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UMA PONTE ENTRE
A INFORMAÇÃO TÉCNICA
E O MERCADO

A

matéria de capa desta edição é um exemplo que sintetiza
de maneira bastante eficaz o que é o trabalho do CESVI
BRASIL na área de pesquisa e desenvolvimento. Nascemos
há quase duas décadas e meia com o intuito, nessa área, de
produzir conteúdo técnico que pudesse servir de embasamento
para as tomadas de decisão dos mercados segurador e
reparador nas mais diversas questões relacionadas ao
automóvel. Foi assim há mais de 20 anos quando começamos
a revelar aspectos tecnológicos dos carros recém-lançados,
seu comportamento na eventualidade de uma colisão, suas
características de reparo, a evolução da indústria automobilística
no campo da segurança viária e veicular, as novidades do setor
de segurança contra roubo e furto, entre outras informações.
Essa realização de estudos e a necessidade de divulgá-los
da maneira mais abrangente possível respondem, inclusive,
pela razão de ser da publicação que você tem em mãos. A
Revista CESVI tem, desde seu lançamento em 1998, a missão
primordial de levar ao maior número possível de executivos e
gestores dessas empresas – gente que nem sempre tem tempo
de ler na íntegra o relatório de um estudo técnico – as principais
conclusões dos levantamentos e investigações científicas do
CESVI BRASIL. Também é por meio da revista que a imprensa
especializada tem tomado conhecimento das realizações do
centro de pesquisa, o que explica a enorme demanda que nossos
especialistas têm tido para atender jornalistas das mais diversas
publicações, explicando a essência dos nossos estudos, além
de colaborar com uma perspectiva técnica a respeito dos mais
variados assuntos relacionados ao universo do automóvel. O
CESVI é hoje uma das principais fontes de publicações como

Presidente: Wilson Toneto.
Diretor executivo: Almir Fernandes.
Conselho Editorial: Almir Fernandes, Marcus Silva,

a revista Quatro Rodas, o programa de TV Auto Esporte e o
UOL Carros, entre diversas outras marcas do jornalismo,
sempre que esses veículos de imprensa precisam de uma
abordagem técnica sobre os temas de suas matérias.
Nesta edição da Revista CESVI, a matéria de capa trata de
preparar os líderes do mercado segurador e também os
proprietários e chefes de oficina para a evolução automotiva que
se faz cada vez mais presente. Qual o impacto, para os negócios
desses setores, da chegada dos veículos elétricos, dos serviços
de compartilhamento de carros e do advento dos veículos
autônomos? Você sabia que, de acordo com um estudo do CESVI
Argentina, um veículo com propulsão elétrica tem um custo de
mão de obra no reparo 31% menor que o de um automóvel
movido a combustão? E que algumas funcionalidades autônomas
dos novos carros exigem um serviço de calibração da oficina na
hora de fazer o reparo?
São informações como essas que você vai encontrar na nossa
matéria. São conteúdos desse tipo, de grande qualidade e
relevância para a cadeia automotiva, que têm explicado a
longevidade de quase um quarto de século do CESVI BRASIL
num país onde, infelizmente, o trabalho de pesquisa e
desenvolvimento nem sempre recebe o reconhecimento e o
investimento que merece. Aqui é diferente. E você, leitor, que
dedica minutos preciosos do seu dia para dar atenção a esses
estudos nas páginas da nossa revista, é parte indissociável
dessa história. Muito obrigado.
Almir Fernandes
Diretor executivo
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COMO MORREM OS PEDESTRES

C

ompreender onde, quando e como
os acidentes com pedestres estão
acontecendo é algo que pode apontar
um caminho para soluções”, afirmou
o presidente do Insurance Institute for
Highway Safety (IIHS), David Harkey, comentando
o mais novo estudo de seu centro de pesquisa
sobre as circunstâncias em torno das ocorrências de trânsito envolvendo pedestres. “Essa
análise nos mostrou que aprimoramentos no
design das vias, no sistema de iluminação dos
veículos e melhores limites de velocidade têm um
papel importante para essa questão.”
Para esse novo estudo, os pesquisadores
observaram as tendências de mortes de pedestres no trânsito no período entre 2009 e 2016
para identificar as situações nas quais os
maiores aumentos ocorrem. Usando dados
federais de fatalidades e de acidentes, os
estudiosos direcionaram o foco da pesquisa em
fatores da via, do ambiente, do veículo e do
próprio comportamento dos motoristas para
avaliar como eles mudaram ao longo do período.
É o que você vai ver agora.

5.987 PEDESTRES

MORRERAM
nos Estados Unidos em
acidentes de trânsito
em 2016.
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Alexandre Carvalho dos Santos

MAIS ESCURO,
MAIOR AUMENTO
DE MORTES:

As mortes de
pedestres representam

16% DO TOTAL
DE FATALIDADES no trânsito.

No
crepúsculo:

Mortes de pedestres a
cada 100 acidentes de trânsito

AUMENTARAM 29%
entre 2010 e 2015.

27%

O NÚMERO DE MORTES ANUAIS
DIMINUIU 20% DESDE 1975,

mas os índices de 2016 foram
os mais altos desde 1990.

À noite:

56%
Com
dia claro:

20%

Em 2016, 4.453

PEDESTRES

MORRERAM À NOITE, enquanto 1.290

perderam a vida em acidentes com a luz do dia.

ACIDENTES FATAIS DE PEDESTRES

ENVOLVENDO SUVS

aumentaram mais do que com
qualquer outro tipo de automóvel:

OS ACIDENTES COM MORTE
DE PEDESTRES AUMENTARAM:
Por região

Em áreas
urbanas:

54%
Por tipo de via

Nas rodovias interestaduais:

69%
Nas vias locais: 9%
Nas vias arteriais:

Na zona
rural:

25%
49%

81%

Estudos anteriores mostraram que SUVs, picapes
e vans são tipos de veículos mais associados à
morte de pedestres porque seus para-choques
mais altos que a maioria dos automóveis de
passeio têm uma tendência maior de atingir o
pedestre na cabeça ou na altura do peito.

Veículos com sistemas que
identificam a presença de pedestres
nas proximidades ajudam muito a
reduzir as fatalidades, aponta o IIHS.
Uma análise recente descobriu que
automóveis da Subaru equipados
com esse tipo de sistema tiveram
uma quantidade de SINISTROS

ENVOLVENDO PEDESTRES
35% INFERIOR à de veículos sem o sistema.
Revista CESVI
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ROTA
2030
Alexandre Carvalho dos Santos

AUTORIDADES E ESPECIALISTAS
LIGADOS AO SETOR AUTOMOTIVO
FALARAM COM EXCLUSIVIDADE
PARA A REVISTA CESVI SOBRE SUAS
IMPRESSÕES E EXPECTATIVAS QUANTO
AO NOVO PROGRAMA DE INCENTIVO
LANÇADO PELO GOVERNO
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C

om um custo fiscal previsto de até R$ 1,5 bilhão ao
ano, foi finalmente lançado, em julho, o programa
Rota 2030 – Mobilidade e Logística, que chega para
substituir o anterior, Inovar-Auto, no papel de programa do
governo para incentivar o setor automotivo brasileiro.
O conjunto de medidas publicadas inclui: a Medida
Provisória 843/2018, que estabelece requisitos
obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil,
institui o Rota 2030 e dispõe sobre o regime tributário
de autopeças não produzidas; e o Decreto 9.442/2018,
que altera as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) incidente sobre veículos equipados
com motores híbridos e elétricos.

seguir, os depoimentos que autoridades e especialistas
dessas entidades disseram em depoimentos exclusivos
para a nossa publicação.

ANTONIO MEGALE, PRESIDENTE DA ANFAVEA
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)
“Com o Rota 2030, o País será fortalecido por vários
motivos. Os veículos oferecidos no mercado serão cada
vez mais eficientes, seguros e sustentáveis, reduzindo
as emissões de CO2 e melhorando o meio ambiente e a
qualidade de vida da sociedade. O País ganha ao manter

Divulgação

De acordo com o Artigo 8º do Rota 2030, o programa
terá as seguintes diretrizes:
I - Incrementar a eficiência energética, o desempenho
estrutural e a disponibilidade de tecnologias assistivas
à direção dos veículos comercializados no País.
II - Aumentar os investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação no País.
III - Estimular a produção de novas tecnologias e
inovações, de acordo com as tendências tecnológicas
globais.
IV - Automatizar o processo de manufatura e o
incremento da produtividade das indústrias para a
mobilidade e logística.
V - Promover o uso de biocombustíveis e de formas
alternativas de propulsão e valorizar a matriz energética
brasileira.
VI - Integrar a indústria automotiva brasileira às
cadeias globais de valor.
Pelo Rota 2030, as montadoras de veículos poderão
abater 10,2% do valor que investirem em pesquisa e
desenvolvimento no pagamento de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Outra boa notícia é que haverá redução do IPI para
veículos que superarem metas de segurança e eficiência
energética. De imediato, cairá apenas a alíquota para
carros elétricos e híbridos, de 25% para até 7%. Para
os demais carros, poderá haver redução na alíquota
de 1 a 2 pontos percentuais a partir de 2023, se
cumprirem as metas estabelecidas no programa. Esses
pontos serão regulamentados por decreto.
Segundo o governo, a redução no IPI viabilizará a
produção de carros híbridos e elétricos no país –
especialistas apontam que já há uma discussão para
criar um plano de mobilidade elétrica.
Por fim, o governo vai zerar a alíquota do Imposto de
Importação de autopeças não produzidas no país, com
uma contrapartida: as montadoras terão de destinar
o valor que seria pago a fundos para desenvolvimento
do setor.
Para saber o que algumas das principais entidades
ligadas ao universo automotivo esperam da medida do
governo, a Revista CESVI ouviu representantes das
montadoras, das oficinas, das companhias de seguros
e dos engenheiros da área de automóvel. Confira, a

A INDÚSTRIA PASSA A TER MAIS
PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA,
PERMITINDO UM PLANEJAMENTO
ADEQUADO PARA CONTINUAR INVESTINDO
ANTONIO MEGALE,
PRESIDENTE DA ANFAVEA

Revista CESVI
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VALE DESTACAR O ASPECTO DA SEGURANÇA. O
ROTA 2030 PREVÊ A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE
DE ESTABILIDADE E CONTROLE DE TRAÇÃO, ISOFIX,
CINTO DE TRÊS PONTOS NO BANCO TRASEIRO E
SISTEMA DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA,
ENTRE OUTROS AVANÇOS
ADHEMAR FUJII,
CONSULTOR DA FENSEG

uma indústria automobilística ainda mais forte, capaz de
competir no mercado mundial devido aos investimentos
em P&D. E a indústria passa a ter mais previsibilidade e
segurança jurídica, permitindo um planejamento adequado
para continuar investindo no Brasil.”

