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JUNTE AS PEÇAS!

BATEMOS O UP!
Veja como foi o crash-test 
do carro-sensação da Volks

SEGURANÇA 
A 300 KM/H
Quais as medidas para preservar 
a vida de um piloto de Fórmula 1

Estudo do CESVI aponta como algumas partes do 
carro influenciam em seu comportamento numa 
colisão – e no reparo também
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A RECEITA 
DO BOLO

Quem passa um dia aqui no CESVI pode dar de cara 
com o seguinte cenário: carros batendo em nossa 
pista de crash-tests, funileiros e pintores fazendo o 

reparo de outros carros, analistas estudando novas técnicas 
de reparação, e engenheiros e especialistas avaliando tudo 
isso. E tirando muitas conclusões. Pois são justamente 
essas conclusões que viram a base dos nossos estudos e 
pesquisas. Seja sobre segurança, seja sobre como tornar os 
veículos mais adaptados para um reparo produtivo – mais 
rápido e com custo menor. 
Ao longo da história do CESVI, temos feito uma série 
de recomendações para as montadoras nesse sentido. 
Apontamos como essas empresas podem aprimorar a 
reparabilidade de seus modelos, de modo a tornar o trabalho 
na oficina mais ágil e econômico. (E, como consequência, 
barateando também o valor do seguro.) Agora decidimos 
consolidar essas análises e recomendações num grande 
estudo, cujos destaques você lê na matéria de capa da nossa 
revista. Apontamos as peças que fazem a diferença no custo 
e na rapidez de um reparo, tanto aquelas que evitam que um 
componente estrutural do carro seja atingido quanto aquelas 
que minimizam os danos numa batida. 
Ou seja, estamos dando a receita de como estar nos 
primeiros lugares do CAR Group – nosso ranking de 

veículos campeões de 
reparabilidade. Ler a 
matéria é um caminho 
rápido para quem 
deseja informação 
técnica de qualidade para o aprimoramento de seus veículos.
Outro destaque desta edição – nossa 90ª! – é a entrevista 
que fizemos com a americana Caroline Samponaro. Ela 
é diretora da ONG Transportation Alternatives, que está 
envolvida diretamente na implantação do programa Vision 
Zero em Nova York. A ambição desse projeto não é pequena: 
zerar os números de fatalidades no trânsito da cidade. O 
mais interessante dessa entrevista é que Caroline não vê 
motivos para não implantarmos um com a mesma meta aqui 
também, nas grandes cidades brasileiras. Ela acredita que 
temos as ferramentas para fazer do nosso trânsito um lugar 
seguro e de convívio pacífico. 
Nós concordamos com ela, e estamos prontos a ajudar, se 
houver vontade política para um Vision Zero no Brasil. 
Quem sabe?...

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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ROUBOS DE CARROS 
NA CIDADE DE SÃO PAULO
Rodar com o carro pela capital paulista é um 
perigo constante. E não só pelo risco de acidentes 
de trânsito. E não só pela possibilidade de perder 
um compromisso porque �cou parado num 
congestionamento. Mas porque a chance de um 
bandido ameaçar sua vida para �car com o seu 
veículo não é pequena.

ROUBO 
É quando o crime 
envolve ameaça ou 
uso de violência 
contra o proprietário 
do veículo.

FURTO 
É quando o ladrão leva 
o carro sem que o 
proprietário esteja 
presente ou perceba 
na hora.

6º

7º 8º

9º

10º

2º

5º
4º
3º

1º

A Casa Verde, na zona 
norte, teve o maior 
aumento no número de 
roubos entre 2011 e 2013: 

663%. (2)

1º -  São Mateus
2º -  Jabaquara
3º -  Teotônio Vilela
4º -  Itaim Paulista
5º -  Penha de França
6º -  Jardim Míriam
7º -  Ipiranga
8º -  Parque São Rafael
9º -  Lapa
10º -  Vila Clementino

BAIRROS COM 
MAIS ROUBOS (1)

O bairro 
campeão de 
roubos foi 
São Mateus,
na zona leste:

1.906 
ocorrências. (2)

5.098
carros
roubados em 
dezembro de 

2013.Um recorde 
histórico.

(1) 

entre roubos e furtos em janeiro de 2014. 
280 carros por dia, 

(1) Secretaria da Segurança Pública do Estado de S. Paulo
(2) Levantamento Folha de S. Paulo

Furtos de veículos

4.049
Roubos de veículos

4.635
Roubos de carga

445

JANEIRO DE 2014, SÃO PAULO, CAPITAL (1)

44
Homicídios culposos 
por acidentes de trânsito

Lesão corporal por 
acidente de trânsito

1.866
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TEM JEITO, 

SIM
Passei algum temPo em são Paulo e tenho ceRteza 
de que zeRaR os acidentes no tRânsito é viável. 
mas vocês têm goveRnantes que sabem de seu 
imPeRativo moRal de daR seguRança aos cidadãos?
Caroline Samponaro, 
diretora da ONG Transportation Alternatives

uma pessoa morre a cada 35 horas no trânsito de Nova 
York. É ruim, claro. Mas já foi bem pior. Entre 2001 e 
2011, as mortes em acidentes automobilísticos caíram 

30% na cidade cuja beleza inspirou artistas como Frank 
Sinatra e Woody Allen. Isso graças a um esforço conjunto 
que inclui mudanças na infraestrutura viária, campanhas de 
conscientização, aumento da fiscalização e a virada para outras 
formas de transporte. Agora, o prefeito decidiu comprometer 
a cidade com o ambicioso programa Visão Zero, já implantado 
na Suécia, que mira em algo que parece utopia, mas não é: 
zerar as mortes em acidentes de trânsito. Para conhecer 

qual a principal filosofia da 
transportation alternatives?
Nosso princípio mais importante é de que 
as ruas são para as pessoas. Em Nova York, 
calçadas e ruas são o sangue correndo nas 
veias do tecido urbano. Combinadas, elas 
respondem por 80% do espaço público, o 
que significa que há muito em jogo no que diz 
respeito à forma como as usamos. Embora 
não dê para alargar os espaços entre os 
edifícios, podemos, sim, promover um uso 
mais justo desse recurso que é de todos.

o que a ong já conseguiu de 
importante até agora?
Uma das nossas primeiras vitórias foi 
bloquear a ponte que liga Manhattan ao 
Queens, para chamar a atenção para a 
necessidade de uma ciclovia entre essas 
regiões. Hoje essa ciclovia existe e é uma 
conexão importantíssima da cidade. Também 
fizemos com que o Bronx tivesse o primeiro 
programa de “Rotas Seguras para a Escola”, 
com foco em melhorias na segurança viária 
local para evitar atropelamentos de crianças. 
O programa acabou sendo adotado pelo 
governo federal. E uma grande vitória recente 
foi o compromisso assumido pela Prefeitura 
de Nova York com o programa Visão Zero.

entRevista

Alexandre Carvalho dos Santos 

que mudanças você espera 
de nova York nos próximos anos?
Tenho uma grande expectativa em relação a um grupo novo que 
acabamos de lançar: o Families for Safe Streets (“famílias por 
ruas mais seguras”). Esse é um grupo formado por sobreviventes: 
gente que se machucou seriamente ou perdeu alguém querido num 
acidente de carro. Essas pessoas se juntaram para transformar 
sua dor em ação. Eu tenho a esperança de que esse grupo ajude a 
criar um estigma social em relação à irresponsabilidade ao volante, 
da mesma forma como o Mothers Against Drunk Driving (“mães 
contra dirigir alcoolizado”) criminalizou o ato de dirigir bêbado nos 
Estados Unidos.

como vocês mobilizam ativistas 
em prol dessas causas?
Temos cinco comitês de voluntariado, um para cada região de 
Nova York. É um pessoal que se reúne uma vez por mês para bolar 
campanhas por mais ciclovias e calçadões, além de organizar 
fóruns ligados ao Visão Zero. Agora mesmo, estão tocando 17 
campanhas diferentes. Esses ativistas e seus apoiadores locais são 
o coração da nossa organização, e nós temos uma equipe dedicada 
exclusivamente a dar apoio a eles.

vocês enfrentam resistência 
de algum grupo em nova York?
Não consigo imaginar alguém que seja contra as nossas ideias. 
Estamos ligados a tudo o que faz Nova York ser tão legal – a 
capacidade de inovação, a abundância de espaços públicos 
incríveis e bonitos... É claro que mudanças nunca são muito 
fáceis e elas, às vezes, podem aumentar algumas tensões que 
já existiam. Mas acho que, de modo geral, os nova-iorquinos 
estão abraçando a ideia de ter ruas que realmente sirvam como 
espaços públicos seguros.

direito esse programa e as vantagens do uso consciente do 
carro – tirando-o da garagem apenas nas situações em que 
ele realmente é muito mais vantajoso que o transporte público 
ou a bicicleta –, conversamos com Caroline Samponaro, 
diretora da ONG Transportation Alternatives, que tem lutado 
por espaços públicos mais adequados e seguros para o 
deslocamento por bicicleta e a pé, e tem promovido o Visão 
Zero nos Estados Unidos: Minnesota, Utah, Washington e 
Oregon já estabeleceram que zerar as mortes nas vias é 
objetivo essencial de sua estratégia de segurança. Agora foi 
Nova York. E por que não no Brasil? Problemas no trânsito nova-iorquino ainda incluem uma eventual nevasca no inverno
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como é possível imaginar que uma cidade grande 
como nova York possa não ter nenhum acidente de 
trânsito, como prega o visão zero?
Precisa haver uma combinação de muitas estratégias diferentes. 
Não faz muito tempo, a média aqui era de uma pessoa morrendo por 
dia no trânsito. Nos últimos sete anos, a cidade lutou muito para virar 
esse jogo, e realmente houve uma queda expressiva nesse número. 
Ainda assim, anualmente cerca de 3 mil nova-iorquinos são feridos em 
acidentes, e no ano passado 268 pessoas morreram dessa forma. 
Precisamos intensificar o que tem dado certo e encarar a direção 
perigosa como a epidemia que ela de fato é. 

