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REPARAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO
Sim, as montadoras têm experimentado cada vez 
mais em termos de novos materiais utilizados em sua 
carroceria e peças. Um exemplo é a fibra de carbono, 
material mais fino que um fio de cabelo e mais resistente 
que o aço. Apesar do custo alto de se trabalhar com o 
material, logo as reparadoras poderão receber veículos 
com esse tipo de carroceria. Em 2013, a BMW anunciou 
a produção em massa de carros feitos com fibra de 
carbono. Mas e se chega um BMW, feito com o material, 
na porta da oficina? Como reparar as chapas desse 
carro? A questão motivou um estudo desenvolvido pelo 
CESVIMAP, da Espanha.
O objetivo da pesquisa foi investigar o processo de fabricação 
da fibra de carbono, suas principais características, a 
incorporação do material em veículos convencionais e, por 
fim, a reparabilidade das peças danificadas.
Além de estudar o reparo da carroceria de um BMW i3, o 
CESVIMAP pesquisou a reparação de peças estruturais de 
uma bicicleta – outro tipo de veículo que costuma usar a 
fibra de carbono. Foram feitos ensaios de impacto e testes 
de fadiga dos materiais. Esses testes identificam quebras 
tanto na região do reparo quanto em áreas mais distantes 
do ponto a ser reparado.
O estudo concluiu que a reparação feita, seguindo padrões 
internacionais para reparo automotivo, consegue bons 
resultados com a fibra de carbono. Mas o CESVIMAP 
não quer parar por aí. A intenção do centro de pesquisa 
agora é levar o estudo adiante, de modo a criar um 
protocolo padrão para o reparo de fibra de carbono, para 
que todas as oficinas executem o trabalho de acordo com 
as características do material. E os próximos passos do 
estudo envolvem análises econômicas, de segurança e 
qualidade do processo.

ELÉTRICOS x CONVENCIONAIS 
DO PONTO DE VISTA DO SEGURO
Um estudo apresentado pelo IIHS, dos Estados Unidos, 
fez uma comparação muito interessante: quais as 
diferenças entre os sinistros de um veículo elétrico para um 
convencional?
Foram escolhidos para essa comparação os seguintes 
veículos: Ford Focus (versões a bateria e a gasolina), 
Nissan Leaf (elétrico) e Nissan Versa (gasolina), e Tesla S 
(elétrico), que foi comparado com dados de veículos de luxo 
com motorização convencional.
Em todas as coberturas analisadas, a frequência de 

E ngenheiros e pesquisadores do mundo todo 
têm sido os principais agentes de mudança no 
que diz respeito à segurança no trânsito e à 

reparação automotiva – os dois principais focos 
de trabalho do CESVI BRASIL. E, uma vez por 
ano, o conhecimento agregado a essas atividades 
dá um salto importante graças a uma palavra que 
está cada vez mais popular nestes tempos de mídias 
sociais: compartilhamento. 
A diferença é que estamos falando de um 
compartilhamento de informações que acontece off-line 
mesmo, olhos nos olhos, quando especialistas de todos 
os cantos do planeta se encontram na conferência anual 
do RCAR (Research Council for Automobile Repairs), 
um conselho internacional de centros de pesquisa com 
as mesmas características do CESVI, e do qual o centro 
brasileiro se orgulha de fazer parte.
No ano passado, o encontro se deu na Coreia do Sul, em Seul, 
no fim de setembro. Foi quando pesquisadores e gestores 
dos centros de pesquisa de diversos países trocaram 
experiências e boas práticas – e apresentaram o que de mais 
novo e sofisticado existe no trato científico de tecnologias e 
informações relacionadas à segurança e a reparação. 
Selecionamos alguns dos mais interessantes, que você 
precisa conhecer. Porque eles podem, em algum momento, 
vir a transformar a forma como trabalhamos, vivemos e nos 
relacionamos com o automóvel. 
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indenizações foi inferior para o Focus elétrico e o Nissan Leaf 
em comparação com seus pares convencionais. No que diz 
respeito à colisão e responsabilidade por danos materiais, o 
Tesla S teve uma frequência de indenizações maior. 
De um modo geral, a sinistralidade para o Tesla foi 
superior em todos os tipos de cobertura. Por outro lado, 
o Nissan Leaf teve sinistralidade mais baixa. Os veículos 
elétricos com versões a gasolina tiveram sinistros mais 
expressivos de colisão, mas menor responsabilidade por 
danos materiais.

CERTIFICAÇÃO DAS LUZES DO CARRO
O Centro Zaragoza desenvolveu um sistema de certificação 
de faróis e lanternas do carro. A certificação garante a 
todos os envolvidos que o processo produtivo usado na 
fabricação da peça é apropriado, e que a peça possui 
as especificações técnicas necessárias – informações 
valiosíssimas tanto para as montadoras quanto para as 
oficinas. E para o consumidor também – quem já teve um 
farol falhando precocemente numa rodovia à noite entende a 
importância desse tipo de trabalho.
Os critérios da certificação pelo centro de pesquisa  
são os seguintes:
- Regulamentações: As luzes do carro (faróis, setas, 
lanternas...) precisam ter todas as documentações 
associadas à homologação ECE (importante padronização 
europeia das regulamentações de veículos).
- Testes do Centro Zaragoza: É necessário que as peças 
passem por provas de qualidade no que diz respeito ao 
material usado na fabricação, funcionalidade (a iluminação 
propriamente dita), revestimentos e impermeabilidade.