ADHEMAR FUJII, CONSULTOR DA FENSEG
(FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGUROS GERAIS)
“O Programa Rota 2030, que propõe um novo regime
automotivo no país, traz inúmeros benefícios para o
cidadão e as seguradoras. Criado pela Medida Provisória
843/2018, o programa ainda tem uma série de aspectos
técnicos a serem regulamentados, mas alguns pontos
merecem destaque.
Em primeiro lugar, vale destacar o aspecto da segurança. O
Rota 2030 prevê a implantação do controle de estabilidade
e controle de tração, Isofix, cinto de três pontos no banco
traseiro e sistema de frenagem de emergência, entre
outros avanços. Importante mencionar que o crashtest será feito por órgão independente no Brasil, o que lhe
confere credibilidade.
Outro aspecto elogiável diz respeito às emissões. Haverá
um salto com a adoção de motores menores, que
permitem mais eficiência energética. A opção pelo motor
turbo e câmbio CVT também traz ganho de economia de
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combustível e redução de emissões. Da mesma forma,
o desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos vai
contribuir para uma maior eficiência energética.
O mercado ainda espera a publicação de portarias
regulamentando esses pontos e os prazos para
implantação das medidas. Mas é preciso fazer uma
ressalva importante: não adianta avançar no aspecto
tecnológico se não houver um trabalho de conscientização
junto ao condutor. Afinal, é preciso formar um motorista
consciente para os grandes desafios da mobilidade.”

ANTONIO FIOLA, PRESIDENTE DO
SINDIREPA-SP E DO SINDIREPA NACIONAL
“Criado para contribuir para o avanço tecnológico da
indústria do setor automotivo, o programa Rota 2030
poderá dar condições para inovações e desenvolvimento
em um mercado expressivo como o Brasil, que possui
uma frota de veículos de mais de 43 milhões de
unidades. Para o setor de reparação de veículos, que
incentiva a indústria brasileira de autopeças e sabe da
necessidade que a reposição tem de avanço tecnológico
dos sistemistas brasileiros, é importante poder contar
com um polo em desenvolvimento que acompanha
as tendências mundiais. Como o programa tem essa
missão, é uma iniciativa muito positiva.”

REINALDO MURATORI, CONSELHEIRO
DA SAE BRASIL

Divulgação

“O Programa Rota 2030 trouxe várias novidades em
relação ao seu antecessor, Inovar-Auto. À parte das
discussões políticas e financeiras, o programa coloca
diversos desafios para a indústria automotiva brasileira,
como a melhoria significativa na eficiência energética da
frota. Embora o Inovar-Auto também apontasse nessa
direção, há de se entender que o primeiro passo é
sempre mais fácil, pois muitas tecnologias existentes no
mundo não estavam presentes nos veículos à venda aqui.
Agora, para dar um passo da mesma magnitude
sem aumentar desproporcionalmente os custos, as
engenharias terão de trabalhar muito mais:
- Melhoria dos equipamentos de segurança: o ‘roadmap’
de segurança estabelecido no âmbito do Rota 2030,
em conjunto com o Denatran, fará nossos veículos
equivalentes aos que hoje são encontrados somente em
mercados maduros;

COMO NEM TUDO É PERFEITO, NOTAMOS
A AUSÊNCIA DE UMA POLÍTICA PÚBLICA
DE RENOVAÇÃO DA FROTA, QUE TRARIA
BENEFÍCIOS ENORMES PARA O MEIO
AMBIENTE E A SEGURANÇA DE TRÂNSITO

PARA O SETOR DE REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS, É IMPORTANTE
PODER CONTAR COM UM POLO EM
DESENVOLVIMENTO QUE ACOMPANHA
AS TENDÊNCIAS MUNDIAIS

REINALDO MURATORI,
CONSELHEIRO DA SAE BRASIL

Luciana Ruffato

ANTONIO FIOLA,
PRESIDENTE DO SINDIREPA

- Investimentos em P&D: os incentivos do programa para
investimentos em pesquisa e desenvolvimento com duas
vertentes – obtenção de crédito tributário e isenção do imposto
de importação para componentes sem produção nacional
equivalente (hoje pagando 2%) – irão fomentar o desenvolvimento
tecnológico no Brasil, tanto nas montadoras quanto nos
fornecedores da indústria.
Como nem tudo é perfeito, notamos a ausência de uma política
pública de renovação da frota, que traria benefícios enormes
para o meio ambiente e a segurança de trânsito. Também a
inspeção técnica veicular não ficou bem definida, o que é motivo
de críticas. Mas esses são pontos que podem ser corrigidos ao
longo do programa, se houver continuidade pelos governos que
virão nos próximos 4, 8, 12 anos...”

Confira na íntegra o texto da Medida Provisória
843/2018, assinada pelo presidente Michel Temer,
que cria oficialmente o programa Rota 2030:
https://goo.gl/Hi7qUg

Revista CESVI
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O CARRO DO FUTURO,
DESVENDADO
ESTUDO DO CESVI REVELA OS
DESAFIOS QUE COMPANHIAS DE
SEGUROS E OFICINAS TERÃO COM
CARROS ELÉTRICOS, AUTÔNOMOS
E COMPARTILHADOS

Shutterstock

Alessandro Rubio
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É

impressionante a velocidade com que as tecnologias automotivas
vão se desenvolvendo. Praticamente toda semana há notícias sobre
um sistema novo surgindo, um novo material para carroceria, um
novo jeito de o motorista interagir com o carro, inovações da eletrônica
embarcada... Então é naturalmente difícil que a gente dê conta de tanta
informação. Mas os profissionais de setores relacionados ao automóvel,
como o mercado segurador e as oficinas, precisam necessariamente
estar a par dessas mudanças constantes. Afinal, são transformações que,
de um jeito ou de outro, podem reconfigurar a própria maneira como se
enxerga o produto e se faz negócio nesses segmentos.
Como pensar o seguro de um veículo que roda sem motorista? O
que muda no reparo de um carro elétrico, que não tem uma série de
mecanismos associados ao motor a combustão? O que os serviços de
compartilhamento de veículos podem trazer de novidade ao mercado?
Para auxiliar os profissionais de seguros e reparação a lidar com os

novos desafios dessa constante revolução tecnológica, o
CESVI BRASIL realizou um estudo que apura quais são esses
impactos (os já evidentes e os prováveis) e apresenta um
pouco de suas conclusões na matéria que você vai ler agora.
.

VEÍCULOS ELÉTRICOS

A novidade dos veículos movidos a bateria tem trazido duas
tecnologias ao trânsito das cidades. Há os automóveis 100%
elétricos, movidos totalmente pela energia de suas baterias,
que representam uma ruptura com o modelo que imperou
durante todo o século 20 e ainda vigora, dos carros com
motor a combustão, altamente poluentes e de combustível
caro. A segunda tecnologia é um meio-termo: veículos
híbridos, que alternam entre a tração pelo sistema elétrico e
por um motor a combustão, dependendo da necessidade de

cada momento e do interesse do motorista.
Ainda com números tímidos de vendas no Brasil e
representando menos de 0,3% das vendas de automóveis
no país em 2018 (dados de julho da Fenabrave), esses
veículos são o futuro da propulsão, portanto essa
representação logo deve aumentar e se tornar expressiva.
Afinal, grandes capitais do mundo já estão anunciando
restrições (às vezes severas) ao comércio e à circulação de
veículos movidos a gasolina nos próximos anos. Outro motivo
para um aumento por aqui é que o Rota 2030 – o programa
do governo de incentivo à indústria automobilística – vai
estimular a produção dos elétricos.
Tendo um número maior de veículos desse tipo circulando,
a oferta de serviços deve crescer e evoluir – o que significa
muito trabalho para companhias de seguros e oficinas.

