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Outro estudo este mês:
os diferentes componentes
das motocicletas

Conheça o AEB, recurso que
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de emergência

EN
Ad TR
pr ria EV
e n
do sid Lu IST
IIH ent nd, A
S e

CESVI lança estudo
inédito sobre mercado
de sistemas de bloqueio
e rastreamento

Tão bom quanTo ganhar um prêmio,
só dirigir um dos premiados.

Respeite a sinalização de trânsito

Peugeot 308 e 408: novamente vencedores em
suas categorIas do PrêmIo car grouP 2013.

Os modelos 308 e 408, após rigorosos testes técnicos no Car Group do Cesvi (Centro de
Experimentação e Segurança Viária), obtiveram excelentes resultados de reparabilidade, sendo eleitos
em 1º lugar em suas categorias. Isso significa mais satisfação e economia para quem tem um Peugeot.

todos os veículos Peugeot estão de acordo com o Proconve,
Programa de controle de Poluição do ar por veículos automotores. Imagens ilustrativas.
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M

inha experiência profissional sempre esteve
ligada ao mercado segurador. E, atuando nesse
segmento, sempre fui testemunha da falta de
informações precisas no que diz respeito a um produto
cada vez mais buscado pelas companhias: os sistemas
de bloqueio e rastreamento de veículos. O que é um
paradoxo. A evidência do crescimento desse mercado
não condiz com a carência de dados nos quais seus
clientes possam se basear.
Mas uma missão do CESVI tem sido proporcionar
informações para a tomada de decisão de seus
stakeholders. Já é assim no âmbito da reparabilidade
e da segurança dos veículos, já é assim quanto às
oficinas mais capacitadas do Brasil... Por que não com
os rastreadores?
Por isso, estamos lançando um estudo inédito e muito
importante, do qual você vai poder conferir as linhas
gerais na matéria de capa desta edição. Estou falando
da “Pesquisa Setorial – Segmento: Rastreadores
2013”. Um trabalho da nossa equipe que me deixou
muito orgulhoso, pois certamente vai trazer grandes
benefícios aos clientes das empresas de bloqueio e
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Concessionária Grandourados investiu em consultoria
e viu o faturamento crescer 100%.

O perfil da mulher para a carteira de automóvel:
perigo constante?

Os sistemas de bloqueio e rastreamento aprovados
pelo CESVI.

Os campeões de reparabilidade são reconhecidos
no Prêmio CAR Group.

Componentes de direção terão selo
do Inmetro.

A Flavio Espina, da Garage MotoCenter, por ceder
o espaço de sua oficina para fotos da seção “Tecnologia”.
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ENSAIOS DE IMPACTO:

NOVO
SENTRA

Sedã médio da Nissan tem bom desempenho nos
estudos de reparabilidade do CESVI e fica com o
segundo melhor CAR Group de sua categoria
Bruno Henrique Honorato Espindola

O

Divulgação

Novo Sentra é um veículo criado para chamar
atenção à primeira vista – parece ter sido
projetado para impressionar. E agora, em sua
terceira geração, o modelo recomeça do zero, buscando
um novo design. Equipado com motor 2.0 de 140 cv,
é oferecido em três versões, S, SV e SL, com câmbio
manual de seis marchas para a versão S e câmbio
XTRONIC com tecnologia CVT para as versões SV e SL.
No estudo de reparabilidade do CESVI, o veículo
mostrou um comportamento estrutural satisfatório,
graças às suas características construtivas – o que lhe
rendeu a segunda posição no ranking CAR Group entre
os veículos da categoria sedã médio. Vamos conferir?
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IMPACTO DIANTEIRO

Além de influenciarem no impacto de baixa velocidade, as características construtivas do Sentra
contribuíram positivamente para a reparação do veículo, reduzindo tempo e o número de peças a
serem substituídas.
Durante a elaboração da lista de peças, foi possível notar que seu comportamento estrutural foi
satisfatório, pois o número de peças que apresentaram necessidade de substituição foi mínimo, embora
pudessem ser ainda menos com algumas modificações construtivas englobadas ao conjunto.
No momento da desmontagem do carro para o reparo, um dos fatores positivos foi a montadora
ter feito o painel dianteiro fixado por parafusos. Isso diminuiu o tempo de desmontagem e reparo,
além de facilitar a desmontagem de peças adjacentes, como o conjunto mecânico de radiador,
condensador e eletroventilador.
O crash-box responsável por absorver parte da energia dissipada no momento do impacto também
minimizou a quantidade de peças que precisaram ser substituídas, mas não evitou que a extremidade da
longarina fosse danificada. Entretanto, uma característica construtiva básica, mas não menos importante,
facilitou e reduziu o custo da reparação da extremidade da longarina: o fechamento seccionado. Com a
remoção desse componente, foi possível obter o melhor acesso para a reparação, devolvendo a peça a
suas características originais, sem a necessidade de uma substituição parcial.
O fato de travessa frontal e crash-box terem sido fornecidos separadamente também reduziu o custo da
reparação. Isso porque apenas a travessa frontal e o crash-box da lateral esquerda precisaram de troca.
Das 20 peças danificadas no estudo, apenas oito eram estruturais. E, das peças mecânicas que
costumam ser atingidas em impactos de baixa velocidade, apenas o condensador foi danificado – sendo
ainda passível de reparo. Isso demonstra por que o Nissan Sentra está entre os primeiros colocados de
sua categoria no ranking CAR Group.

IMPACTO TRASEIRO

No impacto traseiro, o fato de a tampa traseira não ter sido atingida foi um ponto positivo. Mas, durante a
reparação, foram encontrados pontos que poderiam ter facilitado mais a vida de qualquer funileiro.
No reparo de peças estruturais, houve dificuldades, pois os acessos eram nulos, o que elevou o tempo
gasto durante o estiramento.
Diferentemente da longarina dianteira, em que o fechamento é fornecido de forma seccionada, a longarina
traseira vem de forma completa. Os danos da longarina traseira não se estenderam até os pontos
fusíveis (regiões de deformação programada), evitando que a montadora tivesse de enviar uma peça
completa para uma substituição parcial. Mas, novamente, a dificuldade nos acessos para o encaixe das
ferramentas elevou o tempo da reparação.
O absorvedor de polipropileno e a travessa traseira exerceram sua função de absorver parte da energia
do impacto, minimizando os danos do painel traseiro e permitindo que o para-choque fosse reparado.
Também minimizaram os danos ao assoalho do porta-malas e ao seu complemento, que precisaram
apenas de estiramento a frio.

Alexandre M. Xavier

Revista CESVI
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Veja como foi o desempenho
do Nissan Sentra em mais
três indicadores do CESVI:
visibilidade, danos de enchente
e proteção contra furto.
Visibilidade
Versão S
Versão SL
Danos de enchente

Veículos

Outros índices

Montadoras

Posição Atual

CAR GROUP
CATEGORIA SEDÃ

26

Linea	

35 35 35 35 35 32

Sentra	

36 36 36 36 36 35

Fluence	

47 59 59 59 59 60

FURTO

Divulgação

FICHA TÉCNICA NISSAN SENTRA
Versão
Motor / Posição
Construção

2.0 S

2.0 SV

Cilindrada

1.997 cm3

Nº de válvulas

16 válvulas

Combustível

Gasolina e/ou etanol

Potência

140 cv a 5.100 rpm (Gasolina e/ou etanol)

Torque

20,0 mkgf a 4.800 rpm (Gasolina e/ou etanol)

Taxa de compressão
Câmbio
Tração

9,7 : 1
Manual de 6 marchas

Direção
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Freio
Freio dianteiro

Automático XTRONIC CVT com função overdrive
Dianteira
Elétrica com assistência variável

Independente do tipo McPherson com barra estabilizadora
Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais
Sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD)
Discos ventilados

Freio traseiro

Discos sólidos

Altura
Largura
Comprimento

1.509 mm

2.700 mm
1.288 kg

1.322 kg

Tanque de combustível

Nº de ocupantes
Categoria
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1.348 kg

52 litros

Porta-malas (VDA)
Pneus e rodas
Carroceria
Nº de portas

1.513 mm
1.761 mm
4.625 mm

Entre-eixos
Peso em ordem de marcha

2.0 SL

Dianteiro / Transversal
4 cilindros em linha com sistema CVVTCS e acelerador eletrônico

503 litros
205/55 R16

205/50 R17
Monobloco
4 portas
5 lugares
Sedã médio

Matéria de Capa

MERCADO DE

BLOQUEIO E RAS
CESVI lança pesquisa inédita sobre
as características e a atuação das
empresas que atuam no setor
Paulo Roberto Weingärtner Junior

