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WORKSHOP
E PALESTRA TÉCNICA
CESVI BRASIL
Invista na qualidade de vida
e motivação de seus
colaboradores e ainda reduza
os custos da sua frota

Com dicas de manutenção e segurança, o
workshop aborda os seguintes assuntos:
• manutenção preventiva;
• localização e função dos principais
componentes do veículo;
• tipos de panes mais comuns;
• luzes indicadoras do painel;
• segurança ao dirigir.
Para mais informações acesse o site:
www.cesvibrasil.com.br ou
ligue para
(11) 3948-4836

A palestra tem foco preventivo,
habilitando o motorista a reconhecer
antecipadamente uma situação de
perigo. Aborda hábitos seguros na
direção e fatores que afetam a atenção e
capacidade de dirigir, tudo isso com o
objetivo de diminuir a probabilidade do
condutor se envolver em um acidente.
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Editorial

Aprovada pelos leitores
sta é só minha segunda
edição de Revista CESVI e já
passei por diversas experiências
diferentes como diretor do CESVI
BRASIL, um universo automotivo
fascinante, de descobertas
diárias. Mas não vamos falar
muito de mim nesse editorial
– você já vai poder saber um
pouco sobre meu histórico e
meus pontos de vista na seção
“Entrevista” desta edição. Só
uma observação que me inclui:
na seção “Órion”, você vai saber
sobre a premiação que eu tive
a honra de receber em nome
da equipe dedicada ao sistema,
o que explica a foto ao lado
desse texto (eu sou o da direita).
Mais do que toda a badalação
que cerca qualquer prêmio, o
importante foi a consolidação
de um reconhecimento que o

Órion tem tido do segmento
reparador, que o incluiu no seleto
rol dos “melhores fornecedores
das oficinas”. É uma grande
satisfação para nós, poder dividir
esse reconhecimento com nossos
leitores.
Outra matéria de destaque nesta
edição é a de capa, que aborda
o problema crônico da fraude
no mercado segurador. Olhamos
para os diversos lados da
questão, incluindo as estatísticas
do problema, a forma como as
companhias lidam com a fraude, a
investigação da fraude e o quanto
desse problema tem a ver com
a comunicação que é feita entre
seguradora e segurado.
Estendo ainda meu
agradecimento à Fiat e à
Carglass, nossos patrocinadores
desta edição. Obrigado pela

valorização desse trabalho de
comunicar informações técnicas
ao nosso mercado, e pelo prestígio
da presença dos seus anúncios em
nossa publicação.
Para concluir, divido com nossos
leitores o principal resultado da
pesquisa de satisfação que fizemos
em relação à Revista CESVI: 96,7%
dos pesquisados apontaram que o
conteúdo da revista é muito útil para
seu dia a dia de trabalho.
Acho que isso mostra bem que
temos atingido nosso objetivo.
Boa leitura!

Divulgação

E

Almir Fernandes
Diretor de operações

Siga o CESVI no Twitter
w w w.t w i t t e r. c o m . b r/c e s v i b ra s i l
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Por

André Horta Segurança viária

Começou.
E agora?
2011

2020

Década de Ações para a Segurança Viária teve início oficial,
decretado pela ONU, dia 11 de maio. Brasil corre atrás do atraso

A

gora é para valer. No dia 11 de maio, foi dado início
nacionais e locais, mas também para fornecer – no país –
oficial à Década de Ações para a Segurança Viária –
uma estrutura que permita atividades coordenadas com
uma proposta da ONU (Organização das Nações Unidas)
o resto do mundo. Espera-se que a ferramenta sirva a
com o objetivo de estabilizar e, em seguida, reduzir as
um alinhamento de atividades entre governos, sociedade
mortes provocadas por acidentes de trânsito no mundo
civil e iniciativa privada, visando sempre às ações para a
inteiro.
redução de acidentes.
Segundo a ONU, os países devem
Números da tragédia
Como vai funcionar
implementar ações nas áreas de
gestão, infraestrutura, segurança
Estimativas indicam que,
A ideia é de que haja uma
dos veículos, comportamento do
a cada ano, 1,3 milhão
agência líder – adequadamente
condutor e pedestre, educação e
de
pessoas
morrem
em
financiada – coordenando as
pronto-atendimento à vítima do
acidentes
de
trânsito
ações, com base em um plano
acidente.
no mundo. No Brasil,
nacional com metas que possam
Ficou sob responsabilidade da
estatísticas
do
Ministério
ser medidas e fiscalizadas. No
Organização Mundial da Saúde
da
Saúde,
de
2008,
Brasil, essa “agência” seria
e das comissões regionais das
indicam
a
morte
de,
o Denatran (Departamento
Nações Unidas, a preparação de
aproximadamente, 38 mil Nacional de Trânsito). A barreira
um plano global para a “década”.
pessoas.
hoje é que, como órgão federal
Este será um documento de
de terceiro escalão de governo,
orientação quanto às ações,
o Denatran não possui uma
visando às metas globais ou
autonomia financeira que lhe permita atuar da forma
nacionais.
mais adequada em relação a essas ações. Mas está em
O Global Plan for the Decade of Action for Road Safety
trâmite, no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa
2011-2020, criado pela ONU, deve ser usado como uma
a transformar o Denatran em autarquia federal, o que
ferramenta para apoiar o desenvolvimento de planos
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possibilitaria a autonomia recomendável.
Segundo uma resolução que aprova as diretrizes da
Política Nacional de Trânsito, o Denatran é responsável
por “ouvir” os demais órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito e formular o Programa Nacional de
Trânsito.
É justamente este programa que poderá ter o conteúdo
de um plano nacional de segurança viária, que vá ao
encontro das recomendações da ONU, abrangendo:
ações coordenadas, metas e prazos mensuráveis de
redução de acidentes e vítimas.
Até o fechamento desta edição da Revista CESVI, no

entanto, ainda não havia sido elaborado nenhum plano
desse tipo por parte do órgão. Pelo menos, nenhum
foi apresentado. O que isso significa? O Brasil está
atrasado e se afastando das orientações da ONU para a
“década”.
A expectativa é de que em setembro, confirme-se
a programação de que o Denatran venha a anunciar
um pacote de medidas para atingir as metas da
organização internacional: redução de 50% do número
de mortes do trânsito brasileiro nos próximos dez anos.
A intenção é boa.

Proteção ao pedestre
Apesar do Brasil ainda não ter um plano integrado
para a segurança viária, ações individuais vão
surgindo em relação à “década”. É o caso da
iniciativa da CET (Companhia de Engenharia e
Tráfego), de São Paulo. A entidade lançou uma
campanha para conscientizar os motoristas
sobre os direitos dos pedestres justamente no
dia 11 de maio, paralelamente ao início oficial da
Década de Ações.
Trata-se do Programa de Proteção ao Pedestre,
que conta com placas que alertam motoristas
e motociclistas para o fato de que a prioridade
de passagem, no trânsito, sempre tem de ser do
Ações da campanha da CET-SP
pedestre. Agentes da CET têm trabalhado nas
faixas, com bandeiras que orientam os motoristas com frases como: “Travessia segura, aguarde sua vez”.
A primeira das oito zonas previstas de Máxima
Proteção ao Pedestre é a região que abrange o
centro da capital e partes da Avenida Paulista.
A ação se estenderá para Santana, Brás, Penha,
Lapa, Santo Amaro, Pinheiros e outros pontos da
Paulista.
O trabalho ainda inclui nova iluminação e pintura
para cerca de 4 mil faixas de pedestres na
cidade, e faixas novas em cruzamentos que não
as tinham. O objetivo é reduzir pela metade os
atropelamentos em São Paulo.
(Alexandre Carvalho dos Santos)

