e as
ferramentas necessárias para a remoção ou montagem
do componente.
Quem também está fazendo isso é a Bosch. A
empresa tem usado realidade aumentada para apontar
a localização de componentes e para dar instruções

para a manutenção e os diagnósticos de itens da
marca. E a Volvo também: sua ferramenta virtual
permite a interação de sua base de dados com o
veículo na tela de um tablet ou celular. Dá para ver,
por exemplo, instruções indicando o passo a passo
para a adição de óleo lubrificante no motor – olhando
diretamente para as partes do carro nas quais esse
serviço precisa ser feito.

NÃO É SÓ UM RECURSO BONITINHO...
Essa identificação virtual dos componentes que vão
passar por um processo qualquer na oficina, permitida
pela realidade aumentada, reduz de forma significativa
o tempo investido no trabalho. E isso é uma informação
importante: a tecnologia de realidade aumentada
não surgiu apenas para deslumbrar proprietários
de veículos e profissionais de oficinas com recursos
futuristas. Ela traz eficiência e produtividade.
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REPARO

AS POSSIBILIDADES

DO REPARO
RÁPIDO
TÉCNICA MINIMIZA O TEMPO E O CUSTO ENVOLVIDOS
NA EXECUÇÃO DE UM REPARO
Diego Lazari

A

maioria dos serviços de reparação automotiva,
que envolvem as companhias seguradoras, é de
trabalhos de grande porte. Quando isso acontece,
implica uma quantidade significativa de intervenções para
a correção do problema no veículo – seja na substituição
ou reparo de peças –, impactando diretamente no tempo
necessário para a atividade, além de um volume de
produtos e insumos que elevam o custo da reparação.
Ainda que haja uma quantidade menor de trabalhos
voltados apenas para repintura, contendo ou não funilaria
leve, que só exijam pequenos reparos na superfície da
chapa, muitas vezes vale a pena oferecer serviços com a
técnica de reparo rápido, minimizando os processos e o
tempo envolvidos na operação. (Note que, sendo assim,
classificar o dano é importante para se estar seguro do
tipo de serviço que pode ser executado.)
O reparo rápido é, portanto, geralmente voltado apenas
à estética e à preservação do veículo, possibilitando
terminar o serviço num espaço curto de tempo e com
custo operacional baixo.
Na repintura, por exemplo, o reparo rápido trata de
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pequenas imperfeições na carroceria do veículo. E aí não
há necessidade de funilaria para correção da superfície
– o trabalho envolverá apenas processos de preparação
e pintura.
Vale lembrar que, para lidar bem com o reparo rápido,
o profissional deverá ter conhecimento técnico para a
execução de processos como os seguintes:
Difuminado: técnica utilizada para a aplicação das pinturas
de acabamento a fim de limitar a área de reparo e acerto
de cor.
Pintura parcial: pintura de uma única parte da peça,
utilizando as molduras e os vértices, o que permite reduzir
ao máximo a superfície de trabalho.
Polimento: permite corrigir certos tipos de danos sem a
necessidade da pintura.
Mas, claro, não é qualquer dano que pode ser corrigido
com a técnica, como veremos a seguir.

DANOS POSSÍVEIS
Veja agora quais os tipos de danos que podem passar por
um processo com a técnica do reparo rápido.

risco
verniz
tinta poliéster
primer
superfície metálica
Esquema de risco superficial

Risco intermediário: a profundidade não excede a camada
do pigmento, porém o polimento não é mais suficiente
para remover o dano, devendo ser submetido à técnica de
reparo rápido.
risco
verniz
tinta poliéster
primer
superfície metálica
Esquema de risco intermediário

Risco profundo: a profundidade atinge o primer abaixo da
pintura ou a própria chapa. O risco pode ser reparado a
partir da aplicação de fundo.
risco
verniz
tinta poliéster

Deformações sem danos à pintura
Deformação distribuída: deformação esférica regular
(cavidade ou protuberância) da chapa do veículo causada
por aplicação de força ou projeção de agente externo.
Deformação pontual: decorrente da aplicação de força
em uma área pontual ou muito pequena, provocada
normalmente por objetos pontiagudos ou por impactos.
Vinco: deformação retilínea causada por contato de objeto
ou corpo estranho, de perfil laminar ou objeto pontiagudo,
que exerça deslocamento sobre a chapa quando em
contato com ela.
Ressalto: saliência que pode se formar na região periférica
das deformações, não importando se elas forem pontuais,
distribuídas ou vincos.