U

ma grande pedra no sapato de quem quer fazer negócios com
empresas que oferecem bloqueio e rastreamento de veículos é
a carência de dados desse setor. De fato, não há uma entidade
única que represente as empresas – e uma consequência direta disso
é a falta de regulamentação da atividade e de números confiáveis. Até
hoje, se uma seguradora quer escolher uma parceira em meio a esse
segmento, precisa levar em consideração os dados apresentados...
pela própria empresa. Há mais publicidade que informação técnica.
Para deixar tudo menos nebuloso, o CESVI está lançando um
trabalho inédito chamado “Pesquisa Setorial – Segmento:
Rastreadores 2013”. O estudo reúne dados das empresas
instaladas de norte a sul do País, abordando as formas de atuação
e a diversidade de equipamentos disponíveis.
Os resultados, na íntegra, serão divulgados para as seguradoras e
companhias do segmento de frotas – além das próprias empresas
de rastreamento com avaliações vigentes no CESVI. E aqui você vai
conhecer um resumo dos principais destaques do estudo.
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TREAMENTO
O PRIMEIRO OLHAR
45,5
SP

QUEM OFERECE O SERVIÇO

Distribuição geográfica
de empresas avaliadas
pelo CESVI BRASIL
(em%)

Micro

Pequena

Média

Grande

MG

SE

9,6
RJ

1,1
ES

10,2
PR

3,2
SC

4,8
RS

EQUIPAMENTOS USADOS
A pesquisa observou que o celular ainda é o equipamento mais
usado nos sistemas oferecidos pelas empresas do mercado.
Como você confere nos gráficos a seguir.
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As empresas já avaliadas pelo CESVI compõem um
universo de 187 grupos empresariais. A maioria está
presente no Estado de São Paulo – 45,5%. Em segundo
lugar vem o Paraná, com 10,2% da amostra.
Para analisar o porte das companhias, O CESVI se
baseou no critério usado pelo Dieese. No que se refere a
empresas de comércio e serviços, microempresas são
aquelas que detêm até 9 funcionários, enquanto pequenas
empresas contemplam de 10 a 49 funcionários, médias
têm entre 50 e 99 funcionários, e grandes empresas
possuem acima de 100 funcionários. 58,8% das
empresas pesquisadas são de pequeno porte, 29,4%
são empresas consideradas de grande porte, enquanto
microempresas e médias chegam a 5,9% cada.

89%
Híbrido

(celular e satélite)

Celular

Revista CESVI
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29,3%

VALORES PRATICADOS

30
GARANTIA

Foi verificado que o valor médio praticado para a aquisição do
equipamento, em 24,4% da amostra, é compreendido na faixa
de R$ 500 a R$ 1.000. Mas muitos clientes preferem usar o
sistema sem adquiri-lo. Na modalidade de comodato ou aluguel,
a porcentagem é maior: 29,3%.
Os maiores preços praticados dizem respeito a soluções
aplicadas para telemetria e logística, que requerem mais
recursos tanto do equipamento quanto para o software.

Para os equipamentos, o prazo de garantia é superior a
20
12 meses.
é indício do modo de comercialização mais
30 29,3%Isso
14,6%
15
usado:
comodato.
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10
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20
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84%
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80
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PADRÃO DE SERVIÇO
As empresas que fazem a padronização de seus processos,
com certificação pelas normativas NBR ISO, compõem um
grupo de 37%. Para 19% dessas empresas, a certificação
está em fase de implantação. Já 44% não possuem nem
estão implantando certificação.

11%

89%

As intervenções
no chicote elétrico
realizadas na
instalação seguem
padrões exigidos
pelas montadoras?
Sim
Não
Em 89% das empresas
pesquisadas, a conexão
entre equipamento
embarcado e veículo é
feita de forma adequada.

A empresa detém
alguma certificação
do tipo NBR ISO?

19%
44%

Não
Sim
Em implantação

37%

25%

75%

A ocultação de
componente
foi realizada
sob critério de
atender a padrões
automotivos?
Sim
Não
Uma em cada quatro
empresas analisadas não
oculta o sistema dentro
do veículo de maneira
adequada.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Das empresas pesquisadas, 70% realizam a instalação
exclusivamente em espaço oferecido pelo cliente. Só 30%
das empresas contam com ponto de instalação próprio.

30%
31%

70%

69%

A instalação
ocorre em que
local?
No próprio cliente
No cliente e em
ponto de instalação

Os procedimentos
de instalação
eram formalizados
e corretamente
aplicados por
tipo de veículo
que irá receber o
equipamento?
Sim
Não
E o mais importante: 69%
das empresas acertam na
instalação. Em 31% dos
casos, no entanto, houve
alguma falha na aplicação
do procedimento ou na
formalização do processo.

Revista CESVI
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A empresa detém Data
Center externo para
armazenamento de dados?

ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
É na central que a maioria das empresas já faz
tudo direitinho. O CESVI constatou que 97% das
empresas não tiveram problemas na conduta de
seus operadores da central de atendimento.

O data center é um recurso
disponível em 91% das empresas.
Isso indica preocupação com a
garantia de sigilo e acesso restrito
às informações de seus clientes.

Os procedimentos
de atendimento de
operadores da central
eram formalizados e
corretamente aplicados?

3%

97%

9%

41%

Sim
Não

91%

Sim
Não

A internet voltada para a
estrutura de tecnologia da
empresa é composta por link
profissional e redundância?

59%

Sim
Não
A internet disponível nessas empresas, em
59% das pesquisadas, é um link profissional e
com redundância de mesma qualidade. Já em
41% das empresas, a opção deixa a desejar –
geralmente é um acesso do tipo ADSL, comum ao
tráfego de informações residenciais pela internet.

ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO
A comunicação do equipamento, em 97% das empresas representadas nesta
pesquisa, atende a âmbito nacional. Para equipamentos celulares, a cobertura
territorial é restrita para onde existir uma torre de comunicação que possibilite
o envio e recebimento de informações ao equipamento embarcado. Para a
comunicação por satélite, existem áreas onde a comunicação do equipamento é
dificultada em função de acidentes geográficos (serras, vales, montanhas altas,
entre outros). Em equipamentos de radiofrequência, observa-se que a limitação
é a disponibilidade de antenas e de equipes de recuperação disponíveis na região
onde o veículo sinistrado está.

47%

A cobertura do serviço de
assistência técnica ocorre
em âmbito nacional?
53%

Sim
Não
A cobertura de serviço de assistência técnica ao
equipamento embarcado, em 53% das empresas
pesquisadas, atende em território nacional,
de acordo com a disponibilidade de equipe de
manutenção ou instalação na região onde existe
a necessidade da intervenção ao equipamento.

O serviço de pronta-resposta
é oferecido em território
abrangido pela cobertura de
comunicação do equipamento?
Sim
Não
A oferta de serviço de prontaresposta no território coberto abrange
84% das empresas avaliadas.
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16%
84%

3%

97%

A abrangência do
serviço de comunicação
é nacional, dentro da
área de abrangência do
serviço de comunicação
escolhido para o
equipamento?
Sim
Não

AS NOTÍCIAS SÃO BOAS
A “Pesquisa Setorial – Segmento: Rastreadores 2013”
indica que as empresas que atuam nesse mercado dispõem
de recursos importantes em sua infraestrutura, oferecem
equipamentos a custos competitivos ao mercado e também
dispõem de diversidade de produtos.
A abrangência de seus serviços ocorre em várias regiões do
território nacional, mesmo quando avaliamos a atuação de
equipes de recuperação e de assistência técnica.
Mas há o que melhorar. O CESVI concluiu que as empresas
ainda têm bastante a evoluir no que diz respeito à instalação dos
produtos (ponto crítico para o funcionamento dos sistemas).
Ainda assim, essa primeira análise do mercado revelou que
o Brasil caminha cada vez mais para ter consistência na
oferta de serviços de bloqueio e rastreamento de veículos.
Se esse mercado evoluir para a padronização de processos,
normatização e fiscalização, e para a oferta de números que
possam ser medidos e comparados, o futuro tende a ser
ainda mais promissor.

Há mais de 25 anos incrementando
a rentabilidade de mais de 20.000
concessionárias em todo o mundo.

w
PRÊMIO DE
MELHOR
COMPANHIA
DE ASSISTÊNCIA
DO MUNDO

Somos líder mundial em programas de Garantia Estendida para novos e usados, Seguros GAP,
Prestamista, Plano de Manutenção e Assistência 24hs.
Desenvolvemos produtos de riscos especiais, personalizados de acordo com as necessidades
dos nossos clientes: montadoras, entidades financeiras, seguradoras, concessionárias, lojistas e
autoshoppings.
Rede própria de Consultores e Suporte ao distribuidor em mais de 20.000 concessionárias em
todo o mundo.
Consultoria para Implantação de F&I, Treinamentos de Vendas presenciais e E-Learning.
Soluções e produtos com a solidez e confiança do Grupo MAPFRE.
Conheça mais sobre nossos produtos e soluções em nosso site
ou contate-nos pelo email contato@mapfrewarranty.com.br.

www.mapfrewarranty.com.br

11 4689 5800
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DISSECAMOS AS

MOTOCICLETAS
Estudo do CESVI aponta as diferenças e semelhanças
entre os diversos componentes das motos
Gerson Burin

M

Lila Souza

otos com ABS, injeção eletrônica, modelos de
luxo... Toda a evolução presente nos modelos mais
sofisticados de motocicletas não apareceu da noite
para o dia. Desde a criação da primeira bicicleta (Draisina Alemanha, em 1817), a busca por melhoria foi uma preocupação
constante, logo chegando ao ponto de se criar um motor,
substituindo assim a força humana pela energia de combustão.
Foi dessa forma que, em 1885, surgia a motocicleta (DaimlerMaybach, na Alemanha). Ela tinha motor de um cilindro, rodas e
chassi de madeira. A transmissão era por correia feita de couro.
Hoje, com a variedade de modelos e a facilidade de aquisição,
o aumento da frota brasileira de motocicletas chega perto
de 20 milhões de unidades. Pensando nesse aumento de
frota, vem a questão da manutenção e do seguro. Por isso, é
importantíssimo conhecer a diversidade de seus componentes,
e as particularidades e semelhanças entre as motos.
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Foi para compartilhar esse tipo de informação, e distinguir
modelos aparentemente semelhantes, que o CESVI acaba
de realizar um estudo chamado “Motocicletas – Principais
Componentes e suas Funções”. A pesquisa faz uma compilação
detalhada dos componentes de cada modelo de moto, para
facilitar a análise e interpretação do funcionamento e da função
de cada um deles – e, assim, contribuir para um entendimento
muito mais profundo das motocicletas.
As informações que você vai ler a seguir são derivadas
desse estudo.