o que é preciso fazer para isso?
O Visão Zero exigirá redesenhar as ruas que têm mais acidentes – apesar 
de serem apenas 10% das vias da cidade, elas respondem por mais da 
metade das batidas fatais. Também precisaremos diminuir os limites de 
velocidade nas avenidas. O excesso de velocidade é o principal fator de 
mortes no trânsito de Nova York. A redução média de 1,6 km/h em ruas 
com muitos pedestres leva a uma queda de 6% nas mortes. Em Londres, 
a taxa de mortes relacionadas ao trânsito nas áreas residenciais diminuiu 
46% com essa estratégia. Também precisaremos de atuação da polícia 
contra os comportamentos ao volante que nós sabemos que matam. Dirigir 
alcoolizado é um ato que diminuiu muito nos EUA desde que os motoristas 
começaram a ser presos. O complemento natural disso são mais radares, 
que passem uma mensagem ao motorista: se você infringir a lei, haverá 
consequências.

no brasil, há a ideia de 
que a venda de carros 
é muito importante 
para a economia. como 
convencer os políticos 
de que menos carros nas 
ruas pode ser uma boa 
ideia?
Esse político deveria substituir 
uma filosofia que diz “o 
dinheiro é que importa” por 
outra dizendo “as pessoas 
é que importam”. Ainda 
assim, temos vários estudos 
que mostram que ruas com 
ciclofaixas e mais espaço para 
o pedestre são melhores para 
os negócios. Até porque são 
justamente os lugares em que 
as empresas querem abrir 
suas lojas. Grandes avenidas 
congestionadas e distantes 
do transporte público não 
funcionam para ninguém.

e como convencer os motoristas que amam 
seus carros a deixar o automóvel na garagem?
Dirigir na cidade é literalmente antissocial. É ruim para o meio ambiente, isola a pessoa e é frustrante, 
já que muitas vezes você mal consegue sair do lugar. A chave para que as pessoas façam escolhas 
melhores é tornar essas opções mais atraentes e seguras. Se o ônibus tiver uma faixa exclusiva e 
por isso andar mais rápido que o carro, as pessoas vão preferir o ônibus. Se houver uma rede bacana 
ligando ciclovias a estações públicas de locação de bicicletas e bicicletários, algumas pessoas vão 
tentar essa opção. Há deslocamentos de carro necessários e até bons para a cidade, como serviços 
de entrega, ambulâncias e táxis. Os motoristas desses veículos não deveriam ficar parados em 
congestionamentos por causa de pessoas que estão sozinhas em seus carros. Essas têm um luxo que 
ninguém deveria ter. Em Londres, as pessoas têm de pagar taxas se quiserem dirigir seus carros na 
hora do rush. Essa medida tem desencorajado muitas viagens de carro desnecessárias. 

temos váRios estudos que mostRam que 
Ruas com ciclofaixas e mais esPaço PaRa 
o PedestRe são melhoRes PaRa os negócios. 
gRandes avenidas congestionadas e 
distantes do tRansPoRte Público não 
funcionam PaRa ninguém

em são Paulo, temos grandes 
problemas de trânsito violento e de 
mobilidade também. será que o visão 
zero seria possível aqui?
Passei algum tempo em São Paulo e tenho certeza 
de que zerar os acidentes no trânsito é viável. 
Vocês já têm uma grande vantagem, que são 
carros pequenininhos. [risos] Falando sério, acho 
que depende muito de vontade política. Mas vocês 
têm governantes que sabem de seu imperativo 
moral de dar segurança aos cidadãos? O nosso 
prefeito, Bill de Blasio, fez seu pronunciamento de 
adoção do Visão Zero sentado ao lado de pais que 
perderam seus filhos em acidentes de trânsito. O 
recado era claro: isso é uma epidemia, e a minha 
responsabilidade é erradicá-la. Assim como Nova 
York, São Paulo tem uma mobilização incrível por 
ruas mais seguras. Eu vi com meus próprios olhos 
e sei por experiência própria que é isso que gera 
as lideranças políticas de que vocês precisam 
para implementar um Visão Zero. As pessoas 
vão para as cidades grandes atrás de uma vida 
melhor e oportunidades. Ninguém deveria correr 
o risco de morrer indo para o trabalho por causa 
de um motorista irresponsável. É preciso que haja 
igualdade de condições entre carros, bicicletas e 
pedestres, e tanto a minha cidade como a sua têm 
as ferramentas para isso.

quais são os maiores desafios de 
promover o ciclismo e a caminhada em 
cidades grandes pensadas para os carros?
O mais importante é conseguir uma mudança 
cultural. As pessoas estão sempre com pressa! 
Mas quando tentam ir ao trabalho de bicicleta 
pela primeira vez, elas se convencem: é 
conveniente e é rápido. Por outro lado, há muitas 
pessoas com medo de tentar a bike ou ir a pé por 
conta do ritmo das nossas ruas. É por isso que 
diminuir a velocidade dos carros é tão importante. 
Se o nosso objetivo é uma rede de transporte 
sustentável, precisamos de mais pessoas 
pedalando e andando na cidade. Para isso 
acontecer, precisamos que os carros não corram, 
e precisamos também reconquistar o espaço 
extra que têm sido exclusividade dos automóveis 
ao longo dos anos.

e você, como vai de casa ao trabalho?
Vou quase sempre de bicicleta. É um percurso de 
uns 10 quilômetros, e eu até passo por cima de 
uma ponte. Pedalar é uma forma muito gostosa de 
começar e terminar meu dia de trabalho. Quando 
não quero ou não posso usar a bicicleta, vou de 
metrô, que também é ótimo. 

Conheça a página da iniciativa sueca 
Vision Zero e o vídeo que explica 
(em inglês) a filosofia do programa. 
migre.me/hdixn

bill de blasio, prefeito de nova York que se comprometeu com o visão zero
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iONE, PLATAFORMA INOVADORA 
PARA OS NEGÓCIOS DE SEGUROS
iONE é a solução desenvolvida pela Indra que permite responder com agilidade às mudanças do 
mercado de seguros, aumentando a eficiência do negócio e reduzindo os custos operacionais. 
A solução está orientada ao registro e tratamento da informação operacional, técnica e de gestão.

Baseado nas tecnologias mais avançadas, como J2EE, SOA (Services Oriented Architecture),  
BPM (Business Process Management) e BRM (Business Rules Management),  trata-se de uma 
plataforma altamente escalável, modular e suas possibilidades de parametrização proporcionam 
uma elevada flexibilidade. 
 
A plataforma desenvolvida pela Indra é baseada em tecnologia própria, que suporta todas as 
atividades da cadeia de valor do setor segurador e melhora o negócio do cliente por meio de um 
projeto que une as principais tendências tecnológicas:

> Reduz o “Time to Market”
> Flexibilidade para o crescimento do negócio
> Projeto centrado no cliente
> Visão global do negócio

CESVI_Mar2014_v1.indd   1 31/03/2014   09:48:42
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AS PEÇAS MAIS 
AMIGAS DO BOM REPARO

o objetivo era mostrar para as montadoras e 
consumidores quais componentes dos carros 
apresentam um melhor comportamento estrutural 

para impactos de baixa velocidade, além de permitirem um 
reparo mais fácil, minimizando o custo final do trabalho na 
oficina. Para isso, o CESVI desenvolveu um estudo sobre 
as características construtivas dos veículos.
Foram comparados veículos de uma mesma categoria e 
utilizado o sistema de orçamento Órion – que nos forneceu 
os custos das peças dos carros, assim como o tempo de 
reparo de cada modelo.
Para o estudo, o CESVI dividiu os componentes dos 
veículos em duas partes: uma é composta por aqueles 
que facilitam e agilizam o reparo. A outra, por aqueles 
projetados para serem danificados no caso de uma colisão 
de baixa velocidade (a maioria das batidas de trânsito).

estudo “caRacteRísticas 
constRutivas dos veículos 
PaRa imPactos de baixa 
velocidade”, do cesvi, aPonta 
Peças que ajudam o veículo 
a teR menos danos e mais 
facilidade na RePaRação

eles influenciam a RePaRabilidade
Esses componentes facilitam o manuseio da peça durante 
uma substituição ou reparação. São peças muitas vezes 
parafusadas ou que não possuem pintura, diminuindo o tempo 
e o custo final do reparo. São elas:

Painel dianteiro
Peça alocada na dianteira do veículo e que, muitas vezes, são 
danificadas em impactos de baixa velocidade. Esses painéis 
podem ser parafusados ou soldados. 
Os painéis com fixação por parafusos, quando comparados aos 
soldados, representam uma grande vantagem quanto ao seu 
tempo de substituição. Com a solda, o tempo é 155% maior.  