Revista CESVI
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Para as seguradoras

1 Para-choque dianteiro - capa
2 Grade do radiador
3 Para-lama dianteiro direito
4 Para-choque traseiro - capa
5 Para-lama dianteiro esquerdo
6 Capô do motor
7 Porta traseira direita
8 Painel traseiro
9 Porta dianteira esquerda
10 Conjunto óptico dianteiro direito
11 Conjunto óptico dianteiro esquerdo
12 Porta dianteira direita
13 Lateral traseira parcial direita
14 Caixa de roda dianteira esquerda
15 Logotipo
16 Painel lateral traseiro esquerdo
17 Painel dianteiro superior
18 Para-choque traseiro - alma
19 Porta traseira esquerda
20 Para-choque dianteiro - alma

Shutterstock

A precificação do seguro segue a mesma tendência do
veículo com motor a combustão. De acordo com estudo
realizado pelo CESVI Argentina, um veículo com propulsão
elétrica teve 31% menos custo de mão de obra no reparo,
considerando os testes de colisão a 15 km/h (norma RCAR,
do conselho internacional de centros de pesquisa dedicados
à reparação automotiva e à segurança viária). Isso se deve
ao fato de que as carrocerias dos modelos elétricos possuem
sistemas de absorção de impacto mais modernos que seus
paralelos com motor a combustão.
Já as peças do modelo elétrico tiveram uma ligeira diferença
no custo, sendo 9% mais caras que as do modelo a gasolina.
No custo de reparo geral, o elétrico ficou ligeiramente
mais caro no reparo da dianteira e da traseira,
3% e 2% respectivamente, quando comparado com
o modelo a combustão.
Por aqui, o CESVI BRASIL avaliou as peças mais sinistradas
no sistema ÓRION de orçamento de reparo, considerando os
modelos híbridos que já estão em nosso mercado. Os veículos
utilizados como base para esse estudo foram o Toyota Prius,
o Fusion híbrido e a BMW 750i híbrida, com sinistros já
existentes na plataforma ÓRION.
Essa lista de peças não se diferenciou muito da lista das
peças mais sinistradas dos modelos atuais de veículos.
Confira na tabela as 20 peças mais sinistradas dos
modelos de veículos híbridos.

PEÇAS MAIS SINISTRADAS
EM VEÍCULOS HÍBRIDOS
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ESTUDO ARGENTINO APONTOU
QUE MÃO DE OBRA DE REPARO
DO CARRO ELÉTRICO FOI 31%
MAIS BARATA QUE DE UM
MODELO CONVENCIONAL –
MÉRITO DOS ABSORVEDORES
DE IMPACTO MAIS MODERNOS

Para as oficinas
Veículos elétricos e híbridos têm carroceria semelhante às
de automóveis a gasolina, o que faz com que os reparos de
chaparia sejam feitos da mesma forma. A vantagem dos
elétricos e híbridos se deve ao fato de suas carrocerias
serem mais modernas, o que muitas vezes facilita o reparo.
A funilaria e a pintura devem seguir as boas práticas de
mercado já utilizadas para a reparação dos modelos atuais.
No entanto, como têm novos modelos de motores de
propulsão e chicotes elétricos diferenciados, esses modelos
trabalham com alta tensão, havendo risco de choque elétrico
para o profissional envolvido. Assim, é importante o uso de
EPIs e EPCs específicos durante o trabalho, como materiais
antiestáticos e locais aterrados.
Também é importante que o profissional tenha treinamento
específico para reparar esses modelos, devido ao
posicionamento de cabos, desativação de baterias e área
isolada na oficina para fazer o reparo.
Ao reparar a carroceria de um modelo híbrido ou elétrico,
é importante respeitar as recomendações da montadora e
buscar a documentação técnica do veículo.

COMO VEÍCULOS ELÉTRICOS
TÊM SISTEMAS DE ALTA
TENSÃO, HÁ RISCO DE O
PROFISSIONAL DA OFICINA
TOMAR UM CHOQUE DURANTE
O REPARO SE NÃO ESTIVER
USANDO EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)

VEÍCULOS AUTÔNOMOS
Embora você ainda não veja modelos de automóvel rodando
sem motorista, a tecnologia de condução autônoma está
em fase bem avançada de desenvolvimento e será realidade
dentro de alguns anos. Ou seja, também terão seguro e
frequentarão oficinas.
O que já existe são os modelos com diversos sistemas
autônomos, que assumem funções de condução do veículo
para aumentar a segurança e auxiliar o motorista – que ainda
é quem conduz o carro, apesar da “ajuda”.
O sistema de frenagem autônoma de emergência, que para
o carro sozinho na iminência de uma colisão, por exemplo,
já tem dados estatísticos interessantes. De acordo com
o Latin NCAP, que avalia modelos em relação à segurança
proporcionada, veículos com o chamado AEB (autonomous
emergency brake) têm um risco 38% menor de se envolver
em colisões traseiras. Além disso, de acordo com o centro
de pesquisa britânico Thatcham Research, alguns modelos
de veículos equipados com AEB no Reino Unido tiveram 45%
menos terceiros envolvidos em acidentes de trânsito em
comparação com modelos sem a frenagem automática.
Quando se lembra que 90% dos acidentes são provocados
por falha humana, o advento de tecnologias como o sistema
de frenagem autônoma e os de assistência à condução
(como o que alerta sobre uma situação de o carro mudar
de faixa inesperadamente, que é um sinal de desatenção do
motorista, ou ainda o que minimiza os pontos cegos) é
muito benéfico.

Para as seguradoras
Como veículos com sistema de frenagem autônoma de
emergência ou de auxílio à condução diminuem os riscos
de acidente, isso os diferencia na precificação do seguro:
há um risco menor de ferimentos aos ocupantes e mesmo
de colisões sem feridos. Essa precificação mais baixa
também incentivaria os donos de veículos a escolher
modelos com mais tecnologia, beneficiando assim todos
os envolvidos.
Esses modelos podem ser equipados com sensores e
câmeras nos retrovisores, para-choques e até no parabrisa. Essas tecnologias agregadas a essas peças podem
necessitar de calibração em uma eventual manutenção
para que o sistema volte a funcionar – um custo que deve
ser avaliado.

Revista CESVI
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MATÉRIA DE CAPA

VEÍCULOS COM SISTEMA
AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA
À FRENAGEM DE EMERGÊNCIA
TÊM RISCO 38% MENOR DE
COLISÕES TRASEIRAS – FATOR
A SE CONSIDERAR PARA A
PRECIFICAÇÃO DO SEGURO

Para as oficinas
Os veículos semiautônomos (com os sistemas mencionados)
que já circulam são, na maioria das vezes, baseados em
modelos convencionais, o que faz com que a reparação
por colisão seja muito parecida com a dos atuais modelos.
Mas algumas tecnologias agregadas aos automóveis com
condução semiautônoma exigem serviços diferenciados em
uma substituição ou manutenção.
Modelos com frenagem autônoma, por exemplo, podem exigir
calibração do sistema quando se faz a substituição do parabrisa, pois nele estão agregados sensores e câmeras que
medem a distância para o veículo à frente de modo a acionar
os alertas e até o freio. As câmeras também podem identificar
as faixas de rolagem em carros equipados com alerta de saída
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de faixa (lane departure warning) ou de permanência na faixa
(lane keeping assist), o que igualmente vai exigir calibração. Vale
lembrar que é de grande importância que esses sistemas sejam
readequados conforme orientação dos fabricantes, pois se trata
de equipamentos que funcionam em caráter de emergência.
Retrovisores laterais externos podem ter tecnologias agregadas
à simples função de espelho, também tendo sensores e câmeras
no conjunto. Esses sistemas auxiliam na identificação e alerta
de pontos cegos. Por isso, é importante que a oficina verifique
as particularidades de cada modelo ao substituir esse conjunto.
Para-choques dianteiros também estão com novos sensores
instalados, como os radares anticolisão. Eles são capazes
de identificar a distância do obstáculo à frente e frear
automaticamente o veículo sem a intervenção do motorista.
Em uma eventual substituição ou reparação do para-choque,
deve-se avaliar a necessidade de calibração ou validação do
funcionamento do sistema.
Confira as funcionalidades no veículo que podem exigir
calibração em caso de manutenção ou reparação:
•
•
•

Para-choques: frenagem autônoma de emergência,
controle de cruzeiro adaptativo e alerta de ponto cego.
Retrovisores: permanência em faixa de rolagem, alerta
de saída de faixa e alerta de ponto cego.
Para-brisa: frenagem autônoma de emergência e
controle adaptativo de cruzeiro.

VEÍCULOS COMPARTILHADOS

Para as oficinas

São modelos convencionais, mas usados para um tipo novo
de serviço: o proprietário o disponibiliza para uma espécie
de aluguel temporário. Em países como o Brasil, onde o
índice de criminalidade é mais alto, esse serviço ainda
encontra desafios grandes, mas tem cada vez mais
adeptos, principalmente entre os jovens.

Na hora do reparo, não muda nada. Afinal, trata-se
de carros convencionais que apenas estão sendo usados
para um serviço diferenciado.

COMPARTILHADOS – UM NOVO CONCEITO
A SER PENSADO PARA O SEGURO

Para as seguradoras

Compartilhamento ida e volta
(roundtrip car sharing)
Permite aos usuários acesso aos veículos por
hora utilizada a partir de um local residencial.
Nesse modelo de compartilhamento, o veículo
deve ser devolvido no mesmo local de retirada.
Baseado em um trajeto
(one-way station-based)
Os veículos devem retornar para um
estacionamento dedicado ou reservado.
Trajeto único flutuante
(one-way free floating)
Envolve veículos que não precisam retornar a
um estacionamento específico, mas devem
ser estacionados em uma área predefinida.
Pessoa para pessoa
(Peer-to-Peer – P2P – car sharing)
Ocorre diretamente de pessoa para pessoa
por meio de uma plataforma que oferece
essa intermediação.