FUNCIONAMENTO
É possível encontrar semelhanças nos princípios de
funcionamento de diversos componentes da moto, que
podem ser divididos em: itens do motor, suspensão, chassi,
carenagens, rodas, pneus, sistemas de freio, entre outros.

No motor, por exemplo, encontramos o chamado ciclo Otto,
que aproveita energia proveniente da queima do combustível.
Porém, particularidades quanto ao número de cilindros,
dimensões e disposições dos pistões, associadas a
diferenças no curso do virabrequim, resultam em motores
diferentes quanto ao seu volume e potência.
Há motores com os pistões em “V”, em linha, ou mesmo
em cilindros opostos com números que podem ser de 1,
3, 4 e 6 cilindros. O princípio básico de funcionamento, no
entanto, é o mesmo: exige pistão, anéis, válvulas, biela,
virabrequim, cabeçote, vela de ignição, junta de cabeçote e
outros elementos em comum. O que muda é o tamanho e os
materiais empregados na fabricação.
Todo motor ciclo Otto gera calor – consequentemente,
precisa de refrigeração. As motocicletas, de modo geral,
usam o próprio ar para refrigeração do motor, utilizando
cilindros que contêm aletas específicas para a troca de calor.
Mas existem modelos com sistema de refrigeração a água,
semelhante ao dos carros de passeio, contendo radiador com
colmeia e circulação do fluido em galerias específicas do motor.
Os sistemas de transmissão de força entre o motor e a roda
são feitos pela caixa de câmbio, que possui os elementos
internos com eixo primário e secundário, além de um conjunto
de engrenagens que proporcionam as relações de marcha.
A transferência entre a saída do câmbio e a coroa
também apresenta diferenças entre os vários modelos
comercializados. Na maioria, você encontra o sistema de
corrente como forma de transmissão de força. Mas há
também o de correia, com durabilidade que beira os 100 mil
quilômetros. Há ainda versões com transmissão de força
feita por eixo cardan.

CHASSI
O chassi também tem variações no formato de construção,
dependendo da aplicação da motocicleta. Pode ser um chassi
tubular de aço carbono, que se divide entre os tipos diamond
frame, berço simples, berço duplo, chassi monobloco de
aço estampado e soldado pelo processo de solda a ponto, e
chassi de liga de alumínio (para resistência e leveza nas motos
esportivas).
O princípio do chassi é exatamente o mesmo entre os diversos
modelos: serve de estrutura para fixação dos sistemas de
suspensão, motor, banco, tanque e sistemas de articulação da
mesa de suspensão dianteira – além de levar a identificação do
número do VIN. Sua correta geometria é fundamental para a
segurança e estabilidade da moto, exigindo uma verificação de
alinhamento no caso de quedas ou colisões.
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FREIO
Os sistemas de freio apresentam inúmeras versões: desde as mais simples, puramente mecânicas,
acionadas por cabos ou varões e com sistemas de tambor e lonas de freio, evoluindo para os sistemas
hidráulicos, dotados de discos e pinças. Os mais modernos trazem a tecnologia eletrônica, como é o caso do
sistema ABS (Antilock Brake System), que utiliza sensores nas duas rodas, rodas fônicas e uma central para
processamento das informações. Tudo para evitar o travamento das rodas em caso de frenagem de pânico.

LUZES
Os sistemas de iluminação também apresentam evolução e similaridade entre os modelos, passando dos
antigos faróis, fabricados com lentes de vidro, para os modelos mais leves e resistentes de policarbonato.

CARENAGEM
As carenagens possuem similaridade quanto ao material de fabricação, podendo ser compostas de
polímeros plásticos, fibra de vidro e, em alguns casos, até mesmo de fibra de carbono, com alta
resistência e leveza.
A principal função da carenagem é proteger determinados compartimentos da motocicleta e garantir
melhor aerodinâmica, além de deixar a moto mais bonita.

PNEUS
Os pneus têm características específicas para cada categoria de motocicleta, já que devem ser
compatíveis com a capacidade de carga do modelo, e adequados ao tipo e local de condução da moto.
Uma motocicleta off-road, por exemplo, possui pneus específicos para o uso fora-de-estrada, com
desenho e dimensões que proporcionam melhor aderência na tração e frenagem, e em situações
de curva. Já uma moto esportiva para altas velocidades terá um pneu com estrutura indicada para
esta atividade: com aderência, balanceamento, capacidade de tração e outros fatores voltados para
proporcionar segurança nas pistas.

ELETRÔNICA
Itens eletrônicos também estão presentes nas motocicletas, mas aí há uma diferença grande entre
modelos básicos e sofisticados. Um exemplo é o sistema de alimentação de combustível. Nas básicas,
você ainda encontra o antigo carburador para a realização da mistura de combustível. Já nas sofisticadas,
há sistema de injeção eletrônica, comandado por módulo, sensores e atuadores.

SAIBA MAIS

Quer saber tudo sobre as características
construtivas das motocicletas? Confira na
seção de estudos e pesquisas do site do CESVI:
http://migre.me/gNUF4
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Entrevista

A SEGURANÇA
VIÁRIA NOS EUA
C

ientista comportamental, Adrian Lund está à frente de um
instituto que estuda justamente as soluções contra os acidentes
de trânsito. E nos Estados Unidos, assim como no Brasil,
grande parte desses acidentes tem relação com o comportamento do
consumidor. O Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) se tornou
uma referência mundial de excelência em estudos sobre segurança
viária e reparabilidade. Ninguém melhor que Lund, portanto, para
analisar a situação americana no que diz respeito à segurança viária. E
assim apontar questões, tecnologias e tendências que – assim como o
rock’n’roll e o próprio automóvel – nascem em território americano para
logo se tornarem uma realidade no mundo todo.
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Alexandre Carvalho dos Santos

Se dá para ver um lado bom
nesse momento ruim da
economia americana, é que
temos menos pessoas mortas e
feridas em acidentes
Adrian Lund,
presidente do Insurance Institute
for Highway Safety (IIHS)

Quais são os maiores problemas
de segurança viária dos Estados
Unidos? E como o IIHS atua
contra isso?
São os mesmos que vemos em qualquer
lugar do mundo: as causas costumam ser
atribuídas a um erro do motorista, e às vezes
a defeitos do veículo ou a más condições da
via. Só que, em vez de pensar nos problemas,
o IIHS prefere investigar as soluções. Uma
prioridade agora tem sido estudar as novas
tecnologias de assistência ao motorista.
Isso inclui recursos como o alerta de colisão
frontal, a frenagem de emergência autônoma
(leia mais sobre esse sistema na seção
“Segurança Viária” desta edição) e faróis
adaptáveis. Lançamos um crash-test dianteiro
a 64 km/h com um overlap pequeno para
complementar nossos testes anteriores. Nos
EUA, estudos apontam que batidas com um
overlap pequeno respondem por cerca de
um quarto das mortes e ferimentos graves
em colisões dianteiras – agora que todos
os veículos estão se saindo bem em nossos
crash-tests com overlap total ou moderado.
E, além de estimular as montadoras a
construir veículos mais seguros, estamos
encorajando os Estados a adotar leis mais
rígidas. Resumindo, o IIHS acredita que a
forma de reduzir as tragédias é ter foco
em estratégias de eficiência empiricamente
comprovada. Só assim teremos vias mais
seguras, veículos mais seguros e, sobretudo,
motoristas mais seguros.

Dá para dizer que a segurança no trânsito
americano tem melhorado?
Sim, e melhora todos os anos conforme os veículos vão sendo
repensados para atender às regulamentações e para atingir as
melhores classificações nos programas de crash-tests de informação
ao consumidor. Os Estados também têm melhorado suas leis a
respeito da habilitação de adolescentes e na adoção de rotatórias.
Porque as vias também precisam evoluir, especialmente no layout
dos cruzamentos. A pesquisa do IIHS mostra que as rotatórias
podem melhorar muito a segurança e a eficiência do trânsito – em
comparação com os controles convencionais para cruzamentos,
como semáforos e sinais de parada obrigatória. Nos EUA, legislações
mais rígidas sobre o uso de cinto de segurança, combinadas com
fiscalização rigorosa, vêm fazendo a diferença a longo prazo. O uso
do cinto entre ocupantes dos assentos dianteiros em 2012 já era
seis vezes mais frequente do que em 1983 (86% contra 14%).