8
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1
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7,26

2,85

155%

Painel completo

Painel seccionado

matéRia de caPa

Lila Souza

Horas

menos tempo
no seccionado

temPo de substituição



Kits 
reduzem custo 
de reparo 
em 916%

14

matéRia de caPa

longarinas seccionadas
A longarina é um componente responsável pela sustentação 
da carroceria do conjunto mecânico, além de ter a função de 
absorver impactos dianteiros e traseiros. 
Esse componente, se afetado em uma colisão, precisa ser 
substituído. Porém a peça pode ser fornecida completa ou 
em partes. Esta última opção pode representar um custo 
menor no reparo e um ganho de tempo. Isso porque, quando 
fornecida seccionada, não há mais necessidade de corte do 
componente para um reparo parcial.
O custo médio de uma longarina traseira inteira é de 
R$ 290 em média, enquanto uma longarina fornecida 
parcialmente custa em torno de R$ 91 – uma redução de 
219% no custo. Além disso, a opção em partes reduz o 
tempo de reparo em 10%.

travessa com crash-box
O crash-box é um item da extremidade do veículo, 
responsável por absorver quase 90% da energia dissipada 
num impacto. Composto por uma travessa e dois crash-
boxes, um na longarina direita e outro na esquerda, ele é 

Painel front-end
Componente plástico projetado para ser danificado em 
caso de colisões de baixa velocidade, esse painel também 
está lá para evitar danos nos componentes mecânicos. 
Em todos os crash-tests realizados pelo CESVI com 
veículos que possuíam esse painel, o conjunto de 
condensador do ar-condicionado e radiador foi poupado 
– só o front-end foi danificado. (Tudo bem, ele estava ali 
para isso mesmo.) A consequência é uma redução no 
custo final do reparo, pois os componentes mecânicos 
(condensador do ar-condicionado e radiador) têm preços 
mais elevados. 
Nos veículos que não possuem esse componente, os 
pontos de fixação do radiador ou do condensador do ar-
condicionado tiveram de ser substituídos. 
Nos casos estudados pelo CESVI em que apenas 
os pontos de fixação dessas peças foram afetados, 
recomendamos para as montadoras a adoção de um kit 
de reparação.  
E elas seguiram nosso conselho. Resultado: esses 
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Com crash-box

Sem crash-box

Peças substituídas Peças reparadas

custo médio do RadiadoR
Peça inteira – R$ 540
Kit de reparação – R$ 53

BrasilReg
S O L U Ç Ã O E M S I N I S T R O S
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fixado à carroceria do veículo por parafusos.
Por absorver grande parte da energia do impacto, a peça minimiza 
ou evita danos na longarina em colisões de baixa velocidade.
Nos estudos realizados no CESVI, foi comprovada a eficiência do 
crash-box. Comparamos veículos submetidos a impactos com e 
sem crash-box, e analisamos a quantidade de peças afetadas. 
Os resultados podem ser conferidos no gráfico a seguir:
Além da redução da quantidade de componentes afetados, 
o tempo da reparação também apontou uma diferença 
significativa: 54% a mais de tempo para reparar o veículo 
sem crash-box.

o “efeito cRash-box”
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kits reduziram o custo de reparo do veículo em 916%. 
Algumas montadoras fornecem os kits de reparação do 
radiador com custo médio de R$ 53, enquanto a peça 
toda custa cerca de R$ 540.

lanterna traseira
Componente básico no veículo, a lanterna também pode ter 
influência no reparo – seu design pode fazer a diferença 
no custo da reparação. Um exemplo positivo adotado por 
algumas montadoras foi a elevação do posicionamento da 
lanterna traseira – que acaba poupando a lanterna nos 
impactos traseiros de baixa velocidade. E isso faz muita 
diferença: o custo médio dessa peça é de R$ 357. 

capô
Outra mudança de design adotada por algumas 
montadoras foi a sobreposição do para-choque dianteiro 
(um exemplo é o novo C3), diminuindo a dimensão do 
capô do veículo e evitando que esse componente seja 
atingido numa batida de trânsito. Quem fez isso tem 
reduzido o custo do reparo em R$ 1.438, em média – 
valor da peça mais a mão de obra para pintura  
do componente.

conjunto óptico
Com modelos cada vez mais tecnológicos, o conjunto óptico 
é das peças com custo mais elevado. E, quando danificado 
em impactos, não tem jeito: precisa ser substituído. 
A curiosidade é que, em alguns crash-tests feitos pelo 
CESVI, só os pontos de fixação do componente foram 
danificados. Mesmo assim, a peça inteira teve de ser 
trocada – a um custo médio de R$ 954. 
A boa notícia é que algumas montadoras fornecem um kit 
de reparação dos pontos de fixação para essa peça. Se só 
esses pontos forem danificados, o resto do conjunto óptico 
será poupado. Um kit de reparação custa em média só R$ 
67 – uma economia de mais de 1.320% em relação ao 
que teria de ser pago pela troca da peça toda. 

boas PRáticas
Com o estudo “Características Construtivas dos Veículos”, o CESVI concluiu que houve uma grande diferença 
nos tempos de substituição das peças que foram concebidas para um bom desempenho no caso de uma 
colisão. E isso afeta diretamente o custo de mão de obra e do reparo como um todo. 
Isso porque peças com concepção para facilitar o reparo podem reduzir danos em componentes estruturais 
ou mesmo poupar componentes de custo elevado. A facilidade e a diminuição dos custos dependem da 
concepção do projeto, da forma como a peça é fornecida e até mesmo de como ela é fixada à carroceria. 
Como você viu, algumas montadoras já têm atuado de forma muito positiva nesse contexto. Seja fornecendo 
kits de reparação, seja adotando absorvedores de impacto, entre outros exemplos. 
É um trabalho em linha com o que o CESVI estuda e recomenda, e que traz resultados positivos para 
companhias de seguros, oficinas e, mais importante, para os proprietários de veículos – que cada vez mais 
têm usado o custo do reparo como critério na escolha do carro novo. 

Kits 
reduzem custo 
de reparo 
em 1.320%

custo médio do conjunto óPtico
Peça inteira – R$ 954
Kit de reparação – R$ 67
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saiba quais são os RecuRsos e as 
tecnologias usadas PaRa a seguRança nos 
gRandes PRêmios da categoRia mais nobRe 
do automobilismo, seja nos suPeRcaRRos, 
nos tRajes do Piloto ou na Pista de coRRida

Alessandro Rubio
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seguRança viáRia

o começo da evolução
Fittipaldi e Piquet foram os primeiros campeões brasileiros a 
correr sob condições, digamos, menos inseguras. De 1970 
a 1990, a segurança começou a ser uma das prioridades da 
Fórmula 1. Os capacetes e roupas passaram a obedecer a 
especificações de segurança. As pistas precisaram respeitar 
uma distância segura do público. E as equipes começaram a fazer 
testes de impacto, para estudar a resistência do veículo (e do 
piloto) a uma colisão. Até a luz de neblina e o cinto de segurança 
de seis pontos surgiram nesse intervalo.
A partir de 1990, a coisa melhorou ainda mais. Espelhos 
retrovisores foram ampliados, volantes tiveram de se tornar 
destacáveis e sistemas de gravação de dados foram instalados 
nos veículos – melhorando a precisão na análise dos acidentes. 
Outro item obrigatório a partir dessa década foi o sistema que 
prende as rodas ao carro. Trata-se de um cabo que evita que a 
roda se solte e atinja o público em caso de acidente.
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nos caRRos
Sim, você tem um pouco de Schumacher toda vez que 
dirige o seu carrinho. Isso porque a maioria das tecnologias 
desenvolvidas na Fórmula 1 acaba chegando aos veículos 
de passeio. Vão desde a aerodinâmica até o sistema de 
recuperação de energia (KERS). Mas vamos ver agora alguns 
exemplos de como a tecnologia de segurança atua na F-1, 
tornando o carro um ambiente preparado para salvar vidas – 
embora isso nem sempre seja possível.
Os aerofólios existentes nos carros de corrida não são apenas de 
enfeite. Eles estão lá para criar o chamado down force – a força 
do ar que empurra o veículo para baixo, mantendo-o na pista.
Os freios são uma obra-prima à parte, desenvolvidos com 
materiais cerâmicos para lidar com a alta temperatura envolvida 
– que pode chegar a 750 °C. A eficiência é tão grande que o carro 
pode ser freado a 160 km/h em uma distância inferior à de um 
veículo de passeio freando a 100 km/h.

o ano era 1994. A prova: o Grande Prêmio de San Marino, localizado em Ímola, na 
Itália. Na qualificação, um piloto morreu após bater em alta velocidade e fraturar o 
crânio. Mas pouca gente se lembra do nome dele: Roland Ratzenberger, um austríaco 