7

8

Segurança viária

Goiás levando a “década” a sério
O governo goiano está vestindo a camisa das recomendações da ONU. No dia 16 de junho, foi assinado um
“Termo de Adesão à Década de Ações para a Segurança Viária” pelo governo do Estado, juntamente com o
lançamento de uma Política Estadual de Trânsito e Segurança Viária. A política prevê dez grandes ações, que
compreendem investimentos na formação dos condutores, em sinalização de trânsito, educação, fiscalização,
engenharia, acessibilidade, comunicação e mobilização nas cidades goianas.
Segundo Armando Vergílio, secretário das Cidades do Estado, hoje Goiás perde R$ 1,3 bilhão por ano com os
custos que os acidentes acarretam para os cofres públicos.
(Alexandre Carvalho dos Santos)

Ijuí faz a sua parte
Apoiador do movimento Chega de Acidentes!, o município de
Ijuí, no Rio Grande do Sul, antecipou-se às recomendações
da ONU com o lançamento de um Programa Municipal para a
Humanização do Trânsito, direcionado principalmente para os
jovens. Um dos conceitos do programa que chamam a atenção
é “a necessidade de romper com o paradigma do trânsito como
um lugar apenas para os carros, e assumir que a rua é um
espaço de todos, e por isso precisa ter um caráter inclusivo.”
“Desde 2009, o programa já atingiu mais de 6 mil estudantes,
com palestras, sessões de filmes e peças de teatro, além da
inclusão de jovens integrantes de grêmios estudantis, que se
tornam multiplicadores voluntários da cultura de segurança
viária, principalmente quando se trata da mistura explosiva
entre álcool e direção, problema comum entre universitários”,
salienta Ubiratan Machado Erthal, da coordenadoria de trânsito
de Ijuí. Nesse trabalho, destaca-se a parceria do município com
a Uinijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul).
(Alexandre Carvalho dos Santos)
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Instalação de totens
O Chega de Acidentes! não poderia ficar
de fora das ações relacionadas ao início
oficial da Década de Ações. O movimento
iniciou, justamente no dia 11 de maio,
a instalação, nas ruas, de totens com
um contador que estima o número de
vítimas de acidentes de trânsito. São
estimados os números de vítimas fatais
e internações, desde o começo do Chega
de Acidentes!, levando em consideração
os dados do Ministério da Saúde.
A iniciativa tem o objetivo de chamar a
atenção da sociedade – e principalmente
das autoridades competentes – para o
Contador de vítimas instalado em Curitiba
grande número de mortes no trânsito, e
para a emergência da criação de um plano nacional de segurança viária no Brasil.
A ação começou com a inauguração de um totem em Goiânia, aproveitando as comemorações dos 25 anos do
Sincor (Sindicato dos Corretores de Seguros) local. O governador do Estado, Marconi Ferreira Perillo Júnior,
participou do evento. Já no dia 16 de maio, foi a vez de Manaus. A solenidade de inauguração contou com
a presença de autoridades do Estado e da presidente da AND (Associação Nacional dos Departamentos de
Trânsito), Mônica Melo. No dia 7 de junho, Curitiba ganhou seu primeiro totem.
O Chega de Acidentes! é um movimento que visa a mobilizar diversos segmentos da sociedade em prol da
elaboração e implantação de um plano nacional de segurança viária. O movimento foi criado em setembro de
2009, e seu comitê organizador é formado pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), AND
(Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito), ANTP (Associação Nacional dos Transportes Públicos) e
CESVI BRASIL.
(Fernanda Mendonça)

Divulgue sua ação
Se seu município, Estado, entidade ou empresa estiver realizando iniciativas relacionadas à Década de Ações
para a Segurança Viária, comunique sua ação para a revista. Teremos prazer em divulgar as ações mais
impactantes e criativas nas próximas edições. Escreva para acarvalho@cesvibrasil.com.br
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Por

Márcio Montesani e Alexandre Carvalho dos Santos

Combate à fraude
Empresas de perícia e a própria CNSeg atuam
para, pelo menos, minimizar a ocorrência de um
crime que prejudica seguradoras e segurados

S

egundo a Central de Serviços e Proteção ao Seguro,
da CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de
Seguros), no ano de 2009 foram pagos R$ 10 bilhões
em valores de sinistros na carteira de automóvel.
Desses, R$ 1,2 bilhão foram relacionados a sinistros
suspeitos de fraude.
Apesar de ser tratada com certa reserva por parte das
companhias, que hesitam em apresentar dados que
estimulem mais ocorrências, a fraude é um mal crônico
sofrido pelo mercado segurador, com consequências
que vão muito além do prejuízo das companhias. O

pagamento de sinistros indevidos entra nos valores
estatísticos das seguradoras e é repassado para a
conta do segurado, com um aumento nos custos de
prêmio e franquia. Ou seja, a seguradora sofre com a
redução dos ganhos, mas o consumidor também acaba
pagando a conta da fraude.
A boa notícia é que o mercado tem se mexido para
diminuir o problema. O trabalho de identificação desses
sinistros duvidosos vem sendo aprimorado a cada
ano. Isso engloba a melhoria dos processos de vistoria
prévia, da capacitação dos analistas e vistoriadores,

Revista CESVI
e o avanço tecnológico (sistemas de orçamentação
eletrônica, máquinas digitais, etc.). Todo esse ganho
se transforma numa melhoria geral da velocidade da
informação – que é um forte recurso contra tentativas
de fraude.

11

para dar suporte às companhias, fazendo um
acompanhamento preventivo dos grupos organizados. A
identificação de suspeitos recorrentes auxiliaria muito a
ganhar tempo para evitar uma fraude. E, nesse processo,
você está sempre lutando
contra o relógio.”
“Só conhecemos a ponta do
Perícia e investigação
Minori lembra que,
iceberg. Quando parece que
dependendo do volume
há
menos
fraude,
pode
ser
Na luta para combater o “conto
envolvido, a identificação de
que,
na
verdade,
ela
tenha
do vigário”, as companhias
uma única fraude em tempo
aumentado,
mas
a
nossa
contam com os serviços de
hábil é capaz de compensar
eficiência em encontrá-la
profissionais especializados no
o investimento de um ano
tenha
diminuído”
assunto. É o caso das empresas
inteiro em uma central de
que atuam com perícia de
monitoramento.
Renato
Pita,
da
Central
de
Serviços
e
sinistros duvidosos. Seu objetivo
Para ele, as companhias
é levantar elementos com que a
também deveriam dar mais
Proteção ao Seguro
seguradora possa se defender,
recursos para o trabalho
na esfera judicial, comprovando
de investigação. Em função
que está sendo vítima de uma ação fraudadora.
do sigilo de que o mercado se cerca quando o assunto
Essas empresas trabalham para minimizar o risco de
é fraude, as informações não chegam da forma mais
uma inversão de responsabilidade pelo acidente em
adequada a quem precisa analisar o sinistro. “O
decorrência de acusações infundadas.
investigador trabalha sem o tempo necessário, sem
A empresa de perícia envia ao local do sinistro um
recursos e sem informações. Como a companhia depende
especialista para analisar todos
de um processo muito rápido,
os elementos que indiquem a
já que sofre pressão para o
“Deveria haver uma
verdadeira causa do sinistro,
pagamento do sinistro, ela não
central de monitoramento
documentando suas descobertas
dá condições adequadas para
com relatórios, fotografias e
o trabalho do investigador.
para dar suporte às
também coletando informações
O resultado é que acaba
companhias, fazendo
de testemunhas. Uma análise
pagando duas vezes: pela
um acompanhamento
das vítimas pode indicar, por
investigação e pela fraude.”
preventivo dos grupos
exemplo, se estavam portando
organizados”
capacetes, no caso de um
acidente de moto, ou cinto
Roberto Minori, consultor de
de segurança, no caso de um
risco corporativo
acidente de automóvel.
Mas nem sempre o mercado
colabora para que esta análise seja feita com a rapidez
e eficiência necessárias. É o que aponta Roberto Minori,
consultor de risco corporativo. Minori faz investigação
de sinistros duvidosos e monta projetos de segurança
especificamente para a prevenção à fraude. “O mercado
tem de trabalhar de forma preventiva”, aponta o
consultor. “Deveria haver uma central de monitoramento
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Proteção ao seguro

Pátio de salvados; quantos desses sinistros envolverão uma fraude?