Deformações com dano à pintura
Risco superficial: a profundidade não deverá exceder a
camada de verniz, e o risco poderá ser removido por
polimento. Esse tipo de dano geralmente é provocado pelo
contato com tecido grosso e por pequenos atritos com
objetos pontiagudos, como chaves, canetas, galhos, etc.

primer
superfície metálica
Esquema de risco profundo

Complementando essa classificação de danos para reparo
rápido, pode haver ainda a necessidade de pequenos
reparos na superfície metálica (chapa) a fim de corrigi-la e
retirar imperfeições.

OPORTUNIDADE TAMBÉM
PARA A SEGURADORA
Além de o reparo rápido ser alternativa para
elaboração de orçamento de veículo segurado, a
técnica ainda pode ser oferecida pelas companhias
de seguros aos seus clientes como meio de
fidelização à marca.
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PAINEL
CERTA – OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA PARA A REPARAÇÃO

N

Hélio Q. Filho

o dia 17 de maio, o CESVI realizou mais um seminário
da marca CERTA para reunir profissionais dos mercados
reparador e segurador em torno de temas significativos
para essas áreas. Desta vez, o foco foi o trabalho que se faz
nas oficinas, mais especificamente “os impactos da tecnologia
automotiva para a reparação”. O auditório do CESVI, na região
do Jaraguá, em São Paulo, ficou completamente lotado por um
público altamente especializado, interessado em informações
técnicas a respeito da evolução necessária das reparadoras
para acompanhar o avanço tecnológico de materiais, processos
e equipamentos.
A abertura do evento ficou por conta do superintendente técnico
do CESVI, Emerson Feliciano, que destacou a oportunidade de
encontros que cada seminário desses proporciona, reunindo
reparadores, sistemistas, fabricantes, seguradoras, entre os
diversos públicos ávidos por informação. É um momento, portanto,
também de troca, de formação de parcerias e surgimento de
projetos conjuntos.
Feliciano ainda lembrou que a oficina está novamente num período
de buscar conhecimento para não ficar para trás. “O mercado
precisa voltar a se atualizar.”
A primeira palestra do dia ficou a cargo de Heber Pires Otomar,
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da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), que falou sobre
a evolução desse material no setor automotivo. Em seguida,
Alessandro Rubio, coordenador técnico do CESVI, abordou
as formas como a tecnologia impacta na reparação, tratando
também do alumínio: “Com um pouco de treinamento específico,
um reparador que sabe trabalhar com chapa de aço saberá
também lidar com chapas de alumínio”.
Everton Tobar, engenheiro de aplicações da Henkel, palestrou
sobre a evolução dos adesivos usados na reparação automotiva,
numa apresentação repleta de vídeos demonstrativos.
Já Reinaldo Bigal, diretor de marketing da ICR Brasil, fez uma
palestra bastante animada, colocando o público de pé em alguns
momentos. Falando sobre as novas tendências em equipamentos
para reparo, Bigal salientou que as oficinas precisam investir mais
em treinamento para acompanhar a evolução dos automóveis.
“Provavelmente vamos encontrar funileiro puxando carro de
alumínio com cyborg [método ultrapassado e contraindicado de
estiramento]. Infelizmente a maioria das oficinas está parada no
tempo. E não em termos de estrutura, mas de capacitação de
mão de obra.”
Ao final, os palestrantes se reuniram à frente do auditório para
uma sessão de perguntas e respostas.

ELÉTRICOS E HÍBRIDOS – NO BRASIL E NA CHINA

O

mercado de carros híbridos e elétricos cresceu
70,73% no Brasil em 2018. De janeiro a abril,
foram vendidos 1.260 veículos do segmento,
contra 738 no mesmo período do ano passado,
segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea).
No total, o Brasil possui uma frota de pouco mais
de 7 mil veículos elétricos e híbridos. O País ainda
está bem atrás de EUA e China neste quesito.
Enquanto há cerca de 100 mil carros do segmento
em território americano, os asiáticos possuem 312
mil em circulação. Até porque, em algumas cidades
chinesas, há restrições para a compra de carros a
combustão interna.
As seis cidades chinesas que implementaram essas
restrições aos carros a gasolina representam 40%
dos 579 mil carros elétricos vendidos no país no ano
passado – e 21% das vendas mundiais de veículos
elétricos, segundo relatório da Bloomberg.
As vendas em Pequim, Xangai, Shenzhen, Tianjin,
Hangzhou e Cantão estão crescendo de duas a quatro
vezes mais que a média nacional, e as compras feitas
por indivíduos em comparação com as realizadas por
governos e serviços de transporte compartilhado estão
em um patamar mais alto do que qualquer outro lugar.
O preço de tabela de um carro elétrico – o Qin