de 33 anos. Isso porque, no dia seguinte, o mundo inteiro ficaria chocado com outra morte, 
na mesma pista, agora durante a prova. Era o tricampeão Ayrton Senna, que teve morte 
instantânea quando seu cérebro foi perfurado por uma barra da suspensão do carro durante 
uma colisão. Senna já havia vencido em Ímola três vezes (88, 89 e 91), mas não teve como 
reagir a uma falha de sua Williams, que o levaria à batida fatal.
A morte do campeão brasileiro completa 20 anos agora, dia 1º de maio, e o trauma pode 
dar a impressão de que o automobilismo é um esporte inseguro, de quem arrisca a vida 
toda vez que acelera num GP. E é mais ou menos isso mesmo. Por mais que os carros 
sejam usados por superpilotos, gênios da arte de conduzir um veículo nas circunstâncias 
mais extremas, nunca será absolutamente seguro dirigir em velocidades médias que 
superam os 200 km/h, muitas vezes com chuva e sempre com o risco do veículo 
apresentar uma falha – afinal, ele está sendo submetido às condições mais radicais.
O que não quer dizer que a segurança não tenha evoluído. Nos anos 50, ninguém ligava 
muito para isso na Fórmula 1. Tanto que, embora a velocidade fosse bem menor na época, o 
italiano Mario Alborguetti já foi o primeiro piloto a morrer numa prova, em 1955 (outros já 
tinham falecido em testes e treinos). Com freios a tambor e sem médicos de prontidão, as 
corridas eram pura adrenalina. E salve-se quem puder. 
Até 1970, pouca coisa melhorou. Surgiram as barras para proteção em capotamentos, os freios 
a disco e algumas novidades contra incêndio. Mas a evolução da segurança só deu um salto 
mesmo entre os anos 70 e os 90. Como você vai ver agora.
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O KERS (Kinetic Energy Recovery System) é um sistema 
acoplado ao conjunto dos freios que recupera a energia na hora 
da frenagem e a transforma em energia elétrica. Essa energia 
é armazenada e pode ser usada para aumentar a potência do 
veículo em mais de 80 cv.  
O pneu de um Fórmula 1 também merece atenção especial. 
Por se tratar do único componente que toca o solo, ele 
possui compostos diferentes de acordo com a cor sinalizada 
na lateral. Faixa vermelha significa pneus supermacios, 
amarela significa macios, branca significa pneus médios, e 
laranja significa que os pneus têm um composto mais duro. 
Quanto mais macio, mais indicado para pistas molhadas pela 
chuva. Isso permite que o piloto use o conjunto que for mais 
indicado à pista – e também se programe para os pit-stops. 
Na parte interna do veículo, a atenção é voltada para o volante, 

um componente que controla o veículo todo. Como o carro 
não tem painel de instrumento, todas as informações e 
comandos estão concentrados na direção. É ali que o piloto 

fica sabendo da hora correta de mudar de marcha, comunica-
se com a equipe e fica sabendo se há alguma restrição na pista.
Todos os carros da competição possuem muitos 
componentes de fibra de carbono, o que eleva a resistência 
em caso de impacto e diminui o peso.

Na célula de sobrevivência onde fica o piloto, não há 
passagem de linhas de combustível, óleo ou água. E o piloto 
deve ser capaz de remover o cinto de segurança e o volante 
em pelo menos 5 segundos.

PaRa o Piloto
Fora a tecnologia existente no carro, há também uma 
inteligência voltada para a segurança e aplicada diretamente 
no piloto. No caso, nos seus trajes. 
Seu macacão é uma vestimenta antichamas, feita com uma 
fibra chamada Nomex, desenvolvida pela DuPont. Esse material 
é capaz de suportar uma temperatura de 840 °C por até 11 
segundos caso haja um incêndio no carro. Daí a importância da 
equipe de salvamento na pista agir rapidamente. Os macacões 
são feitos com duas a quatro camadas de Nomex.
Para a proteção da parte superior do corpo, os pilotos são 
envolvidos com um sistema chamado HANS (Head and Neck 
Support), em que o capacete fica preso por duas cintas 
elásticas em um quadro que permanece sobre os ombros do 
piloto. A intenção é evitar a movimentação brusca da cabeça 
e do pescoço em caso de acidente.
Já o capacete é a principal proteção contra lesões na cabeça 
provocadas por batidas, peças soltas ou outras situações que 

possam ocorrer durante a prova. Ele é composto por uma fibra 
de alta performance, conhecida como T 800, que chega a ter 
12 mil microfios (cada um sendo 15 vezes mais fino que um fio 
de cabelo). Para se ter ideia da proteção que isso representa, 
o comprimento total de todos os fios processados para um 
capacete é de algo em torno de 16 mil quilômetros.
Os capacetes contam com fibra de carbono para a rigidez, e 
aramida e polietileno para a resistência ao fogo, tornando-o 
assim praticamente impenetrável. E mesmo assim são leves. 
Um capacete moderno de Fórmula 1 pesa só 1,25 kg.

seguRança na Pista
Para completar o sistema de segurança envolvendo um GP 
de Fórmula 1, há todo um conjunto de recursos e tecnologias 
aplicados à pista de corrida e seus arredores.
Para combater casos de incêndio durante a prova, principalmente 
nas proximidades dos boxes, pelo menos cinco carros de 
bombeiros – cada um com quatro bombeiros treinados – ficam de 
prontidão em torno do circuito, para um atendimento rápido.
A fim de evitar que pedaços dos carros acabem voando e 
atingindo o público, há cercas de defesa que podem chegar 
a 3,8 metros de altura – como no caso do circuito de 
Albert Park, na Austrália.

você sabia?
 A temperatura dentro de um carro de F-1 pode chegar a 50 °C.
 Um carro de F-1 usa aproximadamente 30 m2 de fibra de carbono, 

sendo que um fio dessa fibra é cinco vezes mais fino que um fio de cabelo.
 Em 2007, o piloto Robert Kubica sofreu um acidente em que seu 

corpo foi submetido a uma força 28 vezes superior à da gravidade. Foi 
como se o corpo dele, que pesava 73 kg, fosse atirado com uma força 
equivalente a 2 toneladas na hora do impacto. Graças à tecnologia de 
segurança no carro, ele só sofreu pequenas contusões. 

Além disso, um sistema de barreira especial de alta 
velocidade foi desenvolvido para aumentar a segurança em 
circuitos rápidos e áreas de escape limitadas. Essa nova 
proteção de impacto contempla as pilhas de pneus e é capaz 
de absorver a energia de uma colisão a 200 km/h. A caixa 
de brita em uma área de escape tem 25 centímetros de 
profundidade e contém pedras de areia esféricas projetadas 
para proporcionar o máximo possível de resistência de 
atrito, para quando um carro errar a curva e bater ali.

Plantão médico
Um centro médico instalado na pista fica à disposição com 
um cirurgião ortopedista, um anestesista e seis paramédicos.
Ao longo da pista de corrida, ficam duas ambulâncias e 
um helicóptero para pronto-atendimento. Um segundo 
helicóptero é mantido em stand-by, fora da pista, para 
pronta-resposta. 
A equipe de resgate conta com seis unidades móveis, que 
podem chegar a qualquer ponto do circuito em 30 segundos, 
com agentes especializados em remover o piloto, apagar 
incêndio e remover o carro acidentado. Uma operação quase 
tão rápida quanto os intrépidos pilotos que a organização da 
Fórmula 1 tenta salvar – nem sempre com sucesso. 
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vinte anos aPós a moRte do 
tRicamPeão de fóRmula 1, vale 
a Pena assistiR ao filme que 
ReconstRói sua tRajetóRia – 
uma das mais bRilhantes do 
esPoRte mundial

Alexandre Carvalho dos Santos

g rande Prêmio do Brasil de 1991. A essa altura da 
carreira, Ayrton Senna já era bicampeão de Fórmula 
1 – e seria tri nesse ano. Mas ainda faltava uma 

conquista no currículo do piloto: vencer em casa. E, dessa 
vez, Senna não desistiria de jeito nenhum. Nem que todas 
as circunstâncias jogassem contra. E foi assim mesmo 
que aconteceu. 
Largando na pole position, Senna liderava a prova com 
uma vantagem tranquila, até que uma série de problemas 
mecânicos na sua McLaren deixou o brasileiro correndo 
apenas com a sexta marcha funcionando. Para efeito 
de comparação, imagine ter de dirigir o seu carro de 
passeio só com a quinta marcha – sem nenhuma outra 
à disposição. Qualquer outro piloto encostaria o carro 
e daria a prova por perdida. Qualquer outro desistiria. 
Mas não Senna. E não no Brasil. Confirmando que era um 
gênio das pistas, Ayrton teve de segurar a alavanca de 
câmbio com uma mão – para que a marcha permanecesse 
engatada – enquanto dirigia com a outra, em boa parte da 
corrida. Mesmo assim, levou o veículo até o fim, mantendo 
a primeira posição. Quando os profissionais de sua equipe 
correram na direção do carro para cumprimentar o 
vencedor, encontraram Senna desmaiado – tamanho havia 
sido seu esforço, físico e psicológico, para conquistar o 
pódio em seu país. 

Essa é apenas uma entre as emocionantes histórias 
contadas no documentário Senna, de 2010 – vencedor de 
melhor filme da categoria não-ficção no Sundance Festival 
e em outros importantes eventos do mundo do cinema. 
Não é para menos. O filme mostra centenas de imagens 
até então inéditas, produzidas por uma câmera que 
parece acompanhar Ayrton onde ele estivesse. Você vê as 
brigas de Senna nas reuniões entre pilotos e a direção da 
Fórmula 1 (na época, presidida pelo francês Jean-Marie 
Balestre, que sempre mexia seus pauzinhos para ajudar o 
conterrâneo Alain Prost, o maior rival do brasileiro). 
Você vê o duelo particular entre dois titãs da F-1, Senna 
e Prost, que começaram como bons colegas de equipe 
na McLaren até se odiarem e vencerem campeonatos 
jogando o próprio carro contra o do rival – aconteceu  
dos dois lados. 
Você vê a tensão e o conflito interno do piloto brasileiro às 
vésperas do GP de San Marino, em Ímola, na Itália – a última 
prova de Senna, quando morreu após se chocar violentamente 
contra o muro sem proteção da curva Tamburello. (Por causa 
desse acidente fatal, decidiu-se mudar o desenho da curva 
para uma chicane de média velocidade.) 