Quanto à qualidade das peças, o centro de pesquisa realiza 
testes de resistência ao calor, resistência ao impacto (tanto 
em temperatura normal quanto em baixas temperaturas). 
A aparência externa também é critério de certificação: a 
geometria, o acabamento e o revestimento refletivo da peça 
são analisados.
No exame de funcionalidade, o Centro Zaragoza faz uma 
inspeção visual em sala escura do faixo de luz emitido pelos 
faróis, sua intensidade e cor. 
Além disso, são feitos controles adicionais, como um teste 
de lavagem em alta pressão e um de resistência à vibração, 
para analisar como as peças resistem ao estresse gerado 
durante os deslocamentos do veículo. Algo que seria muito 
bem-vindo no Brasil, onde há tantos pisos irregulares.

QUER CORRER COM O CARRO?  
PAGUE MAIS NO SEGURO
É possível transformar o comportamento do motorista por 
meio de incentivos econômicos para quem corre menos 
no trânsito? Segundo um estudo do Folksam, centro de 
pesquisa sueco, é possível, sim. 
A pesquisa foi feita com mais de 200 motoristas. Nos 
carros de parte deles, havia um dispositivo que informava 
sobre o limite de velocidade em cada trecho percorrido e 
emitia um alerta visual quando o carro passava desse limite. 
Toda a variação de velocidade ficava registrada, para análise 
do centro de pesquisa. 
Outro aspecto interessante é que um aplicativo permitia 
que o motorista acompanhasse seus registros de direção 
e quanto de desconto estaria recebendo até o momento – 
sabendo em tempo real como seu comportamento estaria 

influenciando no preço do seguro que teria de pagar.
Como incentivo, uma oferta de até 30% de desconto no 
preço do seguro para os motoristas que não passassem 
de 1% de seus deslocamentos acima das velocidades 
máximas permitidas.
Resultado geral: mais de 50% de redução nas velocidades 
praticadas. O centro sueco estimou que, caso todos os 
veículos do país contassem com esses estímulos, haveria 
20% de redução nas mortes no trânsito.
Outras conclusões positivas foram um potencial de redução 
nas emissões de gás carbônico, nos custos do seguro 
para o segurado, e quase nada de diferença nos tempos 
considerados em cada deslocamento. Ou seja, quando você 
corre muito no trânsito, não chega muito antes que as 
pessoas que tratam o acelerador com mais consciência.
O estudo abre possibilidades para um perfil do condutor 
muito interessante para a cultura do seguro em qualquer 
país do mundo – inclusive do Brasil. Quem corre mais 
no trânsito, aumentando assim os riscos de um sinistro, 
deveria mesmo pagar mais.

CHINA ESTUDA REDUÇÃO DE EMISSÕES
Centro de pesquisa chinês, o CIRI (China Insurance 
Research Institute) apresentou no RCAR um programa a 
respeito dos veículos com novas tecnologias de energia, 
cuja disseminação tem sido estimulada pelo governo a fim 
de reduzir a emissão de poluentes – um problema crônico e 
grave na China. O estudo refere-se a três tipos de veículos: 
os puramente elétricos, os híbridos (combinam bateria e 
gasolina) e os elétricos movidos por célula de combustível.
O programa apresentado pelo CIRI tem duas fases e 
almeja acelerar a maturidade dessas tecnologias, dos 

SEGURO DE DRONES
Neste universo de estudos voltados aos automóveis, o 
CESVIMAP, da Espanha, inovou: apresentou um trabalho que 
é um primeiro passo na investigação do que está envolvido 
no seguro de drones – veículos aéreos não tripulados e 
controlados remotamente. Afinal, trata-se de um produto 
que, em pouco tempo, passou de uma mera curiosidade 
para um artigo bastante procurado no mercado. Versátil, 
pode filmar um jogo de futebol em ângulos diferentes, fazer 
a segurança de edifícios, filmar locais de acesso perigoso 
(uma região passando por terremoto, por exemplo) ou 
simplesmente servir de brinquedo.
Essa expansão do uso levou o centro de pesquisa a uma 
indagação: como o custo de um drone costuma ser elevado 
(com exceções dos extremamente simples), o que deve ser 
levado em consideração num eventual seguro do aparelho?
O projeto do CESVIMAP tem como objetivo proporcionar 
informação técnica para questões ligadas ao seguro: 
avaliações de risco, gestão de sinistro, entre outras. A 
tarefa inclui a classificação dos drones (levando-se em conta 
sempre o produto para uso profissional e com peso inferior 
a 25 kg – 90% deles pesam menos de 5 kg), a precificação, 
sensores e carga útil, usos não recomendados, colisões e 
dispositivos de segurança.
Os riscos identificados pelo centro de pesquisa incluíram: 
quedas, colisões (com paredes, muros, árvores, postes, etc.), 
perda de controle de rádio, quebra dos propulsores, enguiço 
quando operando em temperaturas muito baixas e até perda 
de controle por ventos fortes. Há também riscos associados a 
usos específicos: por exemplo, drones utilizados no combate a 
incêndios podem ser danificados pelo contato com o fogo.
Os testes já desenvolvidos pelo CESVIMAP contaram com 
quatro modelos diferentes de drones. Desde um mais simples 
(DJI Phantom 2), com preço de mercado de 759 euros, até 
um mais sofisticado (DJI S 1000), que custa 5.500 euros.
Foram realizados testes indoor e outdoor. Nos testes externos, 
os drones subiam a uma altura de até 25 metros e tinham sua 
força desligada, caindo no asfalto. Nos internos, os aparelhos 
também subiam a essa altura, mas em seguida eram colididos 
contra uma parede antes de cair num piso de concreto.
Em seus estudos, o CESVIMAP concluiu que, entre as peças 
mais danificadas dos drones, estão as hélices, a câmera e 
o trem de pouso. O centro de pesquisa também identificou 
que, geralmente, quando há ruptura ou deformação do chassi 
por conta de uma colisão, a consequência é uma quebra de 
componentes internos. E, quando isso acontece, o custo do 
reparo acaba sendo maior do que a aquisição de um novo.