Desde 2003, a Central de Serviços de Proteção ao Seguro tem coletado e compilado informações sobre fraudes,
além de realizar parcerias e outras ações para combate esse crime. Isso inclui um acordo com o Disque-Denúncia
e a centralização de denúncias criminais, para quando a situação dá a entender que há uma quadrilha agindo. Em
2009, o serviço ajudou o mercado de seguros a evitar o pagamento de R$ 120 milhões que iriam para as mãos
de fraudadores. Além do dinheiro, é importante destacar o efeito indireto desse resultado, que é o desestímulo
à prática da fraude – já que os fraudadores, de uma forma geral, começam a ter a percepção de que podem ser
descobertos e punidos.
Mas ainda há muito a fazer, como revela Renato Pita, superintendente da central: “O mercado segurador pagou,
em 2009, R$ 1,2 bilhão para sinistros suspeitos de fraudes. Há índices que apontam para uma redução da fraude
nos últimos anos, mas é impossível dizer com certeza que está diminuindo, porque a parte que não é identificada
ou comprovada é muito grande. Só conhecemos a ponta do iceberg, e isso pouco significa. Quando parece que
há menos fraude, pode ser que, na verdade, ela tenha aumentado, mas a nossa eficiência em encontrá-la tenha
diminuído. E vale o inverso também. Quando parece que a fraude está aumentando, pode ser que o número tenha
se mantido, ou até diminuído, mas a nossa eficiência em descobrir fraudes tenha melhorado.”

Revista CESVI
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• Danos apresentados em motores e câmbio, na maioria
das vezes, são relacionados à falta de manutenção preventiva. Mas o segurado alega que o problema é resultado
do sinistro, para fazer com que a seguradora pague pela
correção do dano.
• Quando um veículo novo sofre uma colisão, o segurado
– que não quer ficar com um veículo batido – agrava propositalmente os danos sofridos, estendendo-os a itens
que não haviam sido afetados no sinistro, com a intenção de caracterizar uma perda total e, assim, conseguir
dinheiro para um carro novo.
Os casos acima são os mais comuns, mas também há
casos de segurados que incendeiam o veículo, visando a
uma perda total, ou que empurram o carro em abismos,
ou ainda que provocam batidas propositais, entre outros
exemplos.

Troca de responsabilidade em batida de carro é das fraudes mais comuns

As mais comuns
Ao longo dos últimos dez anos, há registro de inúmeros
sinistros suspeitos que foram comprovados como irregularidades graças ao trabalho dos especialistas em
perícias. Dentre as principais reclamações infundadas, é
possível destacar as seguintes:
• O segurado assume a responsabilidade por um sinistro causado por outra pessoa, que não tem seguro. Fica
negociado que o verdadeiro culpado pague ao segurado o
valor da sua franquia, para que ele assuma a culpa.
• Num engavetamento, o segurado, sendo o último da
fila, assume a culpa não só pelo primeiro impacto, mas
pela projeção junto aos demais veículos. Há casos em
que a colisão já havia acontecido entre os veículos à sua
frente. O segurado então recebe um dinheiro dos outros
envolvidos e faz com que a seguradora arque com a totalidade dos danos de todos.

Moto sinistrada; mentir sobre uso do capacete no momento do sinistro
também é fraude
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É crime
Pouca gente, deixando de fora os especialistas de mercado, sabem que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, essas
irregularidades configuram a prática de estelionato, um crime econômico definido como “obter para si vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.”
Chama a atenção ainda o fato de que muitos segurados acham que não estão fazendo nada de errado, porque já pagaram muito dinheiro às seguradoras sem nunca terem batido o carro. “Chegou a hora de eu reaver esse dinheiro”, pensa
o fraudador. Para prejuízo da seguradora e, pior, de toda a sociedade. O próprio autor da fraude acaba pagando mais em
seus próximos contratos de seguros, por conta de um problema que ele mesmo ajudou a criar.

A motivação do fraudador
Uma reflexão sobre as razões que levam à fraude. Essa é a proposta da advogada Angélica Carlini, especializada
no mercado de seguros. Para ela, além do trabalho de prevenção, é indispensável que o mercado trabalhe para
identificar as motivações que levam um cidadão que trabalha e geralmente cumpre com suas obrigações a
cometer uma fraude.
Além do dinheiro, há outra motivação que leve à fraude?
De forma geral, o fraudador nem acha que está cometendo um crime, porque não percebe que a fraude tenha
vítimas. A sensação dessa pessoa é de que as seguradoras são muito ricas e que subtraem o dinheiro do
segurado. A própria relação tumultuada entre seguradoras e segurados contribui para essa impressão.
Falta informação, então?
Sim, o problema é que o segurado conhece pouco o seguro e o entende como um mal necessário. Ele não
quer contratar, acha que é forçado a isso e que as seguradoras se aproveitam das circunstâncias de risco para
constrangê-lo a pagar.
Como resolver isso?
Tenho uma tese de que há meios de esclarecer a população sobre a finalidade do seguro, e mais: que é possível
transformar consumidores comuns em apaixonados pelo seguro. Hoje, o contrato de seguro fala “segurês”, de
modo que o consumidor precisa comprar algo que ele não entende. Um exemplo: o que ele paga é chamado de
prêmio. Para mim, prêmio é uma coisa que a gente ganha, não algo pelo qual a gente precise pagar.
O caminho passa pelo diálogo?
Com certeza. Há mercados que têm dialogado com seus consumidores e se deram muito bem. O segmento
alimentício é um caso desses. Quando as empresas se viram diante da necessidade de informar o consumidor
sobre os componentes de cada alimento, o diálogo resultante disso acabou criando um novo produto, que é o
alimento funcional. As pessoas ficaram tão informadas sobre o funcionamento dos alimentos que isso estimulou
a procura pelos que fazem bem para o organismo ou vão ao encontro de alguma necessidade específica. O
Activia, por exemplo, conseguiu passar a impressão de que é indispensável no dia a dia. No mercado segurador,
uma ação bem-sucedida foi a criação da rádio SulAmérica Trânsito. Os consumidores viram tanta utilidade nesse
serviço que os ouvintes organizaram uma festa para a rádio, tamanha a aprovação. É disso que o mercado
segurador precisa: fazer que o segurado perceba o seguro como um benefício, não como uma obrigação ruim.
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A um passo da regulamentação das oficinas
Projeto de lei prevê normas como a formação dos reparadores e
a padronização dos serviços