100% senna
O documentário não tem muitos depoimentos reveladores 
de gente que conviveu com Senna. Reginaldo Leme e 
Viviane Senna (irmã de Ayrton) são os que mais falam, 
mas não muito. Porque tudo se concentra basicamente no 
tricampeão. É ele quem fala o tempo inteiro, em entrevistas 
em inglês e em português também. E é nele que a câmera 
mantém o foco – com exceção de algumas entrevistas de 
Prost, falando mal do brasileiro.
Por contar a trajetória de um herói do esporte nacional (e 
mundial), sua ascensão e queda, o documentário Senna 
é não apenas uma aula sobre um recorte importante da 
história da Fórmula 1. O filme é uma aula também sobre 
a história do Brasil. Porque, com suas conquistas, sua 
inteligência e a capacidade de vencer sob as mais sofridas 
circunstâncias (sempre se dava bem em corridas com 
chuva, por exemplo), Ayrton Senna escreveu um dos mais 
belos, emocionantes e trágicos capítulos do passado 
recente do esporte. Mostrou que, apesar de tudo jogando 
contra – muitas vezes, nós mesmos –, somos capazes 
de ser os melhores em qualquer atividade. Basta ter a 
coragem de um autêntico campeão. 

O DOCUMENTÁRIO

alugue
O filme Senna, dirigido 
pelo inglês Asif Kapadia 
(que atualmente prepara 
um documentário sobre a 
cantora Amy Winehouse), 
está disponível em DVD.

SENNA,

Com foco em consultoria para a área automotiva, desenvolvemos 
treinamentos e palestras para capacitação técnica, automatização 
em processos e suporte técnico para empresas que desejam 
potencializar o resultado de seus processos de forma planejada e 
bem estruturada. Comprometimento, expertise, e resultado, são 
alguns de nossos serviços oferecidos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER.

Há 7 anos
atuando na prestação
de serviços e consultoria
para área automotiva.
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ENSAIOS DE IMPACTO: Novo hatch compacto da 
Volkswagen não chegou ao 
mercado só para se divertir. 
Ficou logo com o melhor CAR 
Group entre todos os veículos 
estudados pelo CESVI

Bruno Henrique Honorato Espindola
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Os veículos de entrada não são mais como antigamente. 
Definitivamente, eles agora trazem novidades para 
conquistar o consumidor semelhantes às de carros de 

categorias mais robustas. Esse é o caso do up!.
O novo hatch compacto da Volkswagen apresenta diversas 
inovações tecnológicas, tanto na carroceria quanto nos 
acessórios e em sua estrutura mecânica. Equipado com um 
motor 1.0 de três cilindros com 82 cv de potência, pode 
proporcionar um rendimento satisfatório com baixo consumo 
e baixa emissão de poluentes. De acordo com o Conpet 
(Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados 
de Petróleo e do Gás Natural), o up! faz 13,2 km/l na cidade, 
e 14,3 km/l na estrada, com gasolina. 

Obedecendo às novas regras do Contran, todas as versões 
do modelo já estão equipadas com airbag duplo frontal e 
ABS de série. Além disso, o carro apresenta itens que só 
surgiram nos últimos tempos em um hatch compacto, como 
central multimídia com GPS. Outra inovação na categoria 
foi a inclusão do isofix, atendendo a requisitos de segurança 
para assentos infantis.
E o up! Ainda é bom de batida. As características 
construtivas do projeto permitiram que o carro conseguisse 
o melhor CAR Group de sua categoria, com classificação 
11. Aliás, não apenas de sua categoria, mas entre todos os 
veículos estudos pelo CESVI. Você vai conhecer as razões 
desse ótimo desempenho agora. 

Alexandre M. Xavier

IMPACTO DIANTEIRO
O capô do up! teve um comportamento satisfatório nos ensaios de impacto, com uma leve deformação 
na extremidade próxima à grade dianteira, sendo passível de reparo. Em muitos casos, esse 
componente costuma ser afetado, e a extensão do dano exige troca da peça. Ponto para o up!
O painel front end também cumpriu sua função. Sua presença poupou itens do conjunto mecânico 
(radiador e condensador do ar-condicionado) que têm custo elevado. Outro fator que contribuiu para 
minimizar o custo do reparo foi a presença da travessa frontal com crash-box – item desenvolvido 
justamente para preservar as peças estruturais numa colisão de baixa velocidade. O recurso evitou que 
a longarina fosse danificada – tornando o reparo mais barato e mais rápido também.

IMPACTO TRASEIRO
O para-choque traseiro do up! teve um ótimo comportamento no impacto, precisando apenas de um leve 
reparo, evitando a substituição do componente e a elevação do custo do conserto.
A travessa traseira com crash-box foi outro destaque positivo. Ela minimizou os danos ao painel – deu 
para repará-lo em vez de trocar a peça – e evitou danos à longarina. Com isso, não houve necessidade 
de estiramento a frio – processo que aumenta bastante o custo e o tempo da reparação. Vale destacar 
que o up! é um dos poucos modelos de sua categoria que usam essa travessa traseira com crash-box. 
Mais um ponto positivo em sua avaliação. 
E não para por aí. A lanterna fica em uma posição mais elevada, o que faz com que não seja atingida 
num impacto de baixa velocidade. Isso revela um projeto inteligente do ponto de vista da reparabilidade – 
é mais uma característica construtiva fazendo a diferença na oficina e no bolso do consumidor. 
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CAR GROUP 
CATEGORIA Hatch Compacto

1O  UP! - - - - 11 11

2O  Novo C3 Hatch 14 14 14 14 14 14

3O
  208 16 16 16 16 15 15

  Etios Hatch 15 15 15 15 15 15

4O  Fox 16 16 16 16 16 16

5O  Novo Gol 17 17 17 17 17 17

6O  Sandero 25 25 25 25 25 25

7O
  Celta 24 24 24 27 26 26

  Onix 17 16 16 21 26 26

8O  Novo Uno 40 36 39 39 39 36

9O
  207 Hatch 38 36 36 36 38 38

  Mile 36 34 36 36 36 38

10O  March 40 38 38 45 42 42

11O  Novo Palio 47 44 44 44 44 44

12O  Palio Fire 43 41 44 44 44 46
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tecnologia

quais são e como funcionam as 
novíssimas máquinas, feRRamentas 
e PRocessos da funilaRia e PintuRa
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P rodutividade. Para se estabelecer como um negócio 
lucrativo, toda oficina precisa que seus processos de 
trabalho rendam no tempo esperado. Mas nem sempre 

é assim. A boa notícia é que há novas tecnologias auxiliando as 
reparadoras a ganhar tempo e não perder dinheiro.
Vamos ver, em cada processo importante da oficina, como a 
substituição de equipamentos por equivalentes mais modernos 
pode contribuir para a produtividade. 
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NOVIDADES QUE AGILIZAM E 

MELHORAM 
O REPARO

Luiz Marcos Gonçalves Júnior

desmontagem
Até outro dia, a melhor forma de retirar o para-brisa era 
com a faca pneumática ou a famosa cordinha de arame. 
Mas agora o sistema indutor de calor se mostra uma 
ferramenta ágil e de precisão para essa atividade. 

estiRamento
O que era um simples encolhedor e esticador hidráulico, 
que muitas vezes exigia calor excessivo para o 
estiramento do carro, foi atualizado com um equipamento 
que tem força de 5 toneladas, permitindo o encolhimento 
ou o estiramento a frio, e assim evitando danos à 
estrutura do veículo.

funilaRia
A solda começou elétrica, passou para o maçarico e já 
chegou à MIG com particularidades de solda a ponto 
– a tecnologia está implantada direto nos veículos 
com matéria-prima de alumínio. Atualmente, marcas 
como BMW, Audi e Mercedes-Benz têm muitas peças 
fabricadas em alumínio. Por isso, a solda e o lixamento 
precisam ser diferentes. O CESVI já identificou alguns 
equipamentos de solda e lixamento que são ágeis, 
seguros e de finíssimo acabamento.

PRePaRação
Atualmente, a preparação da pintura ganhou tecnologias 
como pistolas, massas poliéster e primers de secagem 
rápida. O sistema de aspiração e o de secagem com painel 
infravermelho são equipamentos de ponta que agilizam o 
processo e dão ainda um melhor acabamento, permitindo 
que o veículo entre na cabine de pintura livre de impurezas.

PintuRa
Nessa atividade, dois fatores são imprescindíveis 
para a evolução da oficina: a adoção de pintura à base 
d’água e a combinação de agilidade com qualidade. O 
que antes era um espaço para pintar o veículo passou 
a ser a área mais importante da reparadora, pois 
uma boa pintura pode dispensar o trabalho de fazer 
um polimento. A novidade é uma cabine de pintura 
que permite pintar até três cores diferentes ao 
mesmo tempo, na mesma “queima”, dando velocidade 
ao processo. Além disso, esse equipamento de ponta 
tem as seguintes vantagens: 
 

 Rendimento de 97% no processo de combustão.

 Redução no consumo de combustível (até 30% menor 
em comparação com os trocadores indiretos a gás).

 Rápido alcance da temperatura fixada.

 Maior estabilidade da temperatura de pintura  
e secagem.

 Redução de até 35% do tempo para o ciclo de 
pintura e secagem.

 Redução de até 45% do consumo elétrico pela 
possibilidade de variação automática da velocidade 
de rotação do motor.

 Percentagem pré-fixada da troca de ar em fase de 
secagem, garantindo o funcionamento do ventilador 
de extração com número de giros reduzido.

 Ignição dos motores “soft-start”, com eliminação 
dos picos de absorção.