Divulgação

L

EV3000, por exemplo, custa cerca de US$ 37 mil
(quase R$ 120 mil em conversão direta) – costuma
superar o de veículos a gasolina na China, mas
comprar um elétrico muitas vezes faz sentido,
considerando as dificuldades para obter um veículo
com motor de combustão interna.

JÁ ESTÁ VALENDO: PENA MAIOR PARA MOTORISTA ALCOOLIZADO

C

omeçaram a valer no dia 19 de abril as mudanças
no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que
aumentam a punição e diminuem as brechas para
motoristas embriagados ou drogados que causarem
acidentes com vítimas no trânsito.
Sancionada em dezembro passado, a alteração define
que motoristas bêbados enquadrados na lei de trânsito
por homicídio culposo (sem intenção de matar)
cumpram pena de 5 a 8 anos de prisão, além de terem

o direito de dirigir suspenso ou proibido.
Antes, a pena por causar acidente com morte
era de 2 a 4 anos, o que permitia que o
delegado responsável pelo flagrante estipulasse
uma fiança, que poderia liberar o motorista
imediatamente.
Com a elevação da pena, o delegado não pode
mais determinar a fiança porque a lei permite isso
apenas em crimes com pena máxima de 4 anos.
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Divulgação Euro NCAP

NOVO PADRÃO
DE SEGURANÇA
DO EURO NCAP

O

Nissan Leaf foi o responsável por
estrear o novo padrão de testes do
Euro NCAP, entidade independente
que atesta a segurança dos veículos. E
ele se saiu bem, levando a nota máxima
de 5 estrelas.
Para 2018, o Euro NCAP adicionou novas
provas, sobretudo para as tecnologias de
frenagem automática. Entre elas, estão
a detecção e frenagem automática de
pedestres à noite e de ciclistas. Outro
teste inédito é o de permanência de faixa.
De acordo com o Euro NCAP, além
do bom desempenho nos testes de
frenagem automática, o veículo elétrico
da Nissan se saiu bem nas colisões,
oferecendo boa proteção a todos os
ocupantes, ainda que eles tenham
tamanhos diferentes.

AIRBAG DE MOTOCICLISTA
CHEGA AO BRASIL

U
Divulgação

m novo sistema de airbag para motociclistas, atualmente
utilizado por pilotos da Moto GP, chegou ao Brasil. Apresentado
pela Star Racer, representante da Alpinestar no País, o TechAir é um colete com sensores eletrônicos capazes de acionar o
equipamento antes do primeiro impacto em uma colisão, protegendo
o torso do condutor. O produto estará disponível no mercado a partir
de junho por R$ 5.699.
Assim que detecta o choque, o sistema é ativado em 25 milésimos de
segundos. Como parâmetro, a empresa destacou que o movimento de
um piscar de olhos leva entre 100 e 400 milésimos de segundos. Quando
acionado, o equipamento cobre costas, clavículas, peitoral, abdômen e rins
do motociclista.
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TECNOLOGIA EMBARCADA
PODE AUMENTAR RISCO
DE ACIDENTE

C

omo informa o blog O Mundo em Movimento,
do jornalista Joel Leite, um estudo publicado
pela Associação de Automóveis da América,
de Chicago, desenvolvido na Universidade de
Utah, nos Estados Unidos, revelou o impacto na
segurança dos sistemas modernos de assistência
e entretenimento nos veículos.
Os técnicos avaliaram que a tecnologia empregada nos
carros modernos acaba fazendo com que o motorista
desvie mais a atenção da rua ou da estrada, e que tire
muito mais a mão do volante.
Segundo os técnicos que estudaram o avanço dessa
tecnologia, a segurança piorou, pois as montadoras
colocam cada vez mais sistemas que permitem ao
motorista empregar redes sociais, enviar e-mails,
mensagens de texto. O uso da tecnologia está cada
vez mais complexo.

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”