N

Divulgação

o dia 25 de maio, o setor da reparação de veículos
Além disso, todos os serviços realizados nos veículos
teve uma importante conquista, com a aprovação
precisarão estar de acordo com as normas técnicas
do projeto de lei nº 322, na Assembleia Legislativa, que
publicadas pela ABNT, bem como observar as
regulamenta o funcionamento das oficinas no Estado
especificações técnicas estabelecidas pelos fabricantes
de São Paulo. A medida representa um marco para o
de autopeças.
setor da reparação de veículos. A atividade terá padrões
que devem ser seguidos, garantindo o desenvolvimento
Oficinas mais capacitadas
das empresas e um atendimento de qualidade aos
Os profissionais da reparação serão mais valorizados
proprietários de veículos.
e também estarão mais preparados para atender às
A regulamentação é resultado de todo um desenvolvimento exigências do mercado relacionadas a conhecimento
em busca do aperfeiçoamento técnico da profissão, que se
técnico e aperfeiçoamento. Existem várias instituições
tornou necessário com a evolução
que contribuem para a melhoria
tecnológica dos veículos. O setor
da capacitação profissional do
terá o reconhecimento da sociedade
“Todos os serviços
mecânico, e uma delas é o CESVI
que tanto merece, evidenciando as
BRASIL, que tem cursos para a
realizados nos veículos
empresas que fazem serviços de
formação na área de funilaria e
precisarão estar de
qualidade e atendem às exigências
pintura.
acordo com as normas
da lei.
Agora, o projeto de lei aprovado
técnicas publicadas pela será encaminhado ao governador
O projeto de lei, de autoria do
deputado Olimpio Gomes (PDT),
ABNT”
Geraldo Alckmin para ser
estabelece normas básicas para
sancionado, tornando-se lei
o funcionamento de oficinas
estadual. Após a sanção, o setor
mecânicas e assemelhadas no Estado de São Paulo.
de reparação de veículos do Estado de São Paulo terá o
Entre outras coisas, será exigida a formação mínima dos
prazo de um ano para se adequar à legislação.
profissionais que trabalham na reparação de veículos.
A proposta considera oficinas mecânicas e assemelhadas
qualquer estabelecimento comercial que conserte ou
substitua autopeças nos sistemas de alimentação,
climatização, direção, elétrica, eletrônica, exaustão,
iluminação, freio, motor, pneus e rodas, sinalização,
suspensão e eixos, transmissão e mecânica em geral de
veículos automotores.
As oficinas deverão manter um responsável operacional
e mais um ou dois profissionais capacitados a executar
os serviços nos veículos automotores, que atendam aos
Andrea Ramos
requisitos da norma técnica (NBR 15681) de capacitação
é editora-executiva da revista
expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
Transporte Mundial.
(ABNT). Do contrário, os profissionais deverão participar
de treinamento de 400 horas – ou de 40 horas, desde
que comprovada uma experiência de dois anos na
atividade.
Antonio Fiola é presidente do Sindirepa-SP – Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos do Estado de São Paulo
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Alexandre Carvalho dos Santos Editor
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Joana de Fátima Vieira CEDOC

É seguro lidar com o dragão?
Levantamento com 16 veículos chineses presentes no Brasil
mostra que a maior parte tem ABS e airbag de série

Q

uem costumava brincar de carrinho matchbox
quando criança se acostumou a encontrar, na parte
de baixo dos brinquedos, a inscrição “Made in China”
ou “Made in Honk Kong”. Mal sabia que, quando se
tornasse adulto, o que valia para os carrinhos também
valeria para os automóveis de gente grande.
Com um desenvolvimento incrível desde o ano 2000, a
indústria chinesa está abraçando o mundo. Não é para
menos, pois demanda não falta.
E, para alegria de uns e temor de outros, os carros
chineses chegaram ao Brasil. Têm pela frente um
mercado dominado pelo veículo popular, com uma
ascensão da classe C que estimula o comércio de
automóveis com menos recursos e preços mais
acessíveis.
Quanto ao preço, os chineses vão dar trabalho. De
maneira geral, os veículos da China têm preços muito
competitivos em comparação com seus principais

concorrentes. Um modelo bem básico, como o Chery
QQ, é comercializado no Brasil por cerca de R$ 23
mil, mesmo equipado com freios ABS, airbag duplo,
direção hidráulica, entre outros itens. Ah, tudo de série,
enquanto boa parte da concorrência só tem os mesmos
recursos oferecidos como opcionais. Geralmente caros.
O preço também pode ter sido responsável pelo
desempenho comercial da Jac Motors. Em sua primeira
semana de atividades no Brasil, a marca vendeu
1.139 carros – após uma abertura simultânea de 50
concessionárias. A Abeiva (Associação Brasileira das
Empresas Importadoras de Veículos Automotores) tem
admitido que os chineses têm impulsionado os índices
de vendas de importados no País.

E a segurança?
Mas será que preço tão competitivo significa,

Revista CESVI
necessariamente, veículos menos seguros? É o que
precisa ser estudado.
Como a entrada dos veículos chineses no nosso
mercado ainda é um fenômeno recente, o CESVI
BRASIL ainda não tem resultados expressivos de seu
índice de segurança para os modelos vindos da China.
Entretanto, um levantamento da oferta de ABS e airbag
nos carros que já chegaram mostra que, pelo menos, o
preço baixo vem acompanhado de itens de segurança
em muitos casos (veja tabela nesta matéria). Dos 16
modelos pesquisados (lembrando que a oferta de
chineses no Brasil ainda é limitada), nove vêm com ABS
e airbag de série. É um atrativo e tanto para quem faz
questão de contar com esses itens de segurança, mas
costuma achar proibitivos os preços dos automóveis
que os têm.
Também não significa que esses veículos sejam
exemplos de segurança veicular. Para se analisar se
um veículo é seguro, há outras avaliações a serem

feitas, além da presença de ABS e airbag. Dos veículos
chineses que já passaram pelo estudo de segurança
do CESVI, os modelos J3 e J3 Turin da Jac receberam
avaliação razoável (2,5 estrelas), enquanto o M100 da
Effa só obteve uma estrela, um desempenho ruim.
A imagem de veículo inseguro talvez seja um desafio
que as marcas chinesas vão encontrar no mercado
internacional, não só no Brasil. Mas vale lembrar que
os japoneses passaram pela mesma cobrança quando
começaram a ter participação relevante no mundo
automotivo. Hoje, veículo japonês é sinônimo de alta
tecnologia, que se estende à segurança.
Que outros veículos chineses se disponham a passar
pelos estudos de segurança, seja para provar que
contrariam a imagem preconcebida que o mercado
possa ter, seja para ter uma oportunidade de melhorar
seus pontos fracos. É o que o consumidor preocupado
com segurança espera das novas opções que estão
chegando às concessionárias.

Sistemas de segurança nos chineses
Modelos
Jac J3 Turin
Jac J3
Chana Cargo CE
Chana Cargo CD
Chana Utility
Chana Family
Chery QQ
Face
Tiggo
Chery Cielo Hatch
Chery Cielo Sedan
Lifan 620
Lifan 320
Effa M100
Effa Picape longa
Effa Picape Baú longa
Effa Furgão
Effa Van
Effa Picape Cabine Dupla
ND – Não disponível
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ABS

Airbag
motorista

Airbag
passageiro

Série
Série
ND
ND
ND
ND
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Série
Série
ND
ND
ND
ND
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Série
Série
ND
ND
ND
ND
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Entrevista

Por

Alexandre Carvalho dos Santos Editor

De volta às origens
Novo diretor de operações do CESVI, Almir Fernandes da Costa
começou no ramo securitário como perito. Seu maior objetivo
agora é ampliar o alcance dos estudos do centro