 Software de autobalanceamento da pressão na 
cabine, caso haja alguma variação por obstrução  
dos filtros. 

atividades que Podem  
geRaR gaRgalos de PRodução

 desmontagem  PRePaRação
 estiRamento  PintuRa
 funilaRia

Djone Pereira

Lila Souza



legislação de janeiRo deste ano exige ResPonsável 
técnico na RePaRadoRa. a oficina teRá até o começo 
de 2015 PaRa se adequaR

a profissionalização de qualquer mercado passa 
necessariamente pelos processos de regularização e 
fiscalização. São as normas que regulam desde o modo 

de operação da empresa, passando pelas questões ambientais, 
até a forma como ela se relaciona com fornecedores, 
consumidores e até outras empresas.
Para o mercado de reparação automotiva, não é diferente. 
Nos últimos anos, o setor tem recebido uma série de novas 

Emerson Feliciano

TEM LEI NOVA 
PARA AS OFICINAS

leis e normas – e isso é bom. Demonstra a 
preocupação em criar padrões e deixar as 
regras mais claras para todo mundo. 
Uma novidade, que começa pelo Estado de São 
Paulo, é a lei que estabelece um responsável 
técnico pela oficina e determina qual deve ser a 
capacitação exigida desse profissional.
Em vez de lamentar essa obrigatoriedade, as 
oficinas têm motivo para comemorar: com 
a nova lei, o proprietário de veículo terá a 
segurança de estar deixando seu bem nas mãos 
de profissionais que, no mínimo, respondem a 
alguém tecnicamente habilitado para fazer um 
reparo correto. Claro que essa capacitação 
depende também de uma periodicidade de 
treinamento e atualização desse profissional, de 
sua facilidade de transmitir conhecimento à sua 
equipe, entre outros fatores. Mas é um ótimo 
ponto de partida.

o que diz a lei
Trata-se da Lei 15.297, de 10 
de janeiro de 2014 (acabou de 
sair do forno) e “dispõe sobre 
normas básicas acerca das oficinas 
mecânicas e estabelecimentos 
assemelhados que funcionam no 
Estado de São Paulo”.
Os principais pontos da lei são  
os seguintes:

RePaRo
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não deve ficaR só em sP
Embora, de início, seja uma lei específica para o 
Estado de São Paulo, há uma grande tendência de 
que as exigências sejam estendidas a outros Estados 
– assim como tem acontecido com leis anteriores 
que, dando o pontapé inicial em São Paulo, foram 
ampliadas para todo o território nacional. 
O objetivo maior é a profissionalização do setor, 
fazendo com que empresas, profissionais e 
principalmente o consumidor ganhem muito com a 
qualidade final do serviço. Quanto antes a oficina 
se adequar, melhor para ela. Melhor para todos. 

o mestRe
As empresas deverão manter um 
responsável operacional pelos 
serviços executados nos veículos. 
Esse profissional deve atender 
aos requisitos de norma técnica 
de capacitação expedida pela 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Se não houver 
norma para a atividade dele, deve 
ter passado por 400 horas de 
treinamento – ou 40 horas, se 
tiver como comprovar dois anos de 
experiência no ramo. 

PRazo
As oficinas terão prazo de um ano 
para adequação aos dispositivos dessa lei.

na equiPe
As empresas também deverão manter 
um ou mais profissionais da equipe 
que atendam aos mesmos requisitos 
de capacitação do responsável 
técnico – norma ABNT ou as horas 
de treinamento. Além disso, todos 
os serviços realizados nos veículos 
deverão atender às normas técnicas 
publicadas pela ABNT na área de 
serviços automotivos, assim como 
observar as especificações técnicas 
estabelecidas pelos fabricantes de 
autopeças.



Poucos anos atrás, os rastreadores não passavam de pagers e celulares adaptados 
para essa atividade. Hoje, a coisa é bem diferente. Há equipamentos específicos, com 
tecnologia de ponta. E isso permitiu uma revolução no setor. Com os sistemas de hoje, 

é possível mapear a localização do veículo e dispor essa informação na internet em questão 
de segundos. E aí interagir: fazer uma intervenção para bloqueio, abertura e travamento do 
baú, limitar a velocidade, atuar em frenagens bruscas e em curvas, e até mesmo falar com 
o motorista por texto ou função de voz.
Isso tudo só é possível graças ao desenvolvimento da tecnologia por trás dos sistemas. O 
usuário não vê, mas as empresas investem em servidores de alto desempenho, switches, 
cabeamento em fibra ótica, banco de dados de última geração, firewall, servidores 
redundantes internos e externos, além de software com alto nível tecnológico. O usuário só 
sabe que seus sistemas têm velocidade superior a um piscar de olhos.

30

Pensa que é fácil 
ofeReceR um seRviço 

de alto PadRão no 
RastReamento de 

veículos? há toda uma 
tecnologia dando 

suPoRte à atividade – e 
você nem fica sabendo

Denis Peres
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a tecnologia PoR tRás do sistema
de olho na Rua
Os mapas usados pelas empresas de 
rastreamento passam por atualização 
constante – para que sempre estejam alinhados 
com as últimas mudanças de sentido de rua 
ou de limite de velocidade num determinado 
trecho. Fornecedores de mapas para 
rastreamento oferecem inclusive um serviço 
de criação de cartografia de terras privadas ou 
ainda não habitadas. Afinal, não dá para prever 
onde o bandido vai se enfiar com seu carro.

Lila Souza



tecnologia de comunicação
A tecnologia de comunicação depende de 
um serviço GSM. Para não limitar a pronta 
ação de rastreamento e bloqueio, algumas 
empresas estão oferecendo sistemas híbridos,  
com formas alternativas de comunicação. 
O problema é que o custo da manutenção 
aumenta (a mensalidade paga pelo usuário) 
e há certa dificuldade na hora de ocultar o 
equipamento no veículo, num lugar em que o 
ladrão não perceba. 
A radiofrequência é uma alternativa, mas tem 
alto custo de implantação da infraestrutura – 
não é barato instalar antenas. Para minimizar 
o problema, algumas tecnologias permitem 
a comunicação entre os veículos, deixando a 
responsabilidade do envio das informações para 
um veículo que esteja com sua comunicação 
via GSM ativa. Essa situação é uma alternativa 
de segurança para quando os criminosos usam 
jammers (equipamentos que bloqueiam o sinal 
do rastreador).

Quer outro referencial para a escolha de um 
bom sistema de bloqueio e rastreamento de 
veículos? Conheça a avaliação de sistemas 
e empresas feita pelo CESVI. Você pode até 
conferir no site quais já contam com o aval do 
centro de pesquisa. http://migre.me/io2F6

o que checaR
Ou seja, não é fácil nem barato investir 
na tecnologia sofisticada que está por 
trás das melhores empresas de bloqueio 
e rastreamento de veículos. Para que os 
sistemas se provem eficientes e seguros, 
não basta ter um bom rastreador. É o 
conjunto que importa. E isso envolve os 
seguintes fatores: 
- Estrutura física da empresa.
- Estrutura de logística.
- Treinamento dos profissionais envolvidos.
- Comunicação eficiente entre equipamento  
e estrutura.
- Softwares com tecnologia de ponta.
- Mapas constantemente atualizados.
Fica a dica para quem vai contratar os serviços 
de uma empresa de bloqueio e rastreamento 
de veículos: vale a pena pesquisar um pouco 
sobre a estrutura tecnológica por trás de 
todo o marketing. É a melhor maneira de 
saber quem realmente tem investido para 

proporcionar o melhor atendimento possível a 
seus clientes. 
E esse interesse do cliente pode – e deve 
– se estender a quais empresas treinam 
seus profissionais – principalmente porque 
a instalação do equipamento é um ponto 
crítico desse segmento, e só equipes 
devidamente atualizadas dão conta de executar 
o procedimento sem colocar a segurança do 
patrimônio do cliente em risco. 
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

Cielo CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.cielo.ind.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Triangulação 
de Antenas

Rádio Frequência 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Full Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br

LOGOS LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosst.com.br

Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com

OnixSat OnixSmart GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSmart Híbrido Rastreador GPS GPRS/Inmarsat D (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixTrailer Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSpy2 Localizador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat ONIXSLIM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

Pointer Brasil Pointer Cellocator Cello F Rastreador GPS GPRS (11) 3660-5500 www.pointerbrasil.com.br

Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Pósitron Pósitron DUAL Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Pósitron Pósitron DUAL Rastreador GPS Híbrida (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br

Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva

Sascar Full SAT/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

Segminas Segcar Rastreador GPS GPRS/GSM 31 2128 0808 www.segminas.com.br

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

Smartgate Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br

TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br

Trixlog Trixlog Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3304-6505 www.trixlog.com

Grupo Tracker Tracker Caminhão/Picape Localizador
Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Grupo Tracker Traker GPS Caminhão/Picape Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Veltec MFA City Rastreado GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000 www.veltec.com.br

Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3093-3721 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Omnilink 

RI0450 LINKER
Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T Controle Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.tecno3t.com.br
Alarcom Sistema de 
Segurança Eletrônica

MXT 151 Rastreador GPS GPRS (19) 3671-5896 www.alarcom.com.br

Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
BR Lock Securit BR Lock GPS/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2613-4401 www.brlock.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC Auto Cargo GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 600 3800 www.autocargo.com.br

Cielo Telecom CIELOCEL Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
GeoSiga MXT 151 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4428-1750 www.geosiga.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Triangulação 
de Antenas

Rádio Frequência 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosst.com.br
Mirus Rastreamento Mirus Veicular Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-1002 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
Proalerta Pró Alerta/MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.gruporental.com.br

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br
Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat Rastremanto SpySat GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Vigauto Vigauto Rastreador GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080 www.grupovigserv.com.br/vigauto
Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br
Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3093-3721 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema 
com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade 
para o seu produto, podem entrar em contato 
pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br 
Telefone: 11 3948-4801

O CESVI BRASIl realiza uma avaliação para apontar os sistemas de bloqueio e rastreamento de veículos 
que realmente cumprem o que prometem. Este estudo engloba diversas análises, como a estrutura 
da empresa que oferece o sistema, sua central de atendimento, a forma de comunicação usada, 