VEÍCULOS 
ELÉTRICOS SÃO 
PROTAGONISTAS DE 
DIVERSOS ESTUDOS 
NOVOS – PROVA DE 
QUE A TENDÊNCIA 
VEIO PARA FICAR

No estudo do IIHS, 
elétrico Tesla S 
apresentou uma 
frequência de 
indenizações maior

Poluição é problema grave na China, e projeto tenta estimular compra de veículos não poluentes
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veículos envolvidos e do próprio mercado para aceitar os 
carros “ecológicos”.
A primeira fase do programa já começou – em 2009, 
conduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – e tem 
como objetivo superar barreiras tecnológicas a fim de 
desenvolver veículos de alta qualidade – compatíveis com 
seus pares movidos a combustão. O governo subsidiou 
a produção de veículos elétricos e híbridos, além de ter 
encorajado empreendimentos em pesquisa e desenvolvimento 
associados a baterias de última geração, motores elétricos 
modernos e controladores de alta voltagem.
A segunda fase do programa tem a ver com uma mudança 
de cultura no país, e ainda está em curso: promover o uso 
disseminado de veículos elétricos e híbridos tanto entre os 
carros particulares quanto nas empresas frotistas.
Um conjunto de fatores-chave, que incluiu, além dos 
incentivos, desenvolvimento tecnológico, aceitação de 
mercado e capacidade produtiva, resultou num boom 
de vendas de veículos de novas energias em 2015. A 

comercialização de elétricos e híbridos saltou de tímidos 
8.159 unidades, em 2011, para 331.092, quatro anos 
depois. E a China tem metas ambiciosas para o futuro 
próximo: quer que, em 2020, haja 5 milhões de elétricos e 
híbridos circulando no país – e, principalmente, substituindo 
veículos movidos a gasolina, que estão entre os grandes 
vilões da emissão de poluentes.
Agora o CIRI quer investigar o impacto desse aumento da 
presença de elétricos e híbridos na frota para o mercado 
segurador. Atualmente, as seguradoras quase não têm um 
histórico de indenizações para esses tipos de veículos, não 
há coberturas específicas para eles, faltam padrões de 
reparação de elétricos e até de informações sobre os riscos 
associados ao uso da bateria no carro.
Por isso, o centro de pesquisa pretende investigar a 
reparabilidade e a segurança de elétricos e híbridos, os fatores 
de risco associados a esses veículos e, uma vez da posse 
dessas informações, investir em treinamento para oficinas, 
peritos e profissionais da área de sinistro das seguradoras. 

REUNIÃO ANUAL DE PESQUISADORES
Todos os estudos que você viu nesta matéria foram 
apresentados na conferência anual do RCAR realizada em 
setembro do ano passado, na Coreia – um evento organizado 
pelo centro de pesquisa local, o KART (Korea Automobile 
Insurance Repair Research and Training Center), que é 
membro do conselho internacional desde 1994.
Todos os anos, representantes de centros de pesquisa 
especializados em segurança viária e reparação automotiva, do 
mundo todo, se reúnem para apresentar seus estudos mais 
recentes. E não apenas isso. Também apresentam um pouco da 

realidade de cada país, dados de mercado e fenômenos locais 
que podem ser reproduzidos em outras regiões do planeta.
O objetivo principal do RCAR é reduzir os custos humanos e 
econômicos provocados pelos sinistros de automóveis. Isso 
é feito por meio do trabalho de seus membros em pesquisa 
para aprimorar a resistência dos veículos aos danos em 
colisões, sua reparabilidade e segurança. Participam desse 
conselho internacional 25 centros de pesquisa mantidos por 
empresas do mercado segurador (o CESVI BRASIL, pelo 
Grupo MAPFRE), de 20 países diferentes.
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