O momento da economia no país tem
influência nesses resultados?
Se dá para ver um lado bom nesse momento ruim da economia
americana, é que temos menos pessoas mortas e feridas em
acidentes. Por isso, desde 2006, temos visto um declínio nas
fatalidades – com a exceção de um pequeno aumento em 2012.
Neste ano, novamente os acidentes vêm diminuindo, talvez
indicando que a economia continua em queda. Quando os índices
econômicos realmente melhorarem, é previsível que as mortes
aumentem, mas não devemos ter um retrocesso às taxas do
período pré-recessão, graças às tendências de melhoria na
segurança viária.

No Brasil, é preciso ter 18 anos para conseguir uma
carteira de habilitação. Nos EUA, é mais cedo. Tantos
adolescentes dirigindo costuma ser um problema?
Realmente é um problema. Alguns Estados habilitam jovens de
15 anos, e esses adolescentes – todos motoristas iniciantes –
representam a faixa etária de maior risco para uma batida de
carro. Só que ultimamente já vemos Estados diminuindo essa
liberalidade – proibindo que adolescentes dirijam tarde da noite ou
com outros teens dentro do carro nos primeiros seis meses de
licença, e até elevando a idade mínima permitida. Essas medidas
têm reduzido muito esse risco específico ao longo da última
década. Para se ter uma ideia, embora o risco de acidentes para
todos os motoristas tenha diminuído de forma geral, essa redução
mais que dobrou para motoristas entre 16 e 17 anos.
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Crash dianteiro
realizado pelo IIHS
com overlap pequeno

Como se dá a influência do IIHS entre
seguradoras e montadoras?
Vou dar alguns exemplos. O IIHS foi fundado
exclusivamente por seguradoras, e elas hoje
representam 85% do mercado segurador para
automóveis nos EUA. Nossos estudos são usados
para a compreensão de como a sinistralidade
pode mudar. O Highway Loss Data Institute,
afiliado ao IIHS, analisa o risco de acordo com
a fabricação e o modelo do veículo, o que é útil
não apenas para a seguradora, mas para o
consumidor também. As montadoras são muito
interessadas em nossos programas de ensaios
de impacto. Porque esses estudos dizem ao
consumidor o que ele pode esperar de proteção
do veículo no caso de uma colisão frontal, lateral,
traseira, ou mesmo num capotamento. Esses
dados comparativos, abertos e disponíveis ao
público, têm levado as montadoras a fabricar
veículos mais seguros e a instalar novas
tecnologias mais rapidamente. A segurança
do carro é um critério-chave para a decisão
do consumidor americano, e as montadoras
competem para mostrar que podem responder
a essa exigência. Exemplos da nossa influência
incluem a rápida adoção de airbags laterais para
a proteção de cabeça em meados dos anos
2000, o aprimoramento do design dos encostos
de cabeça – com especificações geométricas e
dinâmicas para a prevenção do efeito-chicote – e,
mais recentemente, o fortalecimento do teto
dos veículos, para torná-los mais seguros na
ocorrência de um capotamento.

Divulgação

Entrevista
Nós percebemos que ter um
consumidor bem informado
pode influenciar o governo
tanto quanto nossos
programas de crash-test

Como é a interação entre o IIHS e o governo americano?
Tentamos sempre trabalhar em parceria. Colaboramos na elaboração dos novos
procedimentos, mas evitamos repetir ou duplicar o que já está sendo feito.
Ou seja, nosso objetivo é encaminhar tópicos que ainda não sejam prioridades
governamentais. Por exemplo, acabamos de ter grande sucesso no desenvolvimento
de assentos de crianças para otimizar a atuação do cinto para elas. Essa é uma
área que o governo tinha deixado de lado, sem regulamentação específica. Nós
percebemos que ter um consumidor bem informado pode influenciar o governo
tanto quanto nossos programas de crash-test – e estávamos certos. Tanto que os
fabricantes desses assentos estão aprimorando seus produtos.

Quais foram os estudos mais importantes
do IIHS nos últimos anos?
Os principais foram os seguintes: demonstramos que a resistência do teto do
veículo é um fator-chave para evitar fatalidades em capotamentos. Provamos
que recursos diferentes de prevenção podem ter resultados também diferentes
(o alerta de colisão dianteira está mesmo reduzindo os riscos, mas o alerta de
mudança de faixa não está trazendo nenhum benefício). Provamos a eficiência
do radar com câmera para reduzir a infração de pessoas cruzando no sinal
vermelho. E demonstramos que vale a pena exigir que os infratores culpados
por dirigir embriagados tenham em seus carros um sistema que bloqueia o
funcionamento se o motorista tiver consumido bebida alcoólica.

E que estudos vêm por aí?
O foco será na área mais promissora da segurança viária hoje em dia, que envolve
tecnologias que ajudem o motorista a evitar uma colisão – o alerta de colisão
dianteira (com ou sem frenagem autônoma), o alerta de ponto cego, entre outros.
O erro do motorista tem sido sempre um fator determinante para os acidentes,
e essas novas tecnologias prometem atrair a atenção do motorista de volta à via
sempre que uma distração estiver conduzindo a uma situação de risco.

Como tem sido o intercâmbio de informações com outros países?
Assim como o CESVI BRASIL, somos membros do RCAR (conselho internacional de centros de estudos automotivos) e lá
compartilhamos nossas descobertas sobre segurança e reparabilidade. Também participamos de muitas conferências e fazemos parte
do NCAP mundial. Nós apoiamos fortemente o reconhecimento internacional de que os acidentes não são inevitáveis, e sim resultantes
das leis da física e da biologia. E, sendo assim, podem e deveriam ser prevenidos.
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MÁQUINAS POP

A FANTÁSTICA
HISTÓRIA DE

NIKI LAUDA
Alexandre Carvalho dos Santos

O filme Rush: No Limite da Emoção conta a trajetória de um gigante da
Fórmula 1, seu acidente trágico e a rivalidade com o piloto James Hunt

O

austríaco Niki Lauda é um dos monstros sagrados da
história do automobilismo. Tudo o que você espera de uma
corrida – ousadia, arrojo, emoções fortes – fez parte de sua
carreira, principalmente nos anos 70. E sua trajetória na Fórmula 1
foi tão impressionante – quase inacreditável – que o cinema já
estava demorando para lhe prestar uma homenagem. Dívida paga
agora com Rush: No Limite da Emoção.
O filme tem como argumento a rivalidade feroz entre Lauda e o
britânico James Hunt, acentuando as diferenças de temperamento
e estilo de pilotagem. Enquanto Lauda era um estudioso do
automóvel e das pistas, meticuloso e atento aos riscos à
segurança nas corridas – além de introvertido e até antipático –,
Hunt era um bon-vivant carismático, que parecia correr apenas
pela oportunidade de festejar as vitórias com noitadas regadas
a bebida (muita) e belas mulheres (incontáveis). A rivalidade
exacerbada, no entanto, é uma licença poética que o filme se
permite para criar um conflito aos olhos do espectador – na vida
real, Lauda e Hunt se davam bem e tinham admiração mútua.

Lauda resistiu. E sua vontade de vencer foi tão grande que, poucas
semanas após esse acidente quase fatal, ele já estava de volta à
Fórmula 1, correndo ainda com ataduras na cabeça, e quase foi
campeão naquele ano (Hunt ficou com o título, conquistado só na
última prova do ano, quando Lauda abandonou por não sentir-se
seguro com as condições da pista).
Rush capricha nas cenas de corrida e na reconstituição do ambiente
da Fórmula 1 nos anos 70, e o diretor Ron Howard (o mesmo de
Apollo 13 e Código da Vinci) consegue equilibrar o drama de Lauda
com a tensão das cenas de ação, além de inserir bom humor
nos diálogos ferinos entre os dois protagonistas. O filme retrata
desde o começo da carreira de Niki Lauda, quando “comprou”, com
dinheiro do próprio bolso, uma vaga na pequena equipe March,
passando pela fase vitoriosa na Ferrari até 1977. É uma verdadeira
aula sobre um dos capítulos mais fascinantes da história da
Fórmula 1 – e um filmaço, imperdível para quem quer reviver um
pouco dos tempos em que a corrida era pura adrenalina.