A

té ppouco tempo atrás, a relação de Almir Fernandes
da Costa com o automóvel era a de todo usuário: um
meio de transporte.. De dois meses para cá, muita coisa
mudou. “Já li mais revistas de carro nesses 60 dias do que
imaginava ler durante a minha vida inteira”, ele comenta,
divertindo-se com a nova paixão. “Por gostar tanto da minha profissão, sempre fui um aficionado pelo seguro. Mas
o CESVI é absolutamente apaixonante. Parece impossível
trabalhar aqui e não desenvolver uma fixação por tudo o
que diz respeito ao automóvel.”
Com o fim da gestão de José Ramalho, agora é Fernandes
quem conduz a direção de operações do CESVI BRASIL.
Engenheiro mecânico com experiência na indústria química, o executivo ingressou no segmento securitário em
1994, mais especificamente na área técnica. Começou
como perito e foi se desenvolvendo na profissão, passando pela área comercial – canal bancário – até que, antes
de vir para o CESVI, era diretor de sinistros e recuperação

de sinistros massificados. Perguntado sobre um contato
anterior com as atividades do CESVI, Fernandes revela
ter ido direto à matriz: teve treinamento no Cesvimap, da
Espanha.
“De certa forma, me sinto voltando às origens”, revela.
“Minha atuação no mercado começou como perito, e agora dirijo um centro de pesquisa que treina peritos. O CESVI
construiu um acervo de conhecimento notável. Vejo que o
desafio agora é levar esse conteúdo a um público maior,
fazendo com que os benefícios gerados aqui se estendam
para além das empresas que já trabalham conosco, atingindo toda a sociedade.”
Perfil
Almir Fernandes da Costa
44 anos
Casado, dois filhos
Paulista
Formação: engenharia mecânica
17 anos de experiência no mercado segurador

Qual foi sua primeira impressão com o começo do trabalho no CESVI?
Eu já tinha tido a oportunidade de trazer clientes corporativos para cá, mas estar do outro lado da mesa me abriu
os olhos para outras coisas. A primeira impressão é de que
estou à frente de uma equipe extremamente competente.
Quem está aqui se dedica com um amor especial pelo que
faz, porque o interesse pela tecnologia do automóvel é
algo que já vem de dentro desses profissionais. E atuar no
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CESVI faz com que você perceba como a cadeia automotiva está toda interligada, numa dimensão ainda maior.
Um exemplo: Os estudos do CESVI se debruçam sobre o
desenvolvimento tecnológico do carro e, por outro lado, a
estrutura de segurança de diversos modelos foi criada, ou
aprimorada, a partir de estudos realizados pelo CESVI ou
por centros de pesquisa semelhantes.
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Como vê o Brasil em relação à Década de Ações para a
Segurança no Trânsito?
O Brasil precisa de ações imediatas. Para quem presta
atenção aos indicadores de mortes, invalidez e assistência
médica, todos esses fatores envolvidos com o trânsito
brasileiro, essa necessidade salta aos olhos. E quando avaliamos a trilogia do acidente – comportamento, infraestrutura e automóvel –, fica claro que sabemos o que fazer.
O que falta é que o País transforme conhecimento – e
o CESVI pode contribuir com isso – em ação, e que essa
ação seja desenvolvida de forma ordenada e rápida.

E como você imagina o CESVI daqui a cinco anos?
Maior. E nem estou falando em estrutura, mas na extensão de suas atividades. Precisamos expandir o alcance
do trabalho feito aqui, porque, em função do crescimento
De que forma você vê o CESVI contribuindo para esse
econômico, o País está passando por transformações que
caminho?
poderiam se beneficiar do nosso conhecimento. A classe
Somos um centro de formação em segurança viária.
C está com uma representatividade muito maior, que
Temos como levar os conceitos de prevenção de acidentes
passou de 37,6% para 50,4% da população. O aumento do
a diversos públicos – quanto maior,
poder de consumo altera hábitos e
melhor – e por diversos meios.
comportamentos. Se o Brasil está
“O que separa os
Um deles, que pode ser mais bem
no caminho certo do ponto de vista
países preocupados
explorado, é o trabalho conjuneconômico – e é importante recocom prevenção de
to com as montadoras. Porque
nhecer isso –, devemos estudar o
acidentes daqueles que
quem mais entende de segurança
impacto de todas essas mudanças
não se preocupam é
veicular, por exemplo, é a montasobre o trânsito. Entender mais os
o volume de veículos
dora. É ela quem desenvolve essas
hábitos dessa classe C ao volante é
com equipamentos de
tecnologias. O que separa os países
algo cada vez mais relevante. São
segurança
de
série,
mais
preocupados com prevenção de
pessoas preparadas para os conceido que como opcionais”
acidentes daqueles que não se
tos de segurança, por exemplo? É
preocupam é o volume de veículos
uma das questões que precisam ser
com equipamentos de segurança de série, mais do que
respondidas.
como opcionais.
A violência no trânsito já o preocupava?
Essa transmissão de conhecimentos se estende a outras
Muito, e precisa ser uma preocupação de todos os brasiáreas, certo?
leiros, principalmente daqueles com poder de mudar essa
Sim, e muito. Principalmente no que diz respeito à formasituação. O CESVI já tem uma iniciativa muito importante,
ção profissional. Quem dialoga com o pessoal de oficinas
com o movimento Chega de Acidentes!, mas que precisa
ou de reguladoras, por exemplo, ouve muitas queixas soter uma visibilidade maior, chegar ao conhecimento da
bre a falta de mão de obra qualificada nesses setores. E o
população. Precisa, inclusive, de mais apoiadores, que
CESVI tem um trabalho bem abrangente de formação, com
ajudem a sensibilizar o governo para a necessidade de
muita profundidade de conteúdo, que precisa ser mais
um plano nacional integrado de segurança viária. Nossos
conhecido. Tenho certeza de que vamos chegar lá.
conceitos de “Qualidade de Vida no Trânsito” também
podem ser massificados. Hoje, promovemos palestras a
respeito, mas há oportunidades de ampliar esse trabalho
com alternativas inteligentes de treinamento.
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Órion
Por

Roberto Barroso

Reconhecimento do mercado reparador
Como reflexo de uma proximidade cada vez maior
com as oficinas e as entidades que as representam,
Órion recebe prêmio do Sindirepa-SP

Revista CESVI

U

m sistema de orçamentação de reparos não cumpre
com seus objetivos se não atender às necessidades
específicas de seus clientes, sejam oficinas, seguradoras, reguladoras ou mesmo o cliente de algumas dessas
empresas: o proprietário de veículos. É com este raciocínio que o sistema Órion tem caminhado, cada vez mais,
para um aprofundamento de seu contato com os diversos participantes da cadeia automotiva. Faz isto ouvindo
necessidades e solicitações, também queixas e elogios,
buscando sempre estar em linha com as demandas
atuais e se antecipar às futuras exigências do mercado.
Esse trabalho não se faz do dia para a noite. É um desenvolvimento que se dá no dia a dia, ao longo do tempo;
uma estruturação que visa a consolidar o produto como
o melhor parceiro dos segmentos em que atua.
Esse direcionamento do sistema acaba de conseguir um
reconhecimento de extrema importância, vindo de uma
entidade que trabalha justamente em prol dos interesses
das oficinas: o Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São
Paulo). O Órion foi destaque na segunda edição do Prêmio Sindirepa-SP, que aponta os melhores fornecedores
das oficinas. O Órion foi premiado na categoria “software
de orçamentação”.
Prêmio pelo conjunto da obra
A premiação da entidade dá visibilidade aos melhores fornecedores em categorias que abrangem ainda
autopeças, pneus, tintas automotivas e companhias de
seguros. A base para identificar os vencedores é uma
pesquisa realizada pela Cinau – Central de Inteligência
Automotiva. O levantamento avalia a opinião de mais
de 300 profissionais da reparação, levando em consideração os seguintes quesitos: marca, qualidade, resul-
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tados e assistência – além de remuneração e política
comercial, no caso das companhias de seguros. O selo
do prêmio pode ser utilizado pelas empresas vencedoras
em material de divulgação até abril de 2012.
Para o presidente do Sindirepa-SP, Antonio Fiola, além
de dar visibilidade às empresas que contribuem com o
desenvolvimento do setor de reparação, o prêmio reconhece o conjunto de ações das empresas e produtos que
são voltadas para o reparador.
Este é um dos pontos mais importantes em que o Órion
tem se destacado nos últimos anos. Sua proximidade
com as entidades ligadas às oficinas, seu contato intenso com reguladoras e todas as atividades de atendimento às necessidades das companhias de seguros demonstram que, além de um sistema sólido, eficiente, com
tecnologia on-line e o melhor custo do mercado, o Órion
é fruto de uma empresa que sabe ouvir seus clientes,
e está sempre aberta a sugestões externas para o seu
contínuo aprimoramento.
Mobilidade on-line
Por oferecer a opção de um trabalho realizado inteiramente pela internet, o Órion pode ser utilizado de onde o
usuário estiver (escritório, oficina, lan-house ou mesmo de
sua própria residência). Também não necessita da instalação de aplicativos, facilitando tanto a comunicação quanto
a convergência de informações entre os envolvidos.
Além de otimizar os processos e reduzir as despesas
administrativas, essa opção on-line gera confiabilidade e
rastreabilidade das informações.
É por recursos como este que o Órion tem tido reconhecimento de mercado e um aumento significativo do
número de clientes, tanto no mercado reparador quanto
no de seguros.