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que 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.
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SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

GeoSiga MXT 151 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4428-1750 www.geosiga.com.br

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sadcar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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P A I N E L
mais uma vez, os Estados Unidos mostram 

que segurança é algo tratado muito a 
sério nos países desenvolvidos. Uma 

determinação da NHTSA (a administração de 
segurança e tráfego dos EUA) tornará a câmera 
de ré um item obrigatório de segurança para 
todos os veículos zero-quilômetro, incluindo ônibus, 
pequenos caminhões e picapes. Isso a partir 
de 1º de janeiro de 2018. Segundo a NHTSA, a 
obrigatoriedade vai salvar 70 vidas por ano, além 
de economizar cerca de R$ 900 milhões em 
tratamentos e indenizações de seguros. 
A determinação se baseia em decreto antigo: de 
2007, assinado pelo presidente George W. Bush, 
mas que só foi enviado para regulamentação 
da agência em 2011. A demora gerou críticas 
de associações de defesa de crianças vítimas 
de atropelamentos. Nos Estados Unidos, 210 
pessoas morrem e 15 mil ficam feridas todos 
os anos ao serem atropeladas por veículos em 

CÂMERA DE RÉ SERÁ OBRIGATÓRIA NOS EUA
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marcha à ré. As vítimas mais frequentes: crianças 
com menos de 5 anos e idosos com mais de 70 – 
57% das ocorrências.
Há diferenças significativas quando comparamos 
essa obrigatoriedade com a de ABS e airbag 
no Brasil. A câmera de ré é um recurso 
razoavelmente barato nos EUA: o valor varia 
entre R$ 100 e R$ 320. E, como o consumidor 
americano já tem uma cultura de dar preferência 
a veículos com equipamentos de segurança, 
estima-se que cerca de 50% dos carros novos 
vendidos já tenham a câmera instalada – uma 
porcentagem que deve chegar a 73% perto da 
data da obrigatoriedade.
Ou seja, quando o país tem uma cultura que dá 
importância à segurança no trânsito, mudanças 
como essa não geram grandes transtornos para a 
indústria. É um processo natural de regulamentar 
o que se pratica e estimular que a adesão, já 
significativa, seja total. 
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em março, o mês da mulher, o CESVI 
promoveu uma edição muito especial de 
seu workshop Mecânica para Mulheres, 

conduzido por Gerson Burin, especialista em 
tecnologia automotiva e segurança viária, 
com apoio do instrutor Rodrigo Dias.
Além das habituais participantes provenientes 
do mercado segurador, o CESVI abriu a 
inscrição para o público – e mulheres das 
mais diversas profissões foram à sede do 
centro de pesquisa aprender sobre mecânica 
básica e condução segura.
Após uma apresentação teórica, abordando 
temas como lubrificação do motor, calibragem 
de pneus e os riscos do calço hidráulico, as 
participantes foram conhecer a oficina-modelo 
do CESVI – palco da maioria de seus estudos 
técnicos. Em seguida, visitaram a pista de 
crash-tests – e foi ali que colocaram a mão na 
massa: aprenderam na prática como verificar 
o nível do óleo e trocar pneus, entre outras 
atividades. 

WORKSHOP SÓ PARA ELAS

m ais uma companhia de seguros decidiu 
contar com a eficiência e todos os 
benefícios do melhor sistema de orçamento 

de sinistros do mercado: o Órion. 
A nova parceira é a Nobre Seguradora, que já vem 
operando com o sistema.
Para que esse começo de trabalho seja o melhor 
possível, todos os processos iniciais têm contado 
com acompanhamento da equipe Órion in loco.
Um treinamento na sede da companhia teve o 
objetivo de familiarizar 35 profissionais da área de 
sinistro com o sistema. A participação incluiu Felipe 
Coelho, diretor de sinistro da seguradora, Marcos 
Vinícius, diretor de TI, Renata Nunes, coordenadora 
de sinistro, e Gilberto Cunha, analista de sistemas.
Bem-vinda, Nobre Seguradora! 

NOBRE SEGURADORA JÁ OPERA COM ÓRION
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cesvi faz treinamento sobre órion com profissionais da nobre
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no começo de abril, o 
CESVI, por meio de seu 
Centro de Treinamento, 

teve participação de destaque 
em um importante evento do 
mercado: o Seminário de Seguro 
Central Sicredi – PR/SP/RJ.
O Sicredi é uma instituição de 
cooperativismo de crédito, que atua 
na área de seguros, entre outras.
Rodrigo Dias, instrutor 

do CESVI, realizou uma 
apresentação sobre Qualidade 
de Vida no Trânsito, levando 
aos 30 participantes do evento 
conceitos de direção defensiva 
e manutenção preventiva. 
O objetivo dessa palestra é 
orientar o público a reconhecer 
o próprio comportamento no 
trânsito e fornecer informações 
e recomendações para um 
trânsito mais seguro. 

em mais uma das etapas da profissionalização de jovens carentes, o instrutor Jorge Coelho esteve 
na sede do projeto REPARE BEM, em Campinas, transmitindo seu conhecimento sobre funilaria e 
pintura aos aprendizes. Desta vez, o tema foi substituição de vidros automotivos. 

Além de apresentar informações técnicas sobre o correto processo de substituição, Jorge mostrou 
aos jovens quais são os diferentes tipos de vidros existentes nos veículos.
Realizado desde 2002, o projeto REPARE BEM tem como objetivo capacitar jovens carentes para 
atuarem profissionalmente no setor automotivo.
Os jovens são treinados em instituições sem fins lucrativos, por meio de uma parceria com o CESVI, e 
depois encaminhados para trabalhar em empresas ou oficinas da região. É uma maneira de melhorar 
a qualificação do segmento reparador, treinando os jovens no uso das tecnologias que o centro de 
pesquisa recomenda e que a competitividade exige.
O projeto une responsabilidade social e capacitação no mercado, uma vez que facilita o primeiro emprego 
para jovens carentes e possibilita às empresas de reparação contar com profissionais qualificados e 
atualizados quanto aos métodos e equipamentos mais modernos da área de funilaria e pintura. 

SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS – PARA JOVENS

PALESTRA SOBRE QVT PARA SICREDI

V I S T O R I A

Atendemos: GO, MG, CE,

SP, RJ, ES, PR, SC, RS e DF

www.msvistoria.com.br
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com o calor atual derretendo miolos em muitas cidades do Brasil, 
andar de carro sem um sistema de ar-condicionado virou uma 
experiência semelhante à de visitar uma sauna. Mas se engana quem 

acha que o ar-condicionado é um recurso exclusivamente de conforto. 
É de segurança também! Dirigindo sob uma temperatura agradável, o 
motorista tem uma fadiga menor – e a fadiga do condutor é um dos 
fatores que mais influenciam na segurança do trânsito.
Quem tem carro usado sem ar-condicionado pode procurar uma oficina 
especializada para a instalação do aparelho, independentemente da marca 
e do ano de fabricação do veículo. A má notícia: não sai barato.

Segundo reportagem do UOL, o preço do equipamento para carros populares, incluindo instalação, varia entre R$ 
2.800 e R$ 3.800 em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre (capitais em que a reportagem fez sua apuração). 
A coisa piora se o modelo do carro for muito antigo, quando a necessidade de adaptação para o ar-condicionado fica 
maior: entre modelos anteriores a 1990, o valor sobe para R$ 4.200 a R$ 5.000. 

quem mora ou transita habitualmente por áreas de 
São Paulo que alagam pode ter de desembolsar 
até R$ 2,7 mil anuais a mais por ano no seguro 

do automóvel, ou 164% a mais, em comparação com o 
mesmo perfil para outras regiões da cidade não sujeitas 
a este risco. 
Esta diferença foi constatada em simulação, em 
ferramenta disponível no site da PROTESTE (www.
proteste.org.br), do valor da apólice cotado com base no 
perfil do motorista para um mesmo modelo de veículo, 
alterando apenas o bairro de Vila Mariana, área não 
sujeita a enchentes, em comparação com um endereço da 
Zona Leste, que costuma ter alagamentos. 

AR-CONDICIONADO TAMBÉM É RECURSO DE SEGURANÇAMORAR EM ÁREA QUE ALAGA PODE 
ENCARECER SEGURO DO CARRO EM ATÉ 164%
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PRODUÇÃO E VENDA DE MOTOS CRESCEM

a produção de motocicletas em fevereiro 
cresceu 13,2% no comparativo com o 
mesmo mês do ano passado que, no 

entanto, teve dois dias úteis a menos em 
função do feriado de Carnaval, conforme dados 
divulgados pela Abraciclo (Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares). Foram 
produzidas 139.673 motocicletas, ante 
123.371 unidades do mesmo mês de 2013. Já 
em relação a janeiro (145.302 motocicletas), a 
produção recuou 3,9%.
As vendas no atacado chegaram a 138.228 
unidades em fevereiro, correspondendo a um 

aumento de 13,8% em relação ao mesmo mês de 2013, quando foram vendidas 121.432 motos. Na 
comparação com janeiro (103.683 unidades), houve aumento de 33,3%. 
“O ritmo mais acelerado reflete principalmente a continuidade dos esforços dos fabricantes e 
concessionárias para melhorar os negócios no início do ano e, com isso, reduzir os impactos esperados 
para o período em torno da Copa do Mundo”, comenta Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.
Os licenciamentos de fevereiro, mês com dois dias úteis a mais que no ano anterior, registraram alta 
de 17,2%, com 119.462 motocicletas emplacadas, ante 101.890 unidades do mesmo mês de 2013. 
A média diária de vendas no mês ficou em 5.973 unidades, ante 5.661 unidades de fevereiro do ano 
passado. Em janeiro, a média diária tinha sido de 6.074 unidades. 
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a Fiat Automóveis e a 
Petrobras assinaram 
acordo de colaboração 