QUASE FATAL
O clímax dessa história é o acidente, em 1976, que quase custou
a vida de Niki Lauda no autódromo de Nürburgring, na Alemanha.
Após uma batida, seu carro pegou fogo, e o piloto ficou preso às
ferragens por vários minutos em meio às chamas. Resultado: teve
queimaduras graves no corpo, principalmente no rosto (perdeu
uma orelha e ficou desfigurado), e inclusive no pulmão. Um padre
foi chamado ao hospital para lhe dar a extrema-unção, já que
suas chances de sobreviver não eram nada animadoras. Mas
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Os verdadeiros Niki Lauda (já com o rosto deformado após o acidente) e James Hunt

CURIOSIDADES
Nas filmagens, os atores não tinham permissão para dirigir
carros da F-1. O jeito foi usarem veículos da Fórmula 3,
disfarçados com uma carroceria de um Fórmula 1.
No ano do acidente de Niki Lauda, o piloto Jody Checkter, da
Tyrrell, usava um carro com seis pneus. Apesar de algumas
vantagens técnicas (ele até venceu uma prova nesse ano),
o modelo não durou muito tempo, porque o peso das rodas
reduzia a competitividade do carro.
James Hunt conseguiu ser piloto da McLaren depois que o
brasileiro Emerson Fittipaldi abandonou a equipe para dirigir
um Copersucar, da equipe criada com seu irmão Wilson.
Hunt morreu precocemente, vítima de seus próprios
excessos: teve um ataque cardíaco aos 45 anos.
Niki Lauda, que já era bicampeão da Fórmula 1 (1975
e 1977), deixou as corridas em 1979, voltando suas

atenções à companhia aérea que tinha fundado. Mas o amor
pelas pistas falou mais alto, e ele voltou a correr, já quase
um veterano, na década de 1980. E foi campeão de novo!
Em 1984, com meio ponto de vantagem sobre o segundo
colocado, Alain Prost.
Em 177 Grandes Prêmios disputados, Lauda teve 25
vitórias e 24 pole positions.

Dê uma espiadinha no trailer de Rush:
No Limite da Emoção. E procure ver o
filme. Vale muito a pena.
http://migre.me/gFWda
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SEGURANÇA VIÁRIA

FRENAGEM
INDEPENDENTE
Sistema AEB alerta o motorista sobre o risco iminente de uma colisão e,
dependendo do caso, até assume a tarefa de evitar a batida
Daniel Lauri Henriksen

D
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urante a realização da conferência do RCAR (Research
Council for Automobile Repairs, um conselho internacional
de centros de pesquisa semelhantes ao CESVI), em
setembro de 2013, um tema amplamente abordado foi o sistema
de parada automática nos veículos diante da iminência de uma
colisão: o AEB (Autonomous Emergency Braking).
Em 2014, o AEB passará a fazer parte da avaliação de segurança
dos veículos realizada pela EuroNCAP (programa de segurança
veicular da União Europeia): só ganharão a nota máxima de 5
estrelas os carros que tiverem o sistema. Hoje, apenas 21% dos
veículos vendidos na Europa contam com o AEB, sendo que 66%
das montadoras não oferecem o recurso em nenhum de seus
modelos. Segundo a EuroNCAP, o AEB é capaz de reduzir em
27% o número de acidentes, salvando aproximadamente 8 mil
vidas por ano.

traseira e aciona o pisca-alerta para chamar a atenção do
motorista do outro veículo.

COMO FUNCIONA

ALERTA E ATUAÇÃO NOS FREIOS

O AEB faz um monitoramento do tráfego ao redor do veículo e
realiza uma comparação de dados – por exemplo, da velocidade e
distância do carro em relação aos outros da via. Quando identifica
uma condição de possível colisão, envia alertas ao motorista. Isso
pode incluir trancos no carro e o acionamento do freio.
Outro exemplo: se o veículo estiver parado e outro se aproximar
rapidamente, o sistema entende a iminência de uma colisão

Quando o motorista atinge uma distância crítica em relação a
outro veículo na mesma velocidade, o sistema dispara um alerta
visual e sonoro no painel, informando assim ao motorista sobre o
início de uma situação de risco.
Em casos de uma aproximação perigosa, e se o alerta sonoro
e visual já tiver sido ativado sem que houvesse uma resposta
adequada do motorista, há um tranco no sistema de freio, para

FAZENDO O MONITORAMENTO
Para esse monitoramento acontecer, são instalados no veículo
sensores do tipo radar e câmera ativa, que coletam informações
do tráfego ao redor e as transmitem para a rede CAN do carro.
Os sensores do tipo radar fazem uma varredura na dianteira
e traseira do veículo, detectando outros carros, sua distância
do veículo e a velocidade de aproximação. A câmera ativa faz a
distinção dos objetos, sua localização, a avaliação da imagem e a
medição de profundidade em 3D da cena captada.
Assim que uma situação de risco é detectada, o sistema libera
comandos de alerta, de frenagem automática (se for o caso) e de
preparação para a colisão (se entender que a batida é inevitável).

não ter mais como o motorista ignorar os avisos.
Se, mesmo após o tranco, o motorista não esboçar
reação, o sistema ativa uma etapa parcial de
frenagem – geralmente de 35%, de acordo com
cada projeto. Em veículos equipados com câmera
ativa, a frenagem parcial pode chegar a 60%.
Já se o motorista responde, freando o carro, o
sistema dá uma ajudinha, aumentando a pressão
nos freios, de acordo com cada situação.
Ainda pode ocorrer parada total do veículo, mas em
baixas velocidades – entre 30 km/h e 40 km/h. Em
alguns casos, só diminuição de velocidade – para
aproximadamente 20 km/h.

PREPARANDO VOCÊ PARA O IMPACTO
Dependendo da configuração do sistema AEB, a preparação dos ocupantes do veículo
para a batida acontece da seguinte forma:
• Caso os vidros estejam abertos, eles são elevados, deixando apenas uma fresta
para entrada de ar.
• O teto solar também é fechado.
• Os cintos de segurança são tensionados, para retirar a folga existente.
• Os encostos de cabeças são erguidos.
• A parte superior do banco se inclina para frente, no intuito
de minimizar as lesões nos ocupantes.

SEGURANÇA VIÁRIA
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NAS MONTADORAS

E NO BRASIL?

De acordo com a EuroNCAP, marcas como Mercedes-Benz,
Volvo e Infiniti possuem a maior oferta de AEB de série em seus
modelos. Já a Audi, Jaguar, Lexus e Range Rover oferecem
bastante o sistema como opcional.
Cada montadora tem sua própria denominação para o sistema
AEB em seus veículos, além de especificações de funcionamento
diferenciadas: maneira de atuar, velocidades de parada total e
funções específicas. Confira na tabela as diferentes nomenclaturas
do AEB em cada montadora

Por enquanto, a tecnologia está sendo introduzida no
mercado brasileiro em algumas marcas como Audi e
Mercedes-Benz. Mas a tendência é a disponibilidade
aumentar em breve, atingindo as montadoras de
grande volume.

MONTADORA

DESIGNAÇÃO

Mercedes-Benz

Distronic plus / Pre safe brake / Collision
prevention assist / Collision prevention
assist 2.0

Volvo

City safety / Collision warning with full
auto brake / Pedestrian detection

Infiniti

Forward collision warning & forward collision braking / Forward collision warning &
intelligent brake assist

Audi

Pre sensor front/ Pre sensor front plus /
Braking guard

Jaguar

Advanced emergency brake assist / Intelligent emergency braking

Lexus

Pre crash system

BMW

Acc with stop & go / Driving assistant
plus

Range Rover

Acc with emergency brake assist / Advanced emergency brake assist

Cadillac

Forward collision alert / Automatic collision preparation

Subaru

Eyesight

Jeep

Forward collision warning with collision
mitigation

Acura

Forward collision warning / Collision mitigation brake system

Ford

Collision warning with brake support

Honda

Forward collision warning

Mazda

Smart city brake support

Volkswagen

City emergency braking function / Front
assist

Toyota

Pre crash system

Fiat

City brake control

ESTUDOS INTERNACIONAIS
O Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) realizou
testes comparativos entre veículos com e sem o
sistema AEB, avaliando a sua performance e criando
um ranking. A divisão identifica os modelos que não
possuem o sistema, têm a versão básica, avançada ou
superior.
O estudo revelou que a contribuição para a redução de
colisões em sistemas que possuem o alerta de colisão
junto com a frenagem autônoma é mais eficiente que
nos modelos apenas com alerta.
Já o instituto Thatcham Research apresentou uma
evolução nas vendas do sistema no Reino Unido, além
de seus diferentes componentes, sua reparação e
proteção em casos de colisão.
Todos os estudos apresentados no RCAR Malásia
2013 a respeito do AEB comprovam que o sistema é
uma poderosa ferramenta para a segurança viária, e
merece ter muito mais espaço no mercado brasileiro.

Para quem entende inglês,
vale a pena ver esse vídeo
do EuroNCAP sobre diversos
tipos de sistemas AEB:
http://migre.me/gLuCs

Reparo

ALTO PADRÃO
EM SERVIÇO
E EM RESULTADO
Luiz Marcos Gonçalves Jr.

Concessionária
Grandourados, da
Fiat, investiu em
consultoria. E viu
seu faturamento com
reparação aumentar
em mais de 100%
30

S

ó lançar carros de qualidade já não é suficiente
para conquistar o consumidor brasileiro. Na hora
de comprar um veículo zero-quilômetro, o cliente
tem levado em conta, cada vez mais, o serviço de pósvendas oferecido pela marca por meio de sua rede de
concessionárias.
Foi pensando nisso que a Fiat criou o projeto PIQ Mirado dentro
de suas concessionárias, aplicado pelos especialistas do CESVI.