Shutterstock

Essa tendência também traz desafios significativos aos
envolvidos no mercado de seguro de automóveis, já que
o perfil do segurado mudará constantemente – ou melhor,
a toda hora.
Mas como identificar o risco para esse veículo ou usuário?
Em qual região ele vai trafegar? Essas e outras perguntas
estão sempre na cabeça dos técnicos que realizam a
precificação. E é importante ter em mente que há alguns
tipos de compartilhamento que podem ter diferença de
risco. Hoje, no mundo, os compartilhamentos de veículo
são dos seguintes tipos:

A cidade de Grenoble, na França, lançou um serviço de compartilhamento de veículos elétricos
ultracompactos, conectados ao transporte público

Para a seguradora, os pontos importantes a considerar
em relação aos veículos compartilhados são os seguintes:

•
•
•

•
•

O uso do veículo pode ser feito por hora e é
importante que o automóvel esteja segurado.
O perfil do segurado será diferente e envolverá uma
pessoa desconhecida do proprietário do veículo.
É preciso ter em mente que as colisões mais comuns
nos grandes centros ocorrem em velocidades
inferiores a 40 km/h, o que, na maioria das vezes,
não traz risco de ferimento aos ocupantes.
Dependendo do tipo de compartilhamento, o local
de estacionamento do veículo pode variar, variando
também o risco ao bem.
Algumas soluções de empresas de compartilhamento
de veículos trazem a abertura das portas por
aplicativos, sendo importante que a seguradora
tenha conhecimento sobre isso.

Revista CESVI
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COMPARATIVO:

MAIS E MENOS AUTÔNOMOS
Shutterstock

CESVI colocou lado a lado diferentes versões de modelos
para evidenciar as distinções na oferta de sistemas
semiautônomos, que facilitam a vida do motorista
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Pedro Alves

N

a edição 110 da Revista CESVI, apontamos
as diferenças entre os seis níveis de
automação dos veículos de acordo com a
norma estabelecida pela SAE internacional – a
sociedade de engenharia automotiva. No primeiro
nível (nível zero) estão os modelos mais básicos,
sem automação nenhuma, em que todas as
manobras e recursos dependem da habilidade
do motorista. Já o nível 5, o mais avançado,
corresponde ao estágio dos veículos totalmente
autônomos, nos quais o motorista pode ficar
apenas observando o automóvel se deslocar e
fazer todas as manobras; são modelos em fase
de testes em diversas partes do mundo, mas que
ainda não são uma realidade nas nossas ruas. No
entanto, entre esses dois extremos, há os veículos
dotados de uma série de sistemas de assistência
à condução, assistência à frenagem, entre outros
recursos. Auxiliar o motorista com a possibilidade,

por exemplo, de evitar choques traseiros (um dos
sistemas freia sozinho o carro na iminência de uma
colisão) é aumentar a segurança no trânsito – embora,
por enquanto, os sistemas não substituam a velha e boa
direção preventiva.
Para apontar veículos mais seguros por conta desses
sistemas de automação, o CESVI fez um levantamento do
conjunto de recursos de uma série de modelos presentes
no mercado nacional, comparando versões mais básicas
com as mais completas. É o que você vai ver a seguir.

OBS:

basicamente os veículos analisados se dividiram
entre os níveis 1 e 2 da norma SAE. No nível 2, mais
avançado, o carro tem sistemas que permitem condução
semiautônoma, atuando no volante e nos pedais, entre
outros recursos. Já os modelos apresentados aqui com
nível 1 de automação têm sistemas que apenas alertam
o motorista para situações de emergência.

Para conferir as características de cada nível
de automação dos veículos, do zero ao 5, veja a
matéria publicada na edição 110 da Revista CESVI:
https://goo.gl/SKvT7B
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NÍVEL 2

Divulgação

NÍVEL 1

FORD FOCUS SE 1.6

FORD FOCUS TITANIUM PLUS 2.0 AT

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS) com sistema
preventivo de estabilidade (ETS)

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS) com Sistema
de Estabilidade Preventivo (ETS)

Assistente de partida em rampas (HLA)

Assistente de partida em rampas (HLA)

Controle de torque em curvas (TVC)

Controle de torque em curvas (TVC)

2 airbags (frontais)

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Moldura do para-lama LD

Assistência de emergência

Assistência de emergência

Piloto automático
Limitador de velocidade
Assistente de frenagem autônoma
Sistema de estacionamento automático –
2ª Geração
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NÍVEL 1

NÍVEL 2

FORD FUSION 2.5

FORD FUSION TITANIUM 2.0 ECOBOOST AWD

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade (ESC) e tração (TCS)

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade (ESC) e tração (TCS)

8 airbags (frontais, laterais e cortina, e joelhos
para motorista e passageiro)

8 airbags (frontais, laterais e cortina, e joelhos
para motorista e passageiro)
Sistema de permanência em faixa
(Lane Keeping System)
Tração inteligente nas 4 rodas – AWD
Assistente de frenagem autônoma
Assistente de detecção de pedestres
Piloto automático adaptativo com Stop & Go
(Adaptive Cruise Control)

VOLKSWAGEN PASSAT HIGHLINE 2.0 TSI DSG
"ACC": Controle automático de distância
e velocidade com função de frenagem de
emergência "City Emergency Brake"
Controle de estabilidade “ESC” com "ABS",
controle de tração "ASR" e "EBD" - distribuição
eletrônica de frenagem

Sistema de estacionamento automático
(2ª Geração - Active Park Assist)
Alerta de tráfego cruzado
Sistema de monitoramento de ponto cego (BLIS)

NÍVEL 2

"Front Assist" - sistema de monitoramento frontal
6 airbags (2 frontais com desativação do
passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros
e 2 de cortina)
Bloqueio eletrônico do diferencial "EDS e XDS"
Sistema "Pro-Active" (Proteção proativa dos
passageiros)
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NÍVEL 2

Divulgação

NÍVEL 1

JEEP COMPASS SPORT

JEEP COMPASS TRAILHAWK

Controle de estabilidade (ESC)

Controle de estabilidade (ESC)

Controle de tração

Controle de tração

Controle eletrônico anticapotamento

Controle eletrônico anticapotamento

Panic break assist

Panic break assist

Piloto automático

Piloto automático
Detector de ponto cego
Espelho interno eletrocrômico

VERSÃO TRAILHAWK DO JEEP COMPASS
TEM CINCO SISTEMAS AUTÔNOMOS A
MAIS QUE SEU PAR MAIS BÁSICO

E QUANDO CHEGARMOS AO NÍVEL 5?
Nesta matéria você está vendo veículos com uma série de sistemas
de automação, que ajudam o motorista a evitar uma colisão com o
veículo da frente, a não sair de sua faixa por distração, a perceber
um elemento num ponto cego do carro, entre outros recursos.
Mas mesmo tudo isso junto ainda está longe da tendência mais
revolucionária que as montadoras prometem para um futuro não tão
distante: os veículos 100% autônomos, aqueles que rodam sem a
intervenção do motorista (que, no caso, vira um mero passageiro).
Se ainda há uma série de questionamentos sobre os riscos, a
legislação e a estrutura viária necessária para o trânsito dos
autônomos, alguns benefícios que eles trarão já ficam bastante
evidentes. Veja a seguir.
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Espelhos retrovisores externos com rebatimento
elétrico
Hill Descent Control
Hill start assist

Adeus, falha humana

Os especialistas em segurança viária são unânimes em apontar: o
maior fator causador de acidentes é a falha humana. Então, quando
os sistemas dos autônomos estiverem muito bem testados,
eliminar o elemento motorista da equação tende a resultar numa
diminuição extraordinária das mortes no trânsito. Talvez ainda seja
utopia, mas a intenção é essa.

Maior fluidez

Com menos acidentes e com uma condução mais eficiente, o
trânsito como um todo deve ficar mais fluido.

NÍVEL 2

NÍVEL 1

CHEVROLET EQUINOX LT

CHEVROLET EQUINOX PREMIER

Airbag duplo, laterais e de cortina

Airbag duplo, laterais e de cortina

Alerta de esquecimento de pessoa ou objeto no
banco traseiro

Alerta de esquecimento de pessoa ou objeto no
banco traseiro

Controle de tração

Controle de tração

Controle eletrônico de estabilidade

Controle eletrônico de estabilidade

Sistema de freios com ABS, sistema de
distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de
frenagem de urgência ("PBA")

Sistema de freios com ABS, sistema de
distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de
frenagem de urgência ("PBA")
Sistema de tração integral (AWD)
Alerta de colisão frontal

Bom humor no
congestionamento

Perder tempo em congestionamentos, aliás, será algo
bem diferente quando o motorista não estiver mais
obrigado a se preocupar com a condução do automóvel.
Seu deslocamento de casa ao trabalho vai demorar uma
hora e meia? Dá para aproveitar esse tempo estudando,
preparando o que você vai dizer na reunião das 9 horas...
ou simplesmente lendo o jornal do dia. Não haverá mais
tempos mortos.

Baliza automática

Você é ruim de baliza? Seus problemas acabaram. Veículos
autônomos estacionam sozinhos. (Aliás, já existem no
mercado veículos com sistemas que fazem baliza sozinhos.)

O novo Uber

A automação do veículo também deve revolucionar os
serviços oferecidos por aplicativos (do tipo do Uber). Carro

Alerta de ponto cego com sensor de aproximação
repentina
Alerta de movimentação traseira (em marcha à ré)
Assistente de permanência na faixa
Indicador de distância do veículo da frente

autônomo não precisa parar porque o motorista está cansado,
precisa jantar ou vai dormir. Na teoria, um veículo pode manterse rodando 24 horas. As possibilidades de compartilhamento de
veículos também vão aumentar.