em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias e 
processos inovadores nas áreas 
de combustíveis e motores. As 
equipes das duas empresas irão 
trocar informações técnicas e 
realizar estudos conjuntos de 
viabilidade técnica e econômica, 
com o foco em veículos mais 
eficientes e com menor emissão 
de poluentes.
“Nesta primeira etapa, iremos 
identificar objetos de interesse 
conjunto para a realização de 
projetos de P&D. A Petrobras 
acumula grande experiência no 
desenvolvimento de novas tecnologias em combustíveis e, com certeza, tem muito a contribuir com os estudos 
para as inovações na fonte energética dos motores”, afirmou o diretor de engenharia powertrain da Fiat 
Chrysler para a América Latina, Paolo Ferrero.
“Trabalhar em parceria com os fabricantes de veículos é fundamental para que possamos garantir o melhor 
desempenho dos nossos combustíveis nos motores, com crescente eficiência econômica e ambiental”, disse 
Oscar Chamberlain, gerente geral de Pesquisa & Desenvolvimento em Abastecimento e Biocombustíveis, do 
Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes).
O documento tem validade de cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco. O acordo conta com uma 
cláusula de sigilo, garantindo segurança no compartilhamento de informações confidenciais entre as duas 
empresas. Neste período, as empresas irão, após identificar oportunidades de cooperação com interesse 
mútuo, realizar projetos de pesquisas em conjunto. 

FIAT E PETROBRAS FARÃO PESQUISA 
CONJUNTA SOBRE COMBUSTÍVEIS E MOTORES

a AUTOTOOL - Feira 
Internacional de Autopeças, 
Ferramentas, Acessórios, 

Tecnologia e Serviços, Linhas Leve 
e Pesada – será realizada entre 
os dias 27 e 30 de agosto de 
2014, no Centro Sul – Centro de 
Convenções de Florianópolis/SC.
Será um encontro do setor de 

FEIRA DE AUTOPEÇAS EM AGOSTO
reposição automotiva da região 
Sul, reunindo representantes 
das indústrias nacional 
e internacional, incluindo 
expositores da Ásia (China e 
Taiwan), Rússia, Alemanha e 
países do Mercosul.
Fabricantes, fornecedores, 
revendedores, associações, 
profissionais e demais envolvidos 

PROJETOS DA VOLKS 
REDUZEM CONSUMO 
DE ÁGUA E ELETRICIDADE

a fábrica da Volkswagen em São Carlos tem 
implementado diversos projetos para redução 
do consumo de água e energia elétrica, sob 

a coordenação de um comitê interno composto por 
executivos e empregados de todas as áreas da 
unidade. Considerando apenas as duas ações de maior 
impacto, a fábrica conquistou uma economia de mais 
de 4,4 milhões de litros de água por ano. Esse volume 
equivale ao consumo diário de uma cidade como Brotas 
(a 65 km de São Carlos), de 23 mil habitantes.
“As ações que desenvolvemos com foco em 
sustentabilidade mostram que as questões 
ambientais estão inseridas no negócio da empresa 
e são de grande importância para a companhia. As 
ações propostas pelo comitê trazem economia de 
recursos naturais, nos possibilitando crescer de 
forma sustentável”, disse Andreas Hemmann, gerente 
executivo da fábrica de São Carlos.
A iniciativa que proporcionou maior economia de 
água consistiu na troca de mais de 200 torneiras 
convencionais por torneiras automáticas, entre 
outras melhorias nos sanitários da fábrica. A ação 
gerou uma economia de 2,9 milhões de litros de  
água por ano.
Outro projeto de destaque, realizado em parceria com 
a engenharia de manufatura, consiste na captação 
da água de chuva para ser utilizada na torre de 
resfriamento, que é usada para reduzir a temperatura 
das máquinas no processo produtivo. O processo 
começa com a captação da água de chuva por meio 
das calhas do prédio da fábrica. Essa água é filtrada, 
passa por uma caixa d’água de armazenamento, 
depois segue para a torre de resfriamento e, a partir 
desse ponto, é usada nas áreas produtivas. 
Depois de todo esse circuito, a mesma água ainda 
passa por um processo de drenagem, para manter 

a concentração ideal de sais minerais, e é 
novamente aproveitada para a lavagem dos racks 
que armazenam os motores produzidos pela 
fábrica. Com o reaproveitamento de água nesses 
dois processos, a unidade economiza cerca de 
1,54 milhão de litros de água por ano. 
Também foram realizadas ações referentes 
à economia de energia elétrica, como a 
substituição dos motores utilizados em máquinas 
do processo produtivo por motores novos de alta 
eficiência energética, que geraram uma economia 
de energia de 20% por máquina. 

fábrica em 
são carlos 
é referência 
ambiental da 
volkswagen

no setor de autopeças encontrarão 
novidades em tecnologia, 
equipamentos e soluções para as 
áreas de reparação e manutenção, 
peças e sistemas, acessórios, TI 
e gestão.
A expectativa dos organizadores 
é de que 15 mil profissionais 
visitem a feira em seus quatro 
dias de realização. 
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É SEGURO 
ANDAR DE 
MOTO?
“como usuáRio diáRio de motocicleta, 
Posso afiRmaR que a moto é um meio de 
tRansPoRte seguRo. inseguRas são as 
Pessoas e a educação que Possuem”

Em 49% dos casos, os laudos periciais 
apontam que a moto foi a causadora do 
acidente, enquanto em 51% outros veículos 
foram os causadores. No caso da moto, 88% 
dos acidentes foram causados por imprudência 
do piloto. 
Quando avaliado o uso de equipamentos de 
segurança, o resultado foi tão surpreendente 
quanto lamentável. Apenas 90,2% dos usuários 
estavam de capacete, e 17,8% estavam 
devidamente equipados com luvas e jaquetas. 
Esses e muitos outros dados do estudo deixam 
bastante evidente que o principal problema é 
o comportamento do piloto e o preparo que 
tem para utilizar uma motocicleta. O ato de 
andar de moto em si é seguro, desde que haja 
preparo e condições adequadas para isso.
As motos fazem parte da realidade do 
nosso país, são produtivas do ponto de vista 
econômico em toda sua cadeia, desde a 
produção até o uso na prestação de serviços. 
Também são importantes do ponto de vista 
social, pois empregam milhões de brasileiros. 
Somente com educação, boa formação dos 
condutores e boas condições nas vias públicas 
é que vamos reverter esse quadro trágico de 
acidentes.
Passou da hora de incluir na grade curricular 
das escolas a educação no trânsito e também 
de rever o modelo atual de concessão de 
habilitação. Enquanto isso não acontecer e as 
autoridades de trânsito ignorarem a existência 
das motocicletas em termos de planejamento 
viário e sinalização de trânsito, não teremos 
mudanças nessas estatísticas e continuaremos 
vendo nossos jovens se acabando por motivos 
banais. Triste realidade. 

v ocê considera seguro andar de 
moto? A grande maioria das pessoas 
certamente responderia que não! 

Parte delas provavelmente veio seguida de 
algum relato escabroso sobre acidentes com 
motocicletas. A imagem negativa permeia o 
universo das duas rodas, mas mesmo que 
pareça óbvio do ponto de vista da opinião 
pública, será verdade que a motocicleta 
mereça o título de vilã?
Proponho uma reflexão justamente na direção 
contrária desse consciente coletivo, a fim 
de promover o debate. Como usuário diário 
de motocicleta, posso afirmar que a moto 
é um meio de transporte seguro. Inseguras 
são as pessoas e a educação que possuem. 
Recentemente foi divulgada uma importante 
pesquisa sobre o tema, realizada pela 
Faculdade de Medicina da USP, em parceria 

com a Abraciclo, entidade que representa os fabricantes de motos, 
bicicletas e ciclomotores, e assinada pela dra. Julia Greve. A pesquisa 
teve como objetivo apurar as causas de acidentes com motocicletas 
com vítimas na zona oeste da cidade de São Paulo.
Foram avaliados 310 acidentes que resultaram em 326 vítimas com 
entrada em hospital. O mais surpreendente na pesquisa é que, apesar 
de serem a maioria e de estarem mais tempo pilotando, os motociclistas 
profissionais são a minoria entre os acidentados. Cerca de 77% 
dos pesquisados utilizavam a moto exclusivamente para transporte, 
enquanto apenas 23% eram profissionais. A diferença é gritante, ainda 
mais se considerarmos que os motociclistas que utilizam a moto só 
para transporte pilotam por cerca de duas horas por dia, enquanto os 
profissionais passam cerca de oito horas diárias sobre duas rodas. Essa é 
a primeira evidência de que a aptidão para pilotar é fator muito relevante. 
Outra informação importante que consta no estudo é que um em cada 
quatro acidentados estava sob o efeito de drogas ou álcool.

46

oPinião

fernando medeiros 
é diretor executivo da Assohonda
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Segurança é fundamental, por isso a Peugeot trabalha com máxima 
qualidade e desenvolve peças originais sob medida para cada automóvel, 
com garantia de credibilidade, baixo custo de manutenção e maior 
durabilidade. Isso, sem falar na estrutura, atendimento e o maior estoque 
de peças a pronta entrega. Se você acha que segurança é coisa séria, 
prefira e só indique peças originais Peugeot. 
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com segurança não se brinca.

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, 
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas. 