FATURAMENTO FUNILARIA E PINTURA
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Trata-se de uma consultoria formada por
representantes da Fiat e das empresas
parceiras do programa. Dentro desse escopo,
o CESVI faz um trabalho voltado para a
qualidade da área da funilaria e pintura. Depois
de uma coleta de dados, traça um plano de
ação de melhorias e, posteriormente, faz um

Gráfico 2
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Passagens de veículos
Crescimento de 78,38%

70

acompanhamento da implantação de cada
processo nas concessionárias. O objetivo
reúne aumentar a qualidade, produtividade,
rentabilidade e competitividade no serviço de
funilaria e pintura dentro da concessionária –
lembrando sempre os aspectos relacionados
ao meio ambiente e à segurança do trabalho.
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Destaque
O projeto foi implantado em diversas concessionárias
da rede Fiat, sendo que uma delas teve um resultado
acima das expectativas: a Grandourados, da cidade de
Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Essa concessionária teve um desempenho muito positivo
na adequação à qualidade técnica, aos processos
recomendados, aos equipamentos mais indicados e às
ferramentas de gestão usadas. Resultado? Um aumento
no número de veículos atendidos e, consequentemente,
do faturamento com funilaria e pintura.
Confira no gráfico 1 o crescimento de mais de 100%
no faturamento da concessionária com reparação
automotiva desde o início até o fim da consultoria
realizada pelo CESVI.

MAIS REPAROS SEM
AUMENTAR A EQUIPE
O aumento na passagem de veículos também foi um
grande diferencial: mais de 78%. E isso sem aumentar
a equipe. Esse crescimento se deve ao novo modelo de

layout produtivo, investimentos em equipamentos, aos
treinamentos realizados e às melhorias nas condições
de trabalho dos produtivos da concessionária. Confira a
evolução no gráfico 2.

NOVA UNIDADE
DE NEGÓCIO
Em entrevista para a TV Fiat, o gerente de pós-vendas
da Grandourados, Juvandi Oliveira, o “Paraná”, afirmou
que o trabalho de funilaria e pintura deixou de ser
um mal necessário dentro da concessionária para se
tornar uma nova unidade de negócio. E que, por meio de
treinamentos e melhorias nos processos, o resultado
obtido foi fantástico.
“Hoje realmente o PIQ Mirado, juntamente com o
CESVI, levantou e melhorou o nosso faturamento no
departamento de funilaria e pintura. Os processos hoje
funcionam perfeitamente, dando mais agilidade, mais
conformidade e melhoria na qualidade. No serviço, temos
um índice de retorno de zero por cento, com o cliente
satisfeito”, afirmou Paraná.

SAINDO NA FRENTE

Confira algumas das realizações que
fizeram com que a Grandourados
atingisse os resultados que você
está vendo nessa matéria:
- Adoção de processos mais
modernos, como a pintura à base
de água.
- Investimentos em novos
equipamentos, como uma cabine
de pintura nova, com controle de
temperatura e umidade.
- Preocupação com o meio
ambiente, como na captação de
água da chuva em uma cisterna.
Essa água, depois de tratada, é
utilizada na lavagem dos carros.
- Layout produtivo idealizado para
que todo o trabalho de funilaria e
pintura seja rápido e eficiente.
Quer saber mais sobre os trabalhos de
consultoria, diagnóstico e certificação
do CESVI para oficinas independentes e
concessionárias? Confira no site.
http://bit.ly/1cfKhRF
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PERIGO
CONSTANTE?
A mulher bate mais que o homem, mas seus
acidentes são menos graves. Veja como a
ciência explica o que as seguradoras
já sabem: que a mulher traz mais
segurança ao trânsito que o homem
Willians Araujo

O

Lila Souza

ditado popular está furado. Mulher
no volante não representa perigo
constante – pelo menos aos olhos do
mercado segurador. O perfil da mulher é
tratado como “de segurança” na carteira
das seguradoras, o que gera cada vez
mais produtos focados para esse público.
E isso tem base científica.
Os neurocientistas Richard Haier, da
Universidade da Califórnia, e Rex Jung, da
Universidade do Novo México, revelam
que algumas das áreas do cérebro
relacionadas à inteligência são as
mesmas da atenção e da memória – e
essas zonas são mais desenvolvidas
nas mulheres do que nos homens. Elas
também detêm uma maior habilidade
para captar sinais não verbais – como
uma placa de trânsito.
Outra característica fisiológica que
dá vantagens na hora de assumir o
volante é que a mulher tem maior facilidade
de executar tarefas variadas. Isso acontece
porque o cérebro da mulher é 10% menor do que
o masculino – o espaço comprimido favorece um número
maior de sinapses – 30% a mais. As conexões cerebrais
das mulheres ocorrem entre os dois hemisférios. Nos

34

Mulheres saem mais
em grupo – assim,
menos delas dirigem
–, pegam mais
carona e táxis em
seus deslocamentos

homens, a atividade é mais intensa no lado esquerdo.
O cérebro deles é mais focado e adaptado para realizar
uma tarefa de cada vez. O que isso significa na prática?
Se o homem estiver mudando a estação do rádio do
carro, sua atenção estará toda voltada a essa tarefa,
perdendo o foco sobre o trânsito logo à frente. Já a
mulher consegue fazer uma coisa sem deixar de prestar
atenção à outra.

PERFIL SEGURO
Tudo isso que a ciência tem provado acaba resultando
num comportamento mais seguro da mulher ao dirigir. E
as seguradoras têm identificado essa diferença em suas
análises sobre a sinistralidade.
Hoje, segundo dados do Grupo Segurador BB e
MAPFRE, cerca de 40% das apólices da companhia
são do público feminino. Por possuir um perfil
cauteloso, a mulher representa 19% menos
risco em comparação com a apólice de
um homem. Embora se envolva em mais
acidentes (a frequência é 10% maior,
segundo dados da SulAmérica), o
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custo médio do reparo do veículo batido por
uma mulher é 15% inferior. “As mulheres
costumam se envolver mais em pequenas
colisões e menos em sinistros de perda
total”, explica Jabis Alexandre, diretor de
seguro automóvel do Grupo BB e MAPFRE.
Há ainda uma evidente preocupação feminina
quanto à preservação da segurança de todos
os envolvidos – pessoas e bens materiais.

PERSONALIZAÇÃO
Para atrair essa cliente de perfil mais
seguro que o do homem, as companhias têm

personalizado suas ofertas de seguro. Além
das coberturas assistenciais (troca de pneus,
pane seca, guinchos), as apólices voltadas
para o público feminino contemplam serviços
diferenciados, como consultas gratuitas
para cães e gatos, acompanhamento de
um representante da seguradora até uma
delegacia em casos de roubo e furto, e um
“motorista amigo” – um profissional que leva
a segurada e seu carro para sua residência
no caso de ela não estar em condições de
dirigir. Agrados e cortesias para quem é mais
responsável na direção de um veículo.

DIFERENÇAS DE COMPORTAMENTO
Eduardo Dal Ri, diretor de automóvel da SulAmérica, falou com
a Revista CESVI sobre como o comportamento da mulher reflete na
sinistralidade. Confira:
“Existe uma série de fatores que contribuem para o perfil mais seguro
das mulheres. Mesmo quando mais jovens, elas tendem a ser mais
prudentes e responsáveis no trânsito em relação aos homens. As
mulheres amadurecem mais rápido. Quando vão sair, às vezes saem
em grupo, vão de carona ou táxi. O homem jovem é mais audacioso.
A diferença do risco entre homens e mulheres varia em função do
tipo de dano causado ao veículo. Em perdas parciais, em que até
75% do veículo sofre avarias, as mulheres têm, em média, 14,9%
mais chances de colidir. Já em se tratando de perda total do veículo,
o homem tem 40% a mais de chance que a mulher. Ou seja, no caso
da mulher, as colisões são menos impactantes, gerando um prejuízo
menor para a seguradora. Por isso, elas conseguem condições
especiais quando vão contratar um seguro.”
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Sistemas de rastreamento e bloqueio
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

O

CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de rastreamento e bloqueio 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.