Carro mais democrático

Em tese – algo que ainda precisa ser estudado numa futura
legislação –, o uso do carro não ficará mais limitado a adultos
habilitados e plenamente capacitados para a direção de um veículo.
Cegos, pessoas com mobilidade reduzida ou alguma limitação física,
adolescentes e indivíduos muito idosos poderiam se deslocar sem a
necessidade de alguém ao volante.
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TECNOLOGIA

IMAGINE A POSSIBILIDADE DE
MONITORAR O JEITO COMO O
MOTORISTA DIRIGE, OS RISCOS AOS
QUAIS ELE SE EXPÕE, O CONSUMO
MÉDIO DE COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTRAS
INFORMAÇÕES. A SEGURADORA JÁ PODE
SE BENEFICIAR DESSES RECURSOS

shutterstock

TELEMÁTICA
VEICULAR

Denis Peres

E

ntende-se por “telemática” a ciência que
trata da transmissão, a longa distância, de
informação computadorizada; ou seja, é a junção
da telecomunicação com a informática. Enquanto a
telecomunicação faz a comunicação da informação,
a informática responde pelo armazenamento das
informações, pelas tratativas de conteúdo, criação
de sistemas para uso em microcomputadores e coleta
de informações em protocolo.
Reunindo essas duas áreas, conseguimos fazer a
coleta e o envio de informações em tempo real.
Essas informações podem ser a respeito de problemas
no funcionamento de seu veículo, desgaste de
determinados sistemas, de condições gerais do veículo
(nível de combustível, situação dos freios), entre outras.
E o envio dessas informações pode ser feito por uma série
de opções. Hoje, a mais utilizada é a tecnologia de dados
GPRS/3G, a mesma dos celulares.
Vale ressaltar, antes de tudo, que telemática e

24

rastreamento são duas coisas diferentes. Rastreamento
seria a capacidade de monitorar o veículo durante seu
percurso, enquanto a telemática são os próprios dados
do veículo, além de sua posição.
Esse envio de informações em tempo real, além de
identificar ou prevenir problemas no veículo, pode ser
utilizado como uma espécie de “caixa-preta”, semelhante
à utilizada na aviação, capaz de registrar e armazenar
todas as condições do veículo no momento de uma
colisão, por exemplo.
Com o uso da telemática veicular, os benefícios são
imensuráveis: para o motorista, para a seguradora
e a montadora. Os veículos podem ser monitorados
por equipamentos nativos (originais de fábrica) ou
por sensores instalados como acessório. Estes últimos,
no entanto, dependendo da informação, podem não ter
a mesma credibilidade ou fidelidade, mas, conforme o
propósito e sua aferição, o resultado poderá ser
próximo ao real.

TIPOS DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS
Os itens de monitoramento de um veículo com alta tecnologia (REDE-CAM) são inúmeros, e a possibilidade de concatenar dados para
obter mais informações diferenciadas é uma grande vantagem. Confira as informações que a telemática pode proporcionar.
Velocidade

Posição do volante

Tempo de viagem

Nível de combustível

Abertura de porta

Emissão de poluentes

Consumo médio de combustível

Setas e lanternas acesas

Manutenções preditivas

Consumo instantâneo de combustível

Lâmpadas queimadas ou a queimar

Limpador de para-brisa (chuva)

Anomalias no motor

Tensão da bateria

Horímetro

Rotação do motor

Pressão dos pneus

Travamento das rodas desiguais

Temperatura do motor

Cinto de segurança

Colisão

Temperatura da água do motor

Intensidade de frenagem

Chamado de emergência (colisão grave)

Temperatura do óleo

Freio de mão

Capotamento
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COMO ESSAS INFORMAÇÕES
PODEM SER USADAS
Para as seguradoras, essas informações poderiam
revolucionar o mercado, uma vez que, com elas, é
possível verificar como o veículo está sendo conduzido,
fazer acareação de apólice, identificar a localização
do veículo em caso de roubo e furto.
Outras tecnologias mais recentes ainda permitem à
seguradora saber, por exemplo, quantas vezes o motorista
sai da faixa sem a devida precaução de dar seta e se tem
o hábito de fazer frenagens bruscas.
Confira a seguir os benefícios mais comuns para
as companhias.
Tensão da bateria
Com essa informação, é possível que
a seguradora antecipe o atendimento
de pane elétrica.
Velocidade
O monitoramento da velocidade do veículo
interfere diretamente no custo do seguro,
pois, com a velocidade do veículo e a
velocidade da pista, é possível saber a forma
de condução do condutor e quanto de risco
aquele bem está correndo. Isso se faz por
meio de relatórios com um histórico que
traçará o perfil de utilização do veículo.
Nível de combustível
Sabendo o nível de combustível do tanque,
a seguradora pode mapear se o motorista
anda com frequência com o tanque na
reserva, podendo categorizar o motorista
com risco constante de pane seca.
Anomalias no motor
Essas informações podem dar subsídios
para uma futura análise de danos no veículo,
que poderá ser confrontada posteriormente
com a versão do segurado.
Intensidade de frenagem
Informação que pode gerar um desconto
ou oneração automática no seguro, pois
motoristas que abusam de frenagens bruscas
geram uma predisposição maior a colisões.
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Colisão
O sensor de colisão pode antecipar
um atendimento, criando estratégias
de atendimento junto à seguradora, como
identificar imediatamente o posicionamento
do veículo, entrar em contato com o
segurado para ver a necessidade inicial
de socorro médico e também orientar
o deslocamento de guincho para o local
da ocorrência.
Chamado de emergência
(colisão grave)
Quando o veículo manda uma mensagem
desse tipo, a colisão pode ser considerada
grave, e a seguradora pode agilizar o
atendimento, aumentando a chance de
evitar uma morte.
Capotamento
É outra emergência. Ao receber a informação
de capotamento no sistema, a seguradora
também considera a situação como grave
e faz o atendimento de forma mais rápida.
Uma agilidade que pode salvar uma vida.
Limpador de para-brisa (chuva)
Juntando a informação de limpador
ligado – que indica ocorrência de chuva e,
consequentemente, de pista molhada –
com a informação de velocidade do veículo,
identifica-se se o motorista está dirigindo
de maneira preventiva ou arriscada.

CAPOTOU O CARRO NUM
ACIDENTE? O SISTEMA DE
TELEMÁTICA FAZ UM AVISO
QUE DISPARA UMA SÉRIE
DE MEDIDAS DE URGÊNCIA,
COMEÇANDO PELO SOCORRO
MÉDICO – UM RECURSO QUE
PODE SALVAR VIDAS
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EQUIPAMENTO NO CARRO
OU APLICATIVO?
Muitas empresas que têm frota adotam a instalação
de uma solução dessas para economizar combustível
e conseguir gerenciar a frota com mais facilidade,
sendo possível até monitorar como vários motoristas
se comportam na condução de um mesmo veículo.
Essa tecnologia, para se manter ativa, exige um
investimento mensal. Como os proprietários dos
veículos não entendem o valor agregado dessa solução –
ou nem conseguem dar conta desse custo alto –,
foram criados alguns aplicativos com comunicação
por Wi-Fi para viabilizar a implantação inicial,
eliminando custos adicionais.
Contudo, esses apps têm limitações. Ainda não é possível
coletar uma grande variedade de informação com apenas
um equipamento instalado no veículo. Ainda assim, as
principais métricas já são suficientes para evidenciar

a importância dos recursos de telemática.
Diferente dos equipamentos, os aplicativos não exigem
a mesma estrutura e nem equipe, pois sua instalação é
muito mais simples e nem é necessário fazer intervenção
no veículo.
Geralmente, faz-se um cadastro para que possa ser
gerada alguma estatística, como sexo, idade, localidade.
Alguns já avançaram nesse quesito e apresentam uma
ficha cadastral mais completa, incluindo nome, CPF,
e-mail, dados do veículo, da residência e do trabalho do
condutor. Quanto maior a quantidade de dados coletados,
mais relatórios e análises podem ser extraídos.
Cada vez mais, a forma como você dirige vem se
consolidando como uma informação preciosa – para
tornar a condução de um veículo mais segura e com
menor impacto econômico.
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TIRA-DÚVIDA

5 RESPOSTAS SOBRE OS

10 ANOS DA LEI SECA

E

m junho, a Lei Seca fez um aniversário muito simbólico. Foi há dez anos, no dia 19 de junho
de 2008, que a lei 11.705 nasceu para combater uma das principais causas da violência de
trânsito no país: a combinação explosiva entre bebida alcoólica e direção. Uma combinação
mais corriqueira do que se imagina: a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, feita pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostrou que, de cada quatro brasileiros, um
dirige sob efeito de álcool.

Gerson Burin

1) O que mudou na lei de 2008
para cá?

Antes da lei, existia uma tolerância de até
0,6 grama de álcool por litro de sangue, ou
0,3 miligrama por litro no bafômetro, com
aplicação de multa considerada gravíssima
e suspensão da CNH pelo período de um
ano. O condutor poderia ser condenado
criminalmente por conduzir sob influência
de álcool, podendo pegar de seis meses a
três anos de prisão. Com a lei, qualquer
concentração de álcool passou a ser
considerada infração (nesse começo, com
uma tolerância de 0,2 g por litro de sangue
e 0,1 mg no bafômetro). Após 2012,
entrou em vigor a nova Lei Seca, já sem
tolerância nenhuma. O valor da multa, que
nesse ano era de R$ 1.915, passou para
R$ 2.934,70 em 2016. Essa cobrança se
mantém mesmo que o motorista se recuse
a passar pelo bafômetro. Em 2018, nova
alteração aumentou o tempo de prisão para
os infratores: cinco anos caso um acidente
provocado por motorista alcoolizado deixe
gente ferida e oito anos na eventualidade de
alguém morrer.
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2) A quantidade de motoristas
autuados diminuiu com a Lei Seca?

Pelo contrário, aumentou. Mas isso é
consequência da fiscalização, que antes da lei
quase não existia. No estado de São Paulo,
de 2008 a outubro de 2017 foram aplicadas
244.929 multas decorrentes do uso do álcool
antes de dirigir, de acordo com dados do DetranSP. Esses números são resultados do Programa
Direção Segura e das operações rotineiras da
Polícia Militar, além da fiscalização nas rodovias.
Para se ter uma noção do aumento no número
de multas aplicadas em cada ano, em 2008
foram 11.724; em 2017, 43.234.

