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Editorial

Segurança é coletiva
P

ara a edição de outubro, pensamos em um tema
que nunca havia sido abordado na nossa revista: a
segurança no transporte coletivo. Quase sempre, nossa
atenção se volta para a segurança do carro de passeio,
o comportamento do motorista desse tipo de veículo,
mas existem motivos de sobra para uma reflexão sobre o
nível de segurança proporcionado pelos ônibus urbanos.
O primeiro e mais significativo é a frequência: Uma
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em
parceria com o Ibope, apontou que o ônibus é o principal
meio de transporte do brasileiro, usado por 34% da
nossa população. Para efeito de comparação, só 16% das
pessoas, menos da metade, usam o carro para ir e voltar
do trabalho ou da escola.
Uma constatação desse tipo pode nos levar a uma
série de questionamentos... Ônibus deve ter cinto de
segurança para todos? Qual o efeito de uma frenagem
sobre os passageiros que ficam de pé no ônibus? Qual
a capacitação desse motorista, responsável por tantas
vidas?
São estudos que o CESVI ainda não teve oportunidade de
fazer. Mas nunca é tarde para lançar uma primeira reflexão
sobre um assunto tão importante. E é isso que a matéria
de capa desta edição, escrita por nosso especialista em
segurança viária, André Horta, se propõe a fazer.

Aproveito a oportunidade para convidar a todos a
conhecer o novo canal de comunicação do CESVI: o
Clube das Oficinas. Trata-se de uma revista eletrônica,
com recursos de blog, para permitir uma interação
maior dos nossos leitores com os assuntos associados
à reparação automotiva. Aguardamos a sua visita:
clubedasoficinas.blogspot.com

Arquivo Pessoal

Faltou ele

Fernando Calmon

Na matéria de capa da última
edição, de autoria de Felício
Felix, faltou crédito ao jornalista
Fernando Calmon, autor do texto
que estava no boxe “Mais de 100
anos de carros elétricos”. Calmon
é um dos craques do jornalismo
automobilístico,
responsável
pela coluna Alta Roda, e já
colaborou com a Revista CESVI
em outras oportunidades.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor de operações
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Com as Supercuidadosas, ficou mais fácil

E-learning de
mecânica básica

Aprenda com as Supercuidadosas!
Com o e-learning de mecânica básica, você aprenderá dicas para manutenção preventiva do
seu carro, hábitos seguros na direção e como lidar com os fatores que afetam a atenção e a
capacidade de dirigir.
Além disto, você poderá testar seus conhecimentos com exercícios sobre: luzes indicadoras
do painel, localização e função dos principais componentes do veículo, tipos de panes mais
comuns, entre outros.
Evite imprevistos e acidentes, faça o e-learning de mecânica básica.
Mais informações, ligue para: (11) 3948-4836
Para conhecer a lista completa de cursos,
acesse: www.cesvibrasil.com.br

Carro



Por

claudemir rodrigueZ
Pesquisa e Desenvolvimento

impacto: Peugeot 408

e Suzuki SX4

O sedan médio da
Peugeot tem o melhor
CAR Group da categoria,
e o SX4 é o primeiro
hatch médio off-road
estudado pelo CESVI

O

s últimos meses foram de muito movimento na
pista de crash-tests do CESVI. Entre os diversos
ensaios de impacto que vêm sendo desenvolvidos, dois
já resultaram em estudos concluídos, com informações
muito interessantes para a análise de seguradoras, oficinas
e do próprio consumidor.
O Peugeot 408, novo sedan médio da marca francesa,
estreia no ranking CAR Group já com a melhor avaliação
da sua categoria, superando outros modelos de ótima
reparabilidade, como o C4 Pallas, da Citroën, e o Linea,
da Fiat.
Já o SX4, da Suzuki, vem inaugurar uma categoria nova
do CAR Group: a dos veículos do tipo “hatch médio off-
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Ensaios de
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road”. Como ainda não tem concorrente no ranking, o
SX4 proporcionou um estudo que servirá de referência
para os próximos veículos semelhantes.
Confira a seguir como foram os comportamentos desses
carros nos estudos do CESVI.

Mais análises
Confira também as avaliações do CESVI
quanto à segurança, à visibilidade e ao
risco de danos em enchentes desses
modelos na seção “Índices CESVI” do site:
www.cesvibrasil.com.br

CAR GROUP
CATEGORIA – SEDAN MÉDIO

Revista CESVI

MONTADORA

VEÍCULO

CAR GROUP

Peugeot

408

14

Citroën

C4 Pallas

16

Fiat

Linea

18

Nissan

Sentra

20

Chevrolet

Astra Sedan

25

7

Peugeot 408
Modelo sofisticado, que chega para substituir o 307, o
novo sedan médio da Peugeot vem com um ótimo pacote de
itens de série desde a versão mais básica. Na pista do CESVI,
o carro confirmou que também é campeão de reparo.

Impacto dianteiro

Crash dianteiro do 408

Comportamento satisfatório, para dizer o mínimo. O crash-box absorveu
boa parte da energia do impacto na parte dianteira, dando a possibilidade
do reparo a algumas peças que costumam precisar de substituição, como
a longarina, o painel dianteiro e o capô. Se não precisa trocar, a tendência
é que o reparo tenha um custo menor.
Houve necessidade de estiramento da dianteira, mas, novamente graças
à boa ação do crash-box, componentes mecânicos como o radiador, o
condensador do ar-condicionado e o eletroventilador não foram atingidos.
O serviço de funilaria foi mais rápido do que costuma ser com seus
concorrentes, outro fator decisivo para que o carro da Peugeot ficasse
com o melhor CAR Group da categoria.

Impacto traseiro
O desempenho aqui foi ainda melhor. A absorção da
energia da batida foi tão boa que não houve necessidade
de estiramento da parte traseira. A longarina não

foi atingida. Tanto o para-choque quanto o painel
traseiro puderam ser reparados, assim como algumas
peças estruturais.

SX4
Único veículo da Suzuki presente no Brasil que pode
ser chamado de carro de passeio, ainda assim o SX4
vai além da cosmética de off-road. Ele tem tração 4x4,
com distribuição automática da tração e bloqueio do
diferencial traseiro. E é justamente esse perfil “fora de
estrada” que encarece o reparo do veículo.

CAR GROUP
CATEGORIA – HATCH MÉDIO OFF-ROAD
MONTADORA

VEÍCULO

CAR GROUP

Suzuki

SX4

22

Impacto dianteiro

Crash dianteiro do SX4

O conjunto de travessas frontais – superior e inferior –,
ambas com crash-box, conseguiu preservar a longarina e
componentes mecânicos, como o radiador, o condensador
do ar-condicionado e o eletroventilador. Ainda assim, a
dianteira precisou de estiramento para voltar às medidas
originais. O crash-box também não impediu que uma
grande quantidade de peças fosse atingida, resultando
num custo alto pelas muitas substituições. Praticamente,
todas as peças impactadas precisaram de substituição.
Nenhuma deu a possibilidade do reparo.
O custo da cesta básica de