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULOS
Empresa
3T Systems
Alarcom Sistema de
Segurança Eletrônica
Alltech
BR Lock Securit
Bysat Automação
e Controle Ltda.
CEABS
CELTEC
Cielo Telecom
FOCLOG Rastreadores
GeoSiga
Golsat
Ituran
Ituran
Link Monitoramento
Locabrás
Logos
Mirus Rastreamento
Nacional GPS
Nogartel
Pointer Brasil
Pósitron
Pósitron
Pósitron
Proalerta
Quatenus
Reforce
Rastreamento Ltda
Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva
Satcom Rastredores
SATPLUS
SIM Track
SpySat
SpySat Rastremanto
TESB - Telefônica
TotalSat
Grupo Tracker
Vigauto
Volpato Rastreamento
Wisesat
Zatix Tecnologia S/A
Zatix Tecnologia S/A
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EQUIPAMENTO

TIPO

3T Controle

Rastreador

LOCALIZAçÃO comunicação
GPS

TELEFONE

SITE

GSM/GPRS

(11) 2185-8391

www.tecno3t.com.br

MXT 151

Rastreador

GPS

GPRS

(19) 3671-5896

www.alarcom.com.br

Alltech
BR Lock GPS/GPRS

Rastreador
Rastreador

GPS
GPS

GSM/GPRS
GSM/GPRS

0800 604 6644
(11) 2613-4401

www.alltechrastreamento.com.br
www.brlock.com.br

Kit Bysat

Rastreador

GPS

GPRS

(31) 3057-4401

www.bysat.com.br

CEABS GSM

Rastreador

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

www.ceabs.com.br

Auto Cargo GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

0800 600 3800

www.autocargo.com.br

CIELOCEL
FOCLOG GSM
MXT 151
Golsat Car/Frota
Rastreador E-GPRS

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(54) 3312-3399
(51) 3720-4241
(11) 4428-1750
(43) 3315-9500
0300 010 5566

www.grupocielo.com.br
www.foclog.com.br
www.geosiga.com.br
www.golsat.com.br
www.ituran.com.br

Rádio Frequência

0300 010 5566

www.ituran.com.br

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GPRS
Rádio Frequência
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(41) 3078-1700
(85) 3261-2424
(41) 3232-1200
(12) 3307-1002
(41) 3078-6564
(11) 4195-2779
(11) 3660-5500
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(67) 3348-9292
(47) 3034-8600

www.linkmonitoramento.com.br
www.locabrasseguranca.com.br
www.logosst.com.br
www.mirus.com.br
www.nacionalgps.com.br
www.nogartel.com
www.pointerbrasil.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.proalerta.com.br
www.quatenusonline.com.br
www.gruporental.com.br

Localizador RF Smart

Localizador

Link Auto
AutoCargo GPRS
LOGOSNET
Mirus Veicular
RST-VT
LT2
Pointer Cellocator Cello F
Pósitron Rádio Frequência
Rastreador GSM/GPRS
Rastreador Selado GSM/GPRS
Pró Alerta/MXT 151+
Quatenus Track Edition

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
Triangulação
de Antenas
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

MXT-140

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(67) 3326-5353

Sascar GPS/GSM/GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(41) 3299-6004

www.sascar.com.br

Alfa Track
SATPLUS
SIM 300K
RST-VT
SpySat GSM
RSV Telefônica/Telefônica GSM
TS Blocker 5000

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(21) 3545-9500
(31) 2517-2600
(11) 2199-0701
(11) 2199-4455
(11) 2199-4455
(11) 3120-7438
(41) 2109-7709

www.alfasatcom.com.br
www.satplus.com.br
www.simtrack.com.br
www.spysat.com.br
www.spysat.com.br
www.tesb.com.br
www.totalsat.com.br

Tracker Auto

Localizador

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

Vigauto
MXT 150/151
Rastreador RST - Telemetria

Rastreador
Rastreador
Rastreador

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
Aproximação de
Antenas
GPS
GPS
GPS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(27) 3025-8080
(51) 3342-5551
(41) 3093-3721

www.grupovigserv.com.br/vigauto
www.volpatorastreamento.com.br
www.wisesat.com.br

GRABER MASTER AUTOS
Rastreador Graber
RI0450 LINKER

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0000

www.graber-rastreamento.com

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0000

www.graber-rastreamento.com

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO 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
Grupo Tracker
ZATIX
TECNOLOGIA S.A.

SEGMENTO CASCO =

SASMOTO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(41) 3299-6004

www.sadcar.com.b

Tracker Moto

Localizador

Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br

GRABER MASTER MOTO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0000

www.graber-rastreamento.com

CARGA =

LOGÍSTICA =

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE CAMINHÕES
Empresa
Alltech
CEABS
Cielo
Foclog Rastreadores
Ituran
Ituran
Link Monitoramento

EQUIPAMENTO

TELEFONE

SITE

Alltech

Rastreador

TIPO

LOCALIZAçÃO comunicação
GPS

GSM/GPRS

0800 604 6644

www.alltechrastreamento.com.br
www.ceabs.com.br

CEABS GSM

Rastreador

GPS

GPRS/GSM

(41) 3535-7400

CIELOCEL GS12

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(54) 3312-3399

www.cielo.ind.br

FOCLOG GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(51) 3720-4241

www.foclog.com.br

Rastreador E-GPRS

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

0300 010 5566

www.ituran.com.br

Localizador RF Smart

Localizador

Triangulação
de Antenas

Rádio Frequência

0300 010 5566

www.ituran.com.br

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
OnixSat
OnixSat

OnixTrailer
OnixSpy2
ONIXSLIM

Rastreador
Localizador
Rastreador

GPS
GPS
GPS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700

www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.pointerbrasil.com.br

Pointer Brasil

Pointer Cellocator Cello F

Rastreador

GPS

GPRS

(11) 3660-5500

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

Alfa Track Frota

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(21) 3545-9500

www.alfasatcom.com.br

Segcar

Rastreador

GPS

GPRS/GSM

31 2128 0808

www.segminas.com.br

Segsat

GPS Plus

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(81) 2125-2626

www.segsat.com.br

SIM Track

SIM 300K

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 2199-0701

www.simtrack.com.br

RSV Telefônica/Telefônica GSM

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3120-7438

www.tesb.com.br

Trixlog

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(85) 3304-6505

www.trixlog.com

Rádio Frequência

(11) 3506-5700

www.grupotracker.com.br
www.grupotracker.com.br

Satcom Rastreadores
Segminas

TESB - Telefônica
Trixlog
Grupo Tracker

Tracker Caminhão/Picape

Localizador

Aproximação
de Antenas

Grupo Tracker

Traker GPS Caminhão/Picape

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3506-5700

MFA City

Rastreado

GPS

GSM/GPRS

(43) 2105-5000

www.veltec.com.br

Rastreador RST - Telemetria

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(41) 3093-3721

www.wisesat.com.br

Veltec
Wisesat
Zatix Tecnologia S/A

GRABER MASTER CAMINHÃO

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0000

www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A

Omni Light

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0101

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

Zatix Tecnologia S/A

Rastreador Omnilink
RI0450 LINKER

Rastreador

GPS

GSM/GPRS

(11) 3025-0000

www.omnilink.com.br

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
Revista CESVI
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PAINEL
Lila Souza

CAMPEÕES DE REPARABILIDADE

Representantes das marcas vencedoras no evento de premiação

M

ais uma vez, o CESVI prestigiou as montadoras que investem
na tecnologia voltada para a reparabilidade de seus veículos,
com uma premiação específica: o Prêmio CAR Group 2013.
O evento destacou os veículos campeões na relação entre custo e
facilidade de reparo – um fator que, cada vez mais, influencia na
precificação do seguro do carro e, consequentemente, na decisão de
compra do consumidor.
“O CESVI tem sido, ao longo dos anos, o nome natural para fazer
essa premiação”, afirmou Almir Fernandes, diretor executivo do
centro de pesquisa, em seu discurso de abertura do evento. “Afinal,
nos especializamos em estudos de reparabilidade, que começam
na nossa pista de crash-tests, seguem para as análises em nossa
oficina-modelo e se transformam em embasamento para seguradoras,
oficinas e proprietários de veículos.”
Após a abertura, o gerente de pesquisa & desenvolvimento do CESVI,
Emerson Feliciano, falou sobre um estudo prestes a ser lançado:
“Características Construtivas Voltadas para o Bom Desempenho em
Low Speed Crash Tests”. E destacou a importância da aproximação
entre montadoras, seguradoras e reguladoras.
Em seguida, o grande momento: a premiação. Confira ao lados os
modelos e marcas campeões de reparabilidade na edição 2013 do
Prêmio CAR Group.
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Hatch compacto

Citroën NOVO C3 HATCH

Minivan compacta

Citroën C3 PICASSO

Minivan média

Citroën C4 PICASSO

Utilitário furgão curto

Ford TRANSIT

Utilitário esportivo

Ford NOVO ECOSPORT

Hatch médio

Peugeot 308

Sedã médio

Peugeot 408

Hatch compacto

Renault Sandero

off-road

Stepway

Hatch médio off-road

Suzuki SX4

Utilitário esportivo

Suzuki JIMNY

off-road
Sedã compacto

Toyota ETIOS SEDAN

Picape compacta

Volkswagen

cabine simples

Nova Saveiro

SW compacta

Volkswagen SPACEFOX

L

Quando sua empresa diz
não ao trabalho infantil,
muita gente pode dizer
sim para sua marca.
Invista nas crianças e adolescentes do
Brasil e tenha o selo de reconhecimento
da Fundação Abrinq.
Seja uma Empresa Amiga da Criança.
Saiba mais pelo site
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870

Divulgação

Uma iniciativa:

Divulgação

TOTENS RENOVADOS

Nova comunicação
visual e novas
mensagens

O

CESVI renovou, junto à Seguradora Líder
DPVAT, o acordo para a instalação de
totens pelo Brasil todo – agora levando
informações relacionadas à segurança no
trânsito e também ao uso do seguro DPVAT.
As cidades de Porto Alegre e Florianópolis
saíram na frente e já têm totens renovados,
com nova identidade visual e as mensagens
eletrônicas.
Essas mensagens têm, inclusive, integração
com o Facebook da seguradora, tornando a
rotatividade ainda mais dinâmica.
É o CESVI formando parcerias com entidades
privadas e órgãos públicos, para conscientizar
a população sobre os conceitos de segurança
viária – e, assim, contribuir para a diminuição
dos acidentes no Brasil.