BAR

ABERTO

3) Com a lei, menos pessoas estão dirigindo
após consumir bebida alcoólica?

É difícil saber – uma vez que a fiscalização ainda é insuficiente.
Em 2011, uma pesquisa feita com pacientes do SUS mostrava
que 6% dos entrevistados admitiam dirigir após ingerir álcool.
Em 2016 foi de 7,3%; em 2017, ficou em 6,7%. Mas dados da
Pesquisa Nacional de Saúde são mais graves. Segundo o estudo,
uma média de 24% das pessoas maiores de 18 anos admite
dirigir depois de beber. Dessas pessoas, 68% são homens.

4) Quais os obstáculos que impedem que a
fiscalização seja mais eficiente?

São diversos. Em primeiro lugar, há a possibilidade de o motorista
se recusar a passar pelo teste do bafômetro – graças a uma brecha
jurídica que diz que ninguém pode ser obrigado a produzir prova
contra si mesmo. Sem assoprar no bafômetro, o motorista autuado
tem de pagar multa, mas escapa da prisão, o que enfraquece o que
deveria ser o rigor da lei. O fato de que aplicativos como o Waze
avisam da presença de polícia nas proximidades também complica:
o motorista alcoolizado usa essa informação para desviar da blitz.
Uma possível solução seria a PM fazer mais abordagens pequenas,
com curto tempo de duração na mesma rua, para driblar aplicativos
e redes sociais que avisam sobre a fiscalização.

5) Mas, enfim, o número de
mortos caiu com a Lei Seca?

Segundo os especialistas, sim. Dados do
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM),
do Ministério da Saúde, indicam que houve uma
redução em mais de 14% do número de mortes
por acidentes de trânsito no país. Em 2008,
quando a lei foi implementada, o SIM registrou
38.273 óbitos por essa causa. Em 2017, houve
queda para 32.615 casos. E uma projeção feita
pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro
(CPES), órgão da Escola Nacional de Seguros,
aponta que, em quase dez anos, a nova
legislação evitou a morte de 40.700 pessoas e
a invalidez permanente de outras 235 mil.
Mas... a queda das mortes por acidentes de
trânsito na década dá a entender que há relação
com a Lei Seca, mas é difícil afirmar com
certeza – se um acidente não acontece, não
há um depoimento de alguém dizendo “não bati
o carro porque não consumi bebida alcoólica”.
Ainda mais levando em consideração os índices
da resposta número 3, que apontam uma
manutenção da porcentagem de
pessoas que admitem dirigir após beber.
A luta precisa continuar.
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SEGURANÇA VIÁRIA

O JOVEM
AO VOLANTE

ESTUDO ESPANHOL APONTA AS
DISTRAÇÕES MAIS COMUNS DOS
MOTORISTAS DE MENOS DE 30 ANOS,
OS FATORES QUE OS TORNAM
MAIS RESPONSÁVEIS NA DIREÇÃO
E BOAS IDEIAS PARA AS CAMPANHAS
DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Alexandre Carvalho dos Santos
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admitem as distrações arriscadas.
O estudo, feito em maio deste ano, ouviu mais de mil
condutores na faixa dos 18 aos 30 anos. Os que admitiram
estar sempre se distraindo ao volante foram apenas 4,8%
dos entrevistados, enquanto 16,5% disseram se distrair
de vez em quando e 55,8% revelaram que se distraem
muito raramente.
Mais da metade dos entrevistados (52%) afirmou que
eles mesmos ou algum conhecido já passaram por algum
susto no trânsito provocado pela distração com o celular
ao volante. No caso de 8%, envolveram-se mesmo em
acidentes por esse motivo – sendo que 35,4% tiveram
algum familiar ou amigo acidentado.
Os entrevistados destacaram o uso de redes sociais como
a distração mais perigosa (8,64 pontos numa escala de
risco de 0 a 10), seguida por ler notícias no celular (8,63),
escrever mensagens de texto (8,62), olhar o WhatsApp
(8,59), tirar fotos (8,49) e fazer vídeos (8,47).
Quase dois em cada três jovens entrevistados (63,4%)
relataram que alguma vez disseram à pessoa que
dirigia o carro que parasse de usar o celular ao volante
(especialmente mulheres fizeram essa afirmação). Já três
em cada dez jovens (30,6%) afirmaram que a mãe ou o pai
geralmente interagem com o smartphone ao dirigir.
E quando não estão usando o celular, como os jovens
motoristas costumam se distrair? Segundo o estudo, 83,7%
dos entrevistados cantam enquanto estão dirigindo, 76,1%
ouvem música alta, 74,7% consultam aplicativos como
Waze ou GPS, 68,7% comem ou bebem no carro. Já os que
admitem consumir bebida alcoólica ao volante são 20,8%,
e os que confessam usar drogas ilícitas, 10,6%. Fumantes
que não largam o cigarro para dirigir foram 23% dos
entrevistados.

I

ndo ao encontro do que a Revista CESVI tem divulgado
em uma série de matérias acerca das distrações ao
volante, o estudo espanhol Emotional Driving: Jóvenes
al volante, distracciones y uso del móvil, feito pelo
Instituto Sondea, alerta para o comportamento dos jovens
motoristas, chamando atenção para o uso do celular:
segundo a pesquisa, oito em cada dez jovens espanhóis
admitem distrair-se enquanto dirigem a um ponto em que
se colocam em situação de risco de um acidente, sendo
que 67% desses distraídos se desconcentram olhando para
o smartphone. A propósito, mais homens que mulheres

ELAS SÃO MAIS CONSCIENTES:
ENQUANTO MAIS HOMENS
ADMITIRAM ENVOLVER-SE
EM DISTRAÇÕES AO VOLANTE,
AS MULHERES PREVALECEM
ENTRE OS ENTREVISTADOS
QUE JULGARAM ESSAS
DISTRAÇÕES PERIGOSAS
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O QUE OS TORNA MAIS RESPONSÁVEIS
Para quem costuma dizer que o motorista só passa a respeitar
as leis de trânsito quando as infrações doem no bolso, o estudo
espanhol pode ser um alento – e uma perspectiva de que os
jovens (pelo menos os espanhóis) reagem de maneira mais
positiva sobre essa questão. A pesquisa demonstrou que,
entre os motivos que fazem ou que fariam o motorista dirigir
com mais prudência e responsabilidade, o que prevalece na
cabeça dos condutores jovens é o fato de ter outras pessoas
cuja segurança está sob sua responsabilidade dentro do carro
(74,4% das respostas), seguido pelo temor de ter um acidente
(72,6%) e pensar na própria família (64%). Aliás, sete em
cada dez afirmaram que em alguma ocasião tiraram o pé
do acelerador imediatamente após pensar em alguma pessoa
em particular (seus pais, seus filhos, a esposa, o marido...).
O medo de tomar multa é um fator bem menos citado (30,4%),
assim como o receio de ter o automóvel apreendido (20,5%)
e de ganhar pontos na carteira (19,3%).
Outra informação do estudo que serve de alerta para
as autoridades, tanto de lá quanto aqui do Brasil, é que
73% dos entrevistados afirmaram nunca mais ter recebido
nenhuma informação ou formação relacionada à segurança
viária depois que obtiveram a licença para dirigir. E o CESVI
tem sempre batido na tecla de que a educação para o
trânsito é fundamental para vislumbrar um futuro próximo de
redução de acidentes. Essa educação não pode ser restrita
ao curto período de treinamento para tirar a CNH – deve ser
um exercício constante, que lembre sempre ao motorista
suas responsabilidades ao volante, os riscos associados a
determinados comportamentos, a gravidade da situação da
violência no trânsito do país, entre outras informações que
contribuam para termos motoristas mais conscientes.

CAMPANHAS MAIS EFETIVAS
Falando em educação de trânsito, o estudo espanhol também
pode ser um bom indicador a respeito de como as campanhas
poderiam ser mais efetivas para melhorar o comportamento
dos condutores.
Mais de 80% dos jovens entrevistados disseram crer que
essas campanhas teriam mais efeito e alcance se fossem
mais realistas – inclusive expondo casos reais de acidentes
e suas consequências. Outros caminhos para a melhora da
eficiência, segundo os depoimentos colhidos no estudo,
indicam que as campanhas deveriam trazer mensagens
dos filhos para seus pais condutores (76%) ou ser mais
emotivas de maneira geral (71,1%).
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VOCÊ OU ALGUM
CONHECIDO JÁ
TIVERAM ACIDENTE
RELACIONADO
AO CELULAR?
sim, eu
mesmo

8%

sim, um
familiar
ou amigo

35,4%

não

58,4%

JÁ CHAMOU A
ATENÇÃO DE UM
MOTORISTA PELO
USO DO CELULAR?
sim

63,44%
não

36,56%

AS CAMPANHAS DE
SEGURANÇA SERIAM
MAIS EFICIENTES SE...