Órion

Divulgação
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José Nogueira dos Santos, vice-presidente do Sindirepa-SP

Contato fortalecido
Em entrevista exclusiva à Revista CESVI, José Nogueira
dos Santos, vice-presidente do Sindirepa-SP, explica a
metodologia da premiação realizada pela entidade, e
os motivos que levaram à conquista do Órion.
Importância da orçamentação
“O sindicato é constituído por câmaras setoriais, e
a que cuida de colisão tem um comitê permanente
de avaliação de softwares de orçamentação. A
orçamentação é um dos pilares fundamentais do
negócio da reparação, porque fazer um orçamento é
traduzir o valor final de um reparo. O cliente opta ou
não por uma oficina em função da orçamentação feita.
É o que vai decidir se haverá, ou não, fechamento do
negócio. E o prestador de serviço usa o sistema como
um agente de negociação. Hoje, com a evolução técnica,
é impossível fazer orçamentos na mão. A necessidade
da orçamentação eletrônica é indiscutível.”

Avaliação dos softwares
“Para ser um bom parceiro das oficinas, o software
precisa ter uma lisura que esteja acima de qualquer
aspecto comercial. A seção de peças tem de estar fiel
aos part-numbers, aos códigos e a outras informações
do mercado. A parte de mão de obra tem de contemplar
parâmetros monitorados pelo comitê. O ‘tempário’
tem de ser coerente com a realidade das oficinas. É
bom lembrar que não existem ferramentas prontas
e acabadas. Todas estão sempre em constante
evolução. O que o comitê avalia, dentro de parâmetros
fixos, é se existe compatibilidade entre o que o
software oferece e as necessidades do mercado. Isso
diz respeito à facilidade de utilização, consistência dos
dados, rapidez para se fazer um orçamento, estrutura
e custo.”
Premiação do Órion
“Hoje, nossa comunicação com os realizadores do
sistema Órion acontece de forma permanente. De
um ano para cá, o Órion tem tido um canal de contato
com o sindicato muito mais fortalecido. Com isso,
seus criadores têm tido mais feedbacks das oficinas
e têm se empenhado atrás de soluções e na evolução
da ferramenta. Nossa entidade precisava reconhecer
esse trabalho de bastidores, em que o Órion tem
aprimorado sua expertise no que diz respeito à
realidade do mercado e à do cliente final. Juntos,
estabelecemos metas para esse atendimento às
necessidades, com um cronograma de evolução que
tem caminhado muito bem. Já posso dizer até que,
após o fechamento da análise que resultou nessa
premiação do Órion pelo Sindirepa-SP, identificamos
outras evoluções no sistema, que serão contempladas
na próxima premiação.”

Fale com o
Empresas interessadas em conhecer as funcionalidades do sistema Órion podem entrar em contato
com Roberto Barroso, pelo telefone (11) 3948-4824,
ou pelo e-mail rbarroso@cesvibrasil.com.br
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Sistemas de segurança

Por

André Luiz de Oliveira e
Paulo Roberto Weingärtner Júnior
Sistemas de segurança

Áreas de sombra
Consequências da falta de comunicação entre
equipamento e empresa rastreadora

V

ocê está fechando um negócio importante ao celular,
até que o motorista do táxi entra em um túnel, e a
ligação cai... Ou está numa pousada agradável no campo,
rodeada de montanhas e vales, e já recebe o aviso de
que ali há de tudo em abundância... menos sinal para as
ligações do seu celular.
Pequenos incidentes ganham uma dimensão bem
maior quando a falta de comunicação se aplica ao
gerenciamento de frotas. Quem trabalha no ramo fica
aflito só de ouvir a expressão “área de sombra”. Na
linguagem das telecomunicações, “áreas de sombra”
são as regiões em que não há comunicação entre o
veículo rastreado e os responsáveis pelo monitoramento.
Imagine que, no momento desse apagão, uma carga de
milhões de reais esteja circulando sem controle... Está
criado um cenário de tensão e angústia. Pelo menos até
o instante em que o sinal reaparece.
Razões do apagão
A maioria dos rastreadores usa um canal de dados
pertencente à empresa que presta esse serviço.
Contudo, existem regiões nas quais o canal de dados
não está disponível para a estação com a qual o
equipamento tenta se conectar. Mesmo com outros

sinais de comunicação disponíveis no local, o contato
com os operadores não acontece, de modo que a central
que monitora o equipamento embarcado não recebe a
informação.
As sombras podem ser provocadas tanto pelas
limitações das antenas de comunicação quanto pela falta
de serviço na região. O relevo do lugar – montanhas,
vales, acúmulo de prédios – também é fator que provoca
obstrução de sinal – deixando a equipe de rastreamento
e bloqueio de cabelo em pé. Quando a região fica longe
das metrópoles, o sinal já chega com baixa intensidade,
e as montanhas sabotam o que resta de chance de
comunicação, formando uma barreira natural para o
avanço da transmissão.
O problema com regiões distantes também passa pelo
desinteresse econômico das operadoras. Como há pouca
demanda de serviços na região, também há poucas
antenas, pouca operação... pouco sinal.
Para tentar minimizar o problema, alguns equipamentos
utilizam recursos como antenas com maior ganho em
decibéis, possibilitando que, mesmo em regiões mais
remotas, o equipamento consiga emitir informações para
a central. Mas, atenção: quanto maior o ganho de sinal,
mais cara fica a solução para aplicação no mercado.
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Sombras na Paulista
Outro obstáculo comum a ser considerado são edificações
que possam obstruir a propagação do sinal de celular,
impedindo que o equipamento consiga conexões com a
antena da operadora. Um local muito conhecido dessas
interferências é a Av. Paulista, em São Paulo, onde a
grande incidência de ondas eletromagnéticas incide
sobre o funcionamento do modem de comunicação. A
grande quantidade de aço na estrutura das construções
também provoca um rompimento dos sinais de
comunicação, agindo com uma “blindagem” em relação
ao funcionamento do equipamento.