JORNADA PARA MOTORISTA
DE CAMINHÃO É LEI QUE
NÃO PEGOU

U

ma tentativa de normatizar a carga horária dos
motoristas profissionais é a Lei 12.619/12, que
regulamenta a profissão com regras que proíbem
os profissionais de dirigir por um período maior que
quatro horas sem descanso mínimo de 30 minutos. A
nova lei também prevê que os motoristas devem ter
repouso diário de 11 horas a cada 24 horas de trabalho.
No entanto, para surtir efeitos, a norma precisa ser
cumprida. Segundo o presidente da Federação dos
Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo, Valdir
de Sousa Pestana, apesar da aprovação da lei, poucas
empresas adotaram um regime de controle da jornada
de trabalho mais rigoroso. “As pessoas não entendem
que não é só questão de ganhar mais, mas também de
prevenção de mortes no trânsito e qualidade de vida dos
profissionais. Além disso, há o problema dos motoristas
autônomos, que, por não terem patrão, fazem o seu
próprio horário”, explica.
Segundo as estatísticas, o número de acidentes
envolvendo caminhões foi o terceiro que mais aumentou
entre 1996 e 2010, ficando atrás das motocicletas
e bicicletas. O número de mortes provocadas por
caminhões também ficou em terceiro lugar, com um
crescimento de 50% no período apurado.

ACIDENTES COM CRIANÇAS AUMENTAM EM 5 ANOS

O

s números são alarmantes. De 2008 a 2012, houve um crescimento de 72% na solicitação de indenizações à
Seguradora Líder DPVAT por acidente de trânsito envolvendo crianças de 0 a 10 anos. Quando são analisadas
apenas as indenizações por invalidez permanente, o aumento, nos últimos cinco anos, é de 118%. Os números
ainda podem aumentar, pois as vítimas têm um prazo de três anos para solicitar o benefício.
Apenas em 2012, foram mais de 5.000 indenizações por acidentes com crianças. De acordo com o levantamento
realizado pela Seguradora Líder DPVAT, a maior incidência de indenizações pagas foi para a criança como pedestre.
Em 2012, 56% dos benefícios foram pagos para casos de atropelamento.
Esta tendência muda quando verificada a motocicleta isoladamente. Entre as transportadas pelas motocicletas,
as principais vítimas têm entre 0 a 7 anos, representando 63% das ocorrências de indenizações pagas pelo
Seguro DPVAT no ano passado. Esse dado é ainda mais grave se considerarmos que o Código Brasileiro de
Trânsito estabelece como infração gravíssima: “conduzir
motocicleta, motoneta e ciclomotor, transportando criança
menor de sete anos ou que não tenha condições de cuidar
da sua própria segurança”.
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VISTORIA

Atendemos: GO, MG, CE,
SP, RJ, ES, PR, SC, RS e DF

www.msvistoria.com.br

U

ma verdadeira aula sobre estudos
automotivos e segurança. Assim foi a
visita que 20 alunos e cinco professores
da Faculdade Anhanguera fizeram à sede do
CESVI BRASIL no começo de novembro.
Além de conhecerem as instalações do
centro de pesquisa, estudantes e docentes
assistiram a uma série de palestras
ministradas pelos especialistas do Centro
de Experimentação e Segurança Viária. As
apresentações incluíram conteúdos sobre as
características construtivas do automóvel, o
CAR Group e os estudos de reparabilidade, e
também Qualidade de Vida no Trânsito.
Visita de professores e alunos ao centro de pesquisa
A visita fez parte de uma ação de intercâmbio
entre o CESVI e universidades, levando às novas gerações de alunos informações técnicas relevantes – e,
assim, permitindo que um público cada vez mais sedento de saber tenha acesso ao que de melhor se pratica
em pesquisa na área automotiva.

E

AUTOTECA

stá procurando informação técnica sobre o mundo do automóvel? Você sabia
que o CESVI BRASIL dispõe de um centro de documentação aberto à consulta
externa? É a Autoteca.
São mais de 10 mil publicações, sempre com caráter técnico: estudos e
pesquisas, manuais de veículos das montadoras, vídeos sobre reparação, revistas
especializadas, entre outros materiais de parceiros do centro de pesquisa, além de
todo o conjunto de conteúdos já publicados pelo próprio CESVI.
Os interessados podem consultar esse acervo especial via web, por meio de uma
interface amigável, garantindo maior acesso e interação com todos os conteúdos.
Interessou?

Acesse a página da
Autoteca no site do CESVI.
http://migre.me/gOhUQ
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Lila Souza

INTERCÂMBIO COM A UNIVERSIDADE

yesbrasil.net

Divulgação

Componentes de direção
terão selo do Inmetro
O

Fabricantes e
importadores
têm até 28 de
novembro de
2014 para obter
certificação

IQA alerta a indústria de autopeças e todo setor de aftermarket automotivo para
a Portaria 247, de 3 de maio de 2013, que determina a certificação compulsória
de terminais de direção, barras de direção, barras de ligação e terminais axiais
comercializados no mercado de reposição. Assim, fabricantes e importadores têm até
28 de novembro de 2014 para certificar os produtos.
“Apesar de o prazo ser longo, alertamos à indústria e importadores para iniciarem
o processo o quanto antes, pois existe a necessidade de efetuar testes e avaliações
laboratoriais que demandam tempo, e nem sempre os resultados satisfatórios são atingidos
na primeira tentativa”, alerta Ingo Pelikan, presidente da diretoria executiva do IQA.
Um dos principais organismos de certificação do Brasil, o IQA é especializado no
setor automotivo, e conta, assim, com técnicos com vasta experiência na certificação
de autopeças. “Certificar-se pelo IQA significa obter um diferencial reconhecido
por fabricantes de veículos, de autopeças, concessionárias e centros de reparação
automotiva”, afirma Pelikan.

PRESENÇA INTERNACIONAL

O IQA está presente no mundo inteiro por meio de parcerias com laboratórios e
organismos de certificação internacionais. “São auditores e profissionais qualificados por
nós, aqui no Brasil, para atender todas as normas e exigências do Inmetro”, explica Sergio
Kina, gerente técnico do IQA.
Entre os países que contam com representatividade do Instituto, destaque para China,
Tailândia, Índia, Coréia do Sul, África do Sul, EUA, México, Europa, Indonésia e Japão.
“Uma das vantagens de contar com representantes no exterior é a facilidade e agilidade no
atendimento, uma vez que o cliente é atendido no idioma local, e sem custos relevantes de
translado”, diz Kina.
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Líder em segurança automotiva e referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas
em Rastreamento, a Pósitron oferece ferramentas completas de rastreamento, gerando
maior eficiência operacional e maior rentabilidade para seu negócio.

SOLUÇÕES PARA CARGA

SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA

SOLUÇÕES EM TELEMETRIA

O rastreador híbrido Pósitron
Dual/Dual Sat permite integrações
com os sistemas do cliente e
comunicações do condutor com a
central de monitoramento e
vice-versa, através do teclado
logístico. Os rastreadores
retornáveis e descartáveis
também possibilitam a maior
segurança da carga e oferecem
redundância. A Pósitron também
disponibiliza romaneio digital,
controle de frotas, e atende a lei
de Jornada de Trabalho e Controle
e Tempo de Direção gerando
relatórios que vão desde início
e fim de jornada, até o tempo de
espera para entregas em filas e
intervalos mínimos para descanso.

Organização e roteirização
de forma simplificada das
entregas e coletas de cada
viagem, inclusive online,
mostrando um mapa sinótico
e status de cada uma
delas. Envio de relatórios
comparativos das entregas
e coletas planejadas versus
realizadas, provendo maior
aproveitamento de tempo e
redução de custos.

Acompanhamento do desempenho
do motorista através da captação
de sinais de entrada, como limpador
de para-brisa, freio motor, freio de
serviço, entre outros. A Telemetria
melhora a eficiência operacional do
transportador e também auxilia na
gestão do motorista.

CONSULTE QUEM É

ESPECIALISTA

E FIQUE TRANQUILO

TELEGESTÃO PÓSITRON
Através desta ferramenta dados
e informações de telemetria são
coletados e transformados em
conhecimento, através de um
serviço de consultoria da Gestão
de Desempenho, possibilitando ao
cliente realizar a gestão de sua frota
de forma mais eficiente, com todo o
suporte da Pósitron.

O Pósitron Retornável e o Pósitron Descartável, mais conhecidos como isca, são utilizados
como equipamentos de segurança da carga e redundância. Acesse o nosso site e saiba mais
sobre os benefícios desses e de outros equipamentos para a segurança da sua carga.
Empresa certificada à resolução
CONTRAN 245/2007 como
Provedora de serviços de
monitoramento e localização
com infraestrutura própria.

Para conhecer todas as soluções Pósitron, acesse:

Respeite a sinalização de trânsito.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA A GESTÃO DO TRANSPORTE

NOV/2013

RASTREAMENTO PÓSITRON