SEUS PAIS
USAM O CELULAR
AO VOLANTE?
de vez
em quando

sempre

nunca

3,7% 26,9% 69,3%
JÁ TEVE ALGUMA
DISTRAÇÃO
AO VOLANTE?
sim

fossem
mais realistas

apresentassem
casos reais

tivessem
mensagens
dos filhos

fossem
mais emotivas

84,2%

76%

80,4%

71,1%

nunca

54% 18%
10 MAIORES DISTRAÇÕES
RELACIONADAS AO CELULAR

MOTIVOS QUE FAZEM
DIRIGIR DE FORMA SEGURA
Responsabilidade
sobre os passageiros
Medo de ter um acidente
Pensamento na família
Receio de multa
Receio de ter o
carro apreendido

74,4%
72,6%
64%
30,4%
20,5%

1º) REDES SOCIAIS
2º) LER NOTÍCIAS
3º) ESCREVER MENSAGENS
DE TEXTO
4º) OLHAR O WHATSAPP
5º) FOTOGRAFAR
6º) GRAVAR VÍDEOS
7º) GOOGLE
8º) FALAR AO CELULAR
9º) CONSULTAR MAPAS
10º) ESCOLHER MÚSICAS
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SEGUROS

DANDO EXEMPLO EM
GESTÃO AMBIENTAL
O SISTEMA DO CESVI PARA
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS EM PÁTIO DE VEÍCULOS
SALVADOS FICOU EM PRIMEIRO
LUGAR NO PRÊMIO AEA DE MEIO
AMBIENTE – E ESTÁ APONTANDO
CAMINHOS PARA UM TRABALHO
SUSTENTÁVEL NO SETOR
Camila Alvarenga
Alexandre Martins Xavier
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D

e acordo com um estudo feito no Rio de Janeiro pelo Atlas Brasileiro
de GEE e Energia, em 2011, o Brasil gera aproximadamente, todos os
dias, 198 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos
vão desde os canudinhos que você recebe na lanchonete para beber um suco
até restos de veículos que saíram de circulação. Muitos deles – como os
citados – representam um perigo significativo para o meio ambiente se não
tiverem a correta destinação: podem tanto provocar uma contaminação local,
na própria área de despejo, quanto impactar grandes áreas caso entrem
em contato com algum riacho ou lençol freático. Daí a importância de um
cuidado adequado com tudo que é sobra da operação comercial nos centros
urbanos, que em muitos casos demanda um tratamento especializado.
É o caso da atividade com veículos recuperados. O CESVI BRASIL é
responsável pela gestão do pátio de veículos salvados do Grupo Segurador
BANCO DO BRASIL e MAPFRE, localizado na cidade de Caçapava (SP).
Nesse local, são realizados leilões desses veículos segurados que, após
um sinistro, são considerados como de “indenização integral” – quando um
eventual reparo teria um custo tão significativo que a seguradora prefere
pagar ao segurado o total da indenização de seguro, ficando ela própria com
a posse do veículo.
No decorrer desse processo em que a companhia tem de remover o
automóvel do local em que se encontra e alocá-lo no pátio onde ficará
aguardando sua destinação, há produção de resíduos sólidos, o que pode
gerar risco ambiental. Mas não no pátio de Caçapava.
Com três anos de operação, essa unidade já nasceu com o conceito de

inovação em sustentabilidade e hoje possui um sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos, implantado com base nas
normas e leis ambientais vigentes (veja box nesta matéria).
Os resíduos provenientes dessa cadeia são gerenciados desde
a sua origem – a recepção no pátio – até a destinação final,
o que permite o controle e a rastreabilidade dos resíduos.
O trabalho tem sido tão bem feito que, em junho, o CESVI
BRASIL ganhou o Prêmio AEA de Meio Ambiente na categoria
“Responsabilidade Ambiental” com o projeto “Sistema de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Pátio de Veículos
Salvados”. Para se ter uma ideia da dimensão dessa conquista,
o trabalho do CESVI ficou em primeiro lugar tendo concorrentes
como o “Programa de Carbono Neutro”, da Fiat, e “A Casa
Verde”, da Volvo do Brasil. Ao todo, 69 trabalhos foram
inscritos para a premiação, cujos vencedores foram revelados
em evento para 180 convidados no Milenium Centro de
Convenções, em São Paulo.

COMO É O SISTEMA DO CESVI
Sabemos que um Sistema de Gestão Ambiental costuma ser
muito dinâmico por ser regido por legislações. Como, então,
acompanhar as mudanças na lei e adequar os processos?
O CESVI concluiu que havia, para isso, necessidade de uma
ferramenta tecnológica, e hoje utiliza um software que faz a
leitura do cenário e aponta a legislação aplicável, além de
quais ações deverão ser tomadas.
Também é importante ressaltar que, após a fase de
implantação do projeto, foi preciso estipular um plano de

melhoria contínua e se atentar ao surgimento
de novos resíduos na cadeia.
Um exemplo prático: em diversas ocasiões, o CESVI encontrou
seringas contendo agulhas, gases e ataduras contaminados
com sangue e secreções humanas dentro dos veículos
sinistrados. Por conta desse tipo de resíduo contaminado com
agentes biológicos – denominado
tecnicamente como “resíduo do
serviço de saúde” –, tornou-se
necessário implantar um abrigo
apropriado para armazenamento de
restos com essas características.
Essas inovações estão relacionadas
a um monitoramento semanal
em campo, que foi uma das
práticas adotadas pelo CESVI para
identificação de possíveis desvios.
Essas práticas também contribuem
para o desenvolvimento de ações de
conscientização, a fim de fortalecer
toda uma cultura ambiental no pátio
de salvados. É sobre isso que você
vai ler agora.
Troféu recebido pelo
CESVI pelo Prêmio
AEA de Meio Ambiente

Estrutura do SGR - Pátio de Salvados de Caçapava
Geração
Transporte
Externo
Classificação

SGR

Estrutura

Destinação
Final

Acondicionamento
Controle
Técnico
Armazenamento
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CULTURA DE SUSTENTABILIDADE
Além do que já é normalmente exigido por lei, o CESVI
desenvolve ações socioambientais, nas quais, mais do
que trabalhar com informações e conceitos, é preciso
envolver pessoas (colaboradores e público externo) a fim de
sensibilizá-las e ressaltar valores e atitudes associados às
questões ambientais.
Por exemplo, todos os anos o CESVI realiza uma Semana do
Meio Ambiente, quando há ações no pátio visando contribuir
para a formação de cidadãos conscientes, formar valores e
alertá-los sobre a importância do tema nos dias atuais. Entre
essas ações, destacam-se a lavagem ecológica dos veículos
participantes do leilão, a presença de uma unidade móvel
de educação ambiental com foco em gestão de resíduos,
a divulgação de um informativo sobre coleta seletiva e a
impressão do catálogo do leilão em papel 100% reciclado.
Ainda de acordo com essa cultura de sustentabilidade,
o CESVI inaugurou, em agosto de 2017, uma “Sala
Sustentável” – que é usada para reuniões e o descanso
dos colaboradores. Para a construção dessa sala, foram
Tambores de resíduos perigosos: sólidos contaminados
com óleos e graxas, cartuchos e toners
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reaproveitados materiais gerados na própria operação do
pátio. Os móveis foram feitos com materiais de pallets e os
bancos, com pneus.

PARA QUE OUTROS SIGAM O EXEMPLO
Desde o início da implantação do sistema de gerenciamento
de resíduos, o CESVI vem obtendo resultados que
demonstram evolução, amadurecimento e diminuição do
índice de não conformidades.
O projeto permitiu a elaboração de um manual de
gerenciamento de resíduos específico para o negócio de pátio
de veículos salvados, cujo objetivo é consolidar os requisitos
legais, as orientações e as boas práticas do mercado,
demonstrando as medidas de controle necessárias para
minimizar o risco de passivos ambientais.
O manual também poderá ser utilizado como instrumento
didático em outros projetos de implantação de gerenciamento
de resíduos sólidos.
Assim, mais uma vez, o CESVI aponta caminhos para um
trabalho com veículos mais técnico, eficiente e sustentável.

AGORA É LEI
A PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12305,
estabelece o conceito de gerenciamento de resíduos sólidos
como o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente,
nas etapas de coleta, transporte, destinação e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.
Segundo a PNRS, a responsabilidade por esse cuidado com os
resíduos é não apenas da indústria e do comércio, mas também
de quem descarta de maneira pouco ecológica seus itens,
degradando o meio ambiente e, em alguns casos, até colocando
em risco a vida dos outros. Conforme aponta o Ministério do
Meio Ambiente, a lei “institui a responsabilidade compartilhada
dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, do cidadão e titulares de serviços
de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos
resíduos e embalagens pós-consumo”.
A lei impõe que as empresas elaborem seus planos de
gerenciamento de resíduos sólidos – uma exigência na qual o
CESVI saiu na frente com a administração do pátio de Caçapava.
Pátio de veículos salvados em Caçapava
Armazenamento de óleo
lubrificante usado

Acondicionadores de
lâmpadas contendo mercúrio
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REPARO

VAI ACABAR
A ESPERA
O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO NÃO
QUER MAIS SABER DE FICAR DIAS
E DIAS COM O CARRO PARADO NA
OFICINA. NOVAS TÉCNICAS ESTÃO
TRANSFORMANDO ESSA REALIDADE

R

eparo
ápido

Gerson Burin

C

ada vez mais, o consumidor tem buscado uma
prestação de serviço rápido, que não afete os
afazeres do seu dia a dia – e isso não é diferente
quando esse serviço é o reparo automotivo. Nesse caso,
as possibilidades de agilizar o trabalho estão mais ligadas
aos pequenos danos localizados.
Muita gente deixa o carro acumulando riscos e pequenos
amassados na lataria simplesmente porque não quer – ou
não pode – ficar com o automóvel dias parado na oficina.
Principalmente num país com transporte público tão
ineficiente, ficar sem o carro pode ser um transtorno para
quem depende dele para se deslocar de casa ao trabalho
ou à faculdade.
A boa notícia é que as oficinas têm ampliado suas
ofertas de reparos rápidos, cujos serviços são feitos
imediatamente, muitas vezes enquanto o cliente espera
na recepção da oficina – ou, em outros casos, na própria
residência do dono do veículo. A má notícia é que não é
todo tipo de dano que possibilita essa agilidade.
A viabilidade de um dano passar por um reparo rápido
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dependerá tanto da sua extensão (precisa ser pequeno)
quanto de suas características (atingiu as camadas de
pintura?). Mas, se o dano for um candidato viável, o reparo
rápido tem uma série de benefícios. Conheça os tipos.