Problema pede acompanhamento técnico
Quando se trata de sistemas de rastreamento, no
momento em que falta sinal, o equipamento embarcado
no veículo não pode transmitir na hora a informação
sobre sua localização, e acaba armazenando essa
informação. Quando chega a um local em que a
comunicação com uma antena de operadora é
restabelecida, aí sim, ele consegue enviar a informação
que estava armazenada.
Mas nada é tão simples. A tentativa de uma nova
conexão com a antena acaba provocando problemas.
A falha na programação pode fazer com que o sistema
entre em rotinas cíclicas, travando o equipamento.
O conflito entre o rastreador embarcado e o tipo de
sistema de comunicação utilizado também provoca
falhas. Elas ocorrem principalmente em sistemas
híbridos de comunicação; a interface responsável pelo
chaveamento das comunicações pode não conseguir
gerenciar o conflito entre os canais disponíveis de
comunicação, travando ambas as saídas de informações.
O resultado? O gerenciador do transporte fica
novamente às cegas.
A solução nesse caso costuma ser chamar um técnico da
empresa de rastreamento, que pode fazer a desconexão
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do chicote principal do equipamento, com a expectativa
de que, com a reconexão, o equipamento volte a
funcionar normalmente. No entanto, depois de um
tempo, o problema tende a voltar a acontecer, deixando
uma má impressão sobre o funcionamento do sistema.
Por isso, é muito importante que haja um
acompanhamento da engenharia de produtos da
empresa que oferece o equipamento e também do
pessoal de instalação, seja quanto à orientação de
instalação de equipamentos e seus componentes, seja
para um treinamento adequado para a aplicação.
A culpa pode ser sua
Sofrer com áreas de sombra não é só uma infelicidade
do acaso. Validar um sistema de rastreamento exige um
desenvolvimento muito apurado, que inclua diversos
testes de campo. O que acontece, porém, é que muitas
empresas de rastreamento, só para ter na prateleira
um produto com o perfil pedido pelo cliente, acabam
pulando fases desse desenvolvimento – o resultado é
que o produto não amadurece da forma adequada, e os
acertos do sistema acabam sendo feitos já durante a
operação.
Outras empresas já possuem um mapeamento das
principais áreas de sombra do País, principalmente
das próximas às grandes rodovias, por onde o fluxo de
caminhões de carga é constante. O principal objetivo
desse mapeamento é poder mudar a estratégia do
gerenciamento de risco, de modo a poder contornar a
falta de comunicação nesses locais.
Uma solução tem sido a adoção de equipamentos
híbridos (com mais de uma tecnologia) para clientes que
trafegam por essas rodovias com uma frequência maior.
Embora haja soluções prontas disponíveis no mercado,
isso não exclui a necessidade de um suporte eficaz
da engenharia do produto. Do contrário, a demora em
solucionar o problema vai contar muitos pontos contra a
empresa do ponto de vista do cliente. Algo que nenhuma
empresa quer.
Jammer x área de sombra
Já tratamos em outra edição sobre o funcionamento do
jammer, que é um bloqueador do sinal de comunicação.
Em áreas de sombra, o sinal passa por falhas ou total impossibilidade de comunicação, provocada pelo relevo do
local ou pela ausência do serviço de comunicação na região. Já quando há o uso do jammer, o que ocorre é uma
interferência destrutiva das frequências de sinal; o sinal
de comunicação entra em conflito com um outro sinal,
produzido pelo bloqueador, o que impede que o modem
embarcado se conecte à operadora.
Em ambos os casos, há risco de travamento do sistema.

26

Acontece



Por

ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Editor
Colaborou

FERNANDA MENDONÇA

Suzuki SX4 na pista de impacto
Mais uma montadora passa pelos ensaios de impacto do CESVI BRASIL. Inaugurando as novidades da pista do centro de
pesquisa – agora coberta e totalmente reformada –, a Suzuki
enviou seu hatch médio off-road SX4 para os crash-tests
dianteiro e traseiro, que servem de base para os cálculos de
um posterior estudo de reparabilidade.
Na ocasião, a montadora ainda realizou uma apresentação
da marca para as seguradoras no auditório do CESVI, falando
sobre seu histórico no Brasil, sua estrutura de logística de
peças, entre outros fatores, estreitando sua relação com o
mercado segurador.
“Nossa visão é de que, no Brasil, não existe um negócio de
automóveis sem o seguro, como as companhias de seguros
dependem muito do mercado automotivo”, afirmou Luiz
Rosenfeld, presidente da Suzuki, também presente ao evento.
“A proximidade entre esses dois setores é fundamental para
oferecer benefícios maiores ao cliente final.”
Rosenfeld também falou sobre esse início de trabalhos da
marca japonesa com o centro de pesquisa: “Nosso objetivo
aqui, essencialmente, é contar com o CESVI para o aprimoramento dos nossos produtos, visando sempre a conquistar e
reter clientes.”

Se a sua montadora tem interesse em passar seus lançamentos pelos estudos do CESVI, visando a divulgar seus
resultados para as seguradoras, entre em contato com
Edson Mendes, pelo telefone (11) 3948-4810, ou pelo
e-mail emendes@cesvibrasil.com.br

Crash-test no CESVI

Luiz Rosenfeld, presidente da Suzuki, no evento

Executivos de seguradoras assistiram ao crash-test
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Primeira reguladora aprovada pelo
CESVI
Empresa fundada em 2008, a Vistoria Fácil é a primeira reguladora avaliada
e aprovada pelo CESVI. Com foco na garantia de procedência, a empresa
está dando um passo além com a criação de uma equipe multidisciplinar,
que atue também com a vistoria de sinistros para o mercado segurador.
“Eu vim do segmento de seguros, conheço muito as particularidades desse
mercado, e nós precisamos aproveitar este momento de grande expansão
da frota de veículos e, consequentemente, da carteira de automóveis das
companhias”, aponta Sergio Della Fina, diretor da Vistoria Fácil.
Para esta ampliação do leque de serviços da empresa, a Vistoria Fácil está
contando com o CESVI BRASIL, tanto no treinamento de sua equipe quanto no uso do sistema Órion de gestão de sinistros. “Será o nosso sistema
principal”, afirma Della Fina. “As seguradoras, quando procurarem a nossa
empresa, encontrarão práticas de governança, mão de obra especializada,
o que é raro neste ramo de vistoria, e a tecnologia avançada do Órion.”

A vez do Peugeot 408
Foi no dia 27 de abril, o crash-test do Peugeot 408 na pista de
impacto do CESVI. Na ocasião, o centro de pesquisa recebeu a visita de profissionais das áreas de engenharia, peças e serviços, e
pós-vendas, do Brasil e da França, da PSA (que engloba as marcas
Peugeot e Citroën).
O responsável técnico pelo projeto do Peugeot 408, Bertrand Potevin, veio ao Brasil exclusivamente para acompanhar o teste.

Marca volta a fazer estudos de reparabilidade no CESVI
Sergio Della Fina, diretor da Vistoria Fácil

Susep tem novo superintendente
Após uma breve passagem de Paulo dos Santos (entrevistado da última
edição da Revista CESVI), a presidente Dilma Roussef nomeou Luciano
Portal Santanna para assumir a direção da Susep (Superintendência de
Seguros Privados). Santanna era procurador-chefe da Procuradoria Federal
junto à Susep.
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Mercado de seminovos permanece aquecido
O setor de seminovos e usados segue em ritmo aquecido. Mesmo com as medidas de restrição ao crédito tomadas pelo Banco
Central desde o final de 2010, as vendas do mercado continuam
em alta. De acordo com os dados da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar) o
mês de maio registrou expansão de 16,1% em comparação com
o mês de abril. Em maio, foram vendidas 56.778 unidades e em
abril o total foi de 48.905 veículos comercializados. Em relação
ao mesmo período de 2010, o setor teve crescimento de 2%.
Mesmo com as inúmeras opções de modelos e marcas chegando
no mercado automotivo, o seminovo mantém as vendas aquecidas. O diretor de serviços da Assovepar, Gilberto Deggerone fala
sobre este ritmo. “O veículo seminovo ou usado é uma opção
vantajosa para quem quer trocar de carro por um custo melhor e
com a margem de desvalorização menor do que o novo. Ao optar
pela compra dele, o consumidor obtém a negociação rápida, a
entrega é no ato, o veículo já está emplacado e na maioria das
comercializações, o carro sai completo”, diz o diretor.

Expansão, mesmo com restrição de crédito

Segurança das motos em debate
Pensando na necessidade de discutir propostas e soluções com especialistas e autoridades renomadas no assunto,
a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares)
promoveu, no dia 20 de maio, em São Paulo, o II Workshop Abraciclo – Especial Segurança.
“Pelo fato de as motocicletas estarem cada vez mais presentes nas vias das grandes e pequenas cidades, temas visando à prevenção de acidentes e à conscientização do condutor se fazem necessários e oportunos, além do fato desses
assuntos terem espaço crescente na mídia como um todo”, afirmou o diretor executivo da entidade, Moacyr Paes.
Desafios como ensinamentos de pilotagem mais segura, adequações no sistema viário para uma melhor condição de
tráfego, evolução tecnológica desses veículos de transporte, além do desestímulo à compra de equipamentos de segurança por conta da alta tributação são exemplos dos temas dos debates e palestras que foram realizados por um grupo
de especialistas.
Participaram Alexandre Barros, ex-piloto de MotoGP e atual instrutor da Alex Barros Riding School, Alfredo Guedes, engenheiro
da Honda, Celso Miranda, jornalista, Daniel Malzoni Mattos,
sócio-proprietário da Unique Motors, Douglas Mota, advogado
tributarista da Demarest Almeida, Gianfranco Ugo Milani, gerente de vendas da Taurus Capacetes, José Luiz Terwak, gerente
do Centro Educacional de Trânsito Honda, Magnelson Carlos de
Souza, presidente da Feneauto (Federação Nacional das Auto
Escolas), Marcelo Sebastião, diretor da Porto Seguro, Rolf Epp,
diretor da BMW Motorrad, Sandro Esgolmin, engenheiro de
segurança da Ambev, e Walter Kauffmann Neto, consultor da
ONG Alerta.
“A frota nacional de motocicletas registrou um aumento de
409% de 2000 a 2010, passando de 4.034.129 unidades para
16.500.589. A tendência é que o segmento continue a crescer e
alcance dois milhões de motocicletas vendidas em 2011. Precisamos trazer à tona temas como os desse workshop para buscar
garantir a segurança, o conforto e o bem estar do motociclista”,
concluiu Moacyr Paes.
Eduardo Santos, gerente institucional do CESVI, falou sobre a
Eduardo Santos, gerente institucional do CESVI, no evento
evolução tecnológica para veículos de duas rodas, no painel que
fechou o programa.
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Os melhores do meio ambiente
A nova edição da premiação feita pela AEA (Associação de Engenharia Automotiva), com o intuito de reconhecer atividades que divulguem ou estimulem a prática ambiental, teve seus vencedores divulgados no dia 13 de junho, em evento realizado em São Paulo. Os trabalhos inscritos foram
julgados por uma banca formada por representantes de órgãos governamentais, associações de classe, imprensa, universidades e a diretoria técnica
da AEA.
“Queremos incentivar, cada vez mais, os nossos talentos da engenharia automotiva, das universidades, da imprensa e das organizações não-governamentais. A partir do próximo ano, todo o esforço de divulgação será para o Prêmio AEA de Meio Ambiente. O jantar anual será uma consequência
do prêmio”, afirmou Franco Ciranni, presidente da AEA, para quem a qualidade e a quantidade de trabalhos, nesta quinta edição, surpreenderam os
jurados.
Confira os vencedores: “Destilador de solventes” (categoria
Responsabilidade Ambiental), de Valdeni Lopes, Leandro Wiemes
e Grazielle Coutinho, da Renault do Brasil; “Inclusão eficiente”
(categoria Responsabilidade Social), de Tarcísia Martins Ramalho,
da Comau do Brasil; “Dupla embreagem seca: contribuir com o
meio ambiente mantendo o conforto e a esportividade” (categoria Tecnologias Otto), de autoria de Claudio Fernandes de Castro,
da Schaeffler Brasil; “Novas tecnologias de anel e camisa para
reduzir consumo de combustível em motorespesados a Diesel”
(categoria Tecnologias Diesel), de Davi Antonio da Silva, Samantha Uehara e André Ferrarese, da Mahle; “Plantação de carro”
(categoria Imprensa), de autoria do jornalista Hairton Ponciano
Voz, da revista Auto Esporte; e “Solução para perda de grãos no
transporte rodoviário: sistema de enlonamento automatizado”
(categoria Acadêmica), de Stergios Pericles Tsiloufas, Sérgio de
Paula Pellegrini, Cesar Monzu Freire, Renato Ramirez Viana Neves
e Paulo Carlos Kaminski, da Poli-USP.

Evento da premiação da AEA

AEA divulga metas da engenharia automotiva
Segurança veicular, meio ambiente e trânsito/transporte. Essas são
as bandeiras que irão nortear os trabalhos da gestão 2011/2012 da
AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva). O anúncio das
metas, projetos e planos de trabalho da AEA para o próximo biênio
foi feito por Franco Ciranni, presidente da entidade, em entrevista
coletiva no dia 8 de junho, em São Paulo.
“Temos aproximadamente 300 profissionais voluntários envolvidos nas comissões, formulando normas e pareceres sobre temas
fundamentais para a engenharia. O resultado desses trabalhos será
visto em documentos técnicos e em cursos e eventos que promovemos, formando uma verdadeira cadeia de geração de conhecimento”,
destacou o presidente da associação.
Segundo ele, para alcançar esse objetivo, a associação está realizando um forte trabalho de aproximação, incluindo todas as esferas
de governo, indústria, entidades internacionais – para intercâmbio
de informações –, instituições de ensino e sociedade. Do estreitamento dos laços com esses públicos, a AEA irá identificar quais são
os assuntos que poderão se tornar tema de pesquisas junto às suas
comissões técnicas.

Franco Ciranni, presidente da entidade
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Como atender a tecnologia de ponta
“Novas tecnologias automotivas – O que evolui nos carros e como
atender essa mão de obra” é o tema da palestra que Eduardo Santos,
gerente institucional do CESVI, fará em parceria com o Sebrae-SP e
a Faculdade Rio Branco. A palestra será realizada no dia 6 de julho,
às 19h, no ER Capital Leste, que fica na Rua Clélia, 336, em Perdizes,
São Paulo.
Os interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone
0800-570-0800.

Pista é reformada e
ganha cobertura
A pista de ensaios de impacto do CESVI
está de cara nova. Foi reformada, pintada
e ganhou uma cobertura, dando ainda mais
recursos para a realização dos crash-tests
do centro de pesquisa. O espaço também
ganhou tratamento do piso e um local
reservado para as pessoas que estiverem
assistindo aos crashes.
Confira mais fotos da pista no site do CESVI:
www.cesvibrasil.com.br

Agora coberta

500 seguidores
O Twitter do CESVI atingiu a marca de 500 seguidores no dia 14 de junho, um número bastante expressivo para um centro de pesquisa que não tem
canais de comunicação com o consumidor final. E
seu público continua crescendo.
Para saber dos novos estudos e pesquisas do CESVI, siga o centro no Twitter: @cesvibrasil

Notas
• Dia 10 de junho, CESVI BRASIL completou 17 anos de sua
fundação.
• Também no dia 10, equipe do CESVI assistiu a palestra do
engenheiro Alfredo Guedes, da Honda Motos, sobre as funcionalidades do sistema ABS para motocicletas.
• Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
abriga, nos dias 1 e 2 de julho, seu primeiro Fórum de Segurança e Saúde. Público-alvo são técnicos de saúde e trânsito e
motociclistas.
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