RSP (REPARAÇÃO SEM PINTURA)
Popularmente conhecida como “martelinho de ouro”, essa
técnica é possível desde que o dano não tenha afetado
a camada de pintura; ou seja, o trabalho não envolve
processos de repintura. Geralmente, a RSP é aplicada
quando há apenas ondulações na lataria do veículo
(mossas). Entre os ferramentais diversos que podem ser
usados pelo profissional, há até alavancas e ponteiras
específicas para cada tipo de dano.
É possível também utilizar adesivos e ponteiras específicas
pelo lado externo, que depois de colados são tracionados
para que se possa reparar o dano.
O tempo para entrega do carro com esse serviço
dependerá da quantidade de danos, sua localização e
profundidade.

REPARO ULTRARRÁPIDO
A intenção é acelerar o processo de cura e fazer a entrega
do automóvel reparado em até uma hora. A tecnologia de
cura aqui é feita por meio de lâmpadas ultravioleta.
Essa técnica pode ser usada com a linha de massa, primer
e verniz, que têm suas curas somente por meio do uso dos
raios ultravioleta (UV).
Com o reparo ultrarrápido, em menos de dois minutos já é
possível fazer o lixamento da massa ou do primer.

AVALIAÇÃO CORRETA É FUNDAMENTAL
Uma questão de grande importância é a correta avaliação
do dano por parte do profissional que irá realizar o reparo.
Uma análise incorreta poderá ter resultados totalmente
contrários ao que se espera de um reparo rentável para a
oficina. Por exemplo, usar em grandes danos os insumos
que só deveriam ser aplicados de forma parcimoniosa, em
pequenos reparos, acaba saindo caro para a oficina.

ESTRUTURA E GESTÃO

REPARO RÁPIDO
A grande diferença em relação ao processo convencional está
na realização de curas rápidas ao longo de todo o processo,
iniciando-se por uma massa de cura rápida que agiliza a
etapa de lixamento, seguida da aplicação de um primer de
secagem rápida e, posteriormente, aplicação da base e o
verniz com cura rápida. Geralmente esses produtos precisam
de lâmpadas infravermelhas para a aceleração da cura.

Usar o reparo rápido de maneira lucrativa também é um
exercício de boa gestão. Por exemplo, será necessário
identificar qual tipo de reparo a oficina pretende oferecer
para seus clientes.
O empresário deve buscar informações sobre como
estruturar sua oficina para essa atividade. Ela deverá ter
um plano aspirante, área bem iluminada, rede de ar e rede
elétrica. Caso trabalhe com reparo rápido ou ultrarrápido,
a estrutura da oficina deverá ter um espaço especialmente
dedicado para a realização do serviço, longe de pontos de
contaminação do ar.
Será importante também buscar um aperfeiçoamento dos
profissionais para que a equipe entenda as especificações
dos produtos e suas recomendações de uso.

AS RESTRIÇÕES
Nem todo dano pequeno é viável para um reparo rápido.
Confira as restrições que existem para a aplicação dessa
técnica.
RSP (Reparação sem Pintura): o dano não deverá afetar a
camada de pintura, podendo no máximo ter pequenos riscos
na camada de verniz. Após a realização do desamassado,
deverá passar pela fase de polimento, oferecendo brilho sem
danos ou infiltração nas camadas da pintura.

Reparo rápido e ultrarrápido: não devem ser
aplicados em danos de grandes extensões, que
implicam o uso de repintura convencional. O serviço
pode até ser feito por esses métodos, mas o custo
gerado para a oficina ficará demasiadamente alto,
já que empregou produto de alta tecnologia para
reparar uma grande área, que poderia ter sido
trabalhada pelo processo convencional de pintura.
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PAINEL
LATIN NCAP AVALIA NISSAN MARCH E MAZDA 2

O

Divulgação Latin NCAP

Latin NCAP acaba de divulgar os resultados de seus
testes de segurança com mais dois modelos de veículos:
o Nissan March e o Mazda 2.
Fabricado no México e no Brasil, o Nissan March obteve uma
estrela para a proteção do ocupante adulto e duas estrelas
para o ocupante infantil. O Nissan March já havia sido avaliado
em 2015 e auditado em 2016. Em 2018, como realizado em
outros modelos, o Latin NCAP estendeu a avaliação do carro
para analisar como ele desempenhava sob o novo protocolo,
incluído o impacto lateral. A compressão frontal do peito foi
alta e a estrutura se mostrou instável, contribuindo para
o resultado de apenas uma estrela a respeito da proteção
do ocupante adulto. O peito no impacto lateral recebeu
proteção marginal. A falta de Lembrete de Cinto de Segurança
(SBR) como equipamento padrão, elemento-chave para os
passageiros serem cientes do uso do cinto de segurança,
também contribuiu para a baixa pontuação. O March não
oferece ancoragens ISOFIX como equipamento padrão;
portanto, os Sistemas de Retenção Infantil (SRI) foram
instalados utilizando os cintos de segurança, que mostraram,
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junto com os SRIs selecionados, proteção limitada, fato que
explica as duas estrelas para a proteção do ocupante infantil.
Já o Mazda 2, fabricado no México, ganhou duas estrelas para
a proteção do ocupante adulto e três estrelas para o ocupante
infantil. O Mazda 2 proporcionou boa proteção no impacto
frontal e no impacto lateral para os adultos no teste de batida.
O modelo oferece Lembrete de Cinto de Segurança (SBR) em
ambos os assentos da frente; contudo, houve perda de pontos
porque ele não cumpre com os requerimentos do Latin NCAP.
Sem cinto de segurança, a proteção do veículo em um teste
de batida é pior que a avaliada. Assim, o SBR tem uma alta
relevância no protocolo do Latin NCAP. O Mazda 2 poderia
aumentar a qualificação de estrelas se melhorasse o SBR
e adicionasse o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC),
cumprindo com os requerimentos do Latin NCAP. A proteção
para os ocupantes infantis foi boa, obtendo três estrelas no
impacto frontal e no impacto lateral utilizando SRI com ISOFIX
– o modelo conta com essas ancoragens como equipamento
padrão. Além disso, o carro tem cinto de três pontos padrão
em todos os bancos.
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CESVI DÁ DICAS PARA DIRIGIR
PERTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

V

ai pegar a estrada? Redobre a atenção junto às
praças de pedágio. Perto delas, o desenho da rodovia
começa a apresentar variações inesperadas, o que
pode trazer algum risco para o motorista menos atento.
O CESVI BRASIL divulgou um boletim técnico sobre o
assunto que teve tanta repercussão que até virou matériaprima de reportagem no UOL. Por isso, confira a seguir
as dicas do centro de pesquisa.
As quantidades de faixas começam a se multiplicar, e a
atenção do condutor, em vez de estar nos demais elementos
do trânsito, passa para ser a identificação de qual cabine
está com fila menor para o pagamento do pedágio. O ideal
é escolher já de longe, prestando atenção às que estão
realmente ativas (terão uma luz verde sinalizando).
Adote uma cabine e siga as faixas demarcadas no piso até
chegar a ela, e nunca mude de faixa quando já estiver em
um corredor de faixa contínua.
Atente-se à redução gradual de velocidade, mantendo uma
distância segura do veículo à frente e sempre sinalizando
essa diminuição, usando o pedal de freio para avisar o
veículo de trás – assim você evita envolver-se em colisões
dianteiras e traseiras. Também respeite os limites de
velocidade no trecho. Serão bem menores do que os

do resto da rodovia – geralmente, 40 km/h.
Não procure notas ou moedas enquanto dirige. Antes de sair
de casa, já deixe o dinheiro separado e acomodado em um
console de fácil acesso para evitar distrações. Esqueceu-se de
separar o dinheiro? Então deixe para procurá-lo quando estiver
com o carro parado na fila, já próximo à cabine.
Durante a cobrança, evite se estender demais para fora
do veículo a ponto de perder o contato dos pés com os
pedais. Parando próximo à cabine, a distância será suficiente
para você apenas esticar o braço e realizar o pagamento
com segurança.
Feito o pagamento, primeiro acomode o troco e o recibo no
porta-objetos, para depois iniciar o movimento do veículo.
Para sistemas de cobrança eletrônicos, é importante que você
visualize quais cabines estão disponíveis para esse serviço,
observando as placas informativas existentes antes das
cabines. Mantenha-se nas faixas exclusivas para esse tipo
de cobrança, que na maioria das vezes ficam nas cabines
laterais das praças de pedágios.
No momento da saída do pedágio, fique atento às faixas, pois
elas sofrerão um afunilamento na via, aumentando a velocidade
em conjunto com o fluxo até retornar ao desenho convencional
da pista. E siga sua viagem com segurança.

LEILÃO CESVI BRASIL COMPLETA 3 ANOS

A

o completar três anos de atividades, o Leilão CESVI BRASIL
administrado pelo CESVI BRASIL, na cidade de Caçapava (SP),
teve um dia muito especial no 1º de agosto. Para a comemoração
do aniversário, o dia de leilões teve barraquinha com pipoca e refrigerante,
distribuição de brindes aos participantes e isenção da taxa administrativa
em dois lotes de veículos.
O evento contou com 110 compradores, que fizeram suas ofertas
para 224 lotes disponíveis.
Uma data marcante, de muita confraternização e lances sendo feitos,
comprovando o sucesso dos leilões do CESVI BRASIL junto aos
interessados em fechar ótimos negócios com veículos salvados.
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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

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 =

EQUIPAMENTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

TELEFONE

SITE

MERCEDES BENZ

FLEETBOARD

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 4173-0441

www.fleetboard.com.br

TESB - TELEFÔNICA

TELEFONICA GSM

RASTREADOR

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7716

www.telefonica.com.br
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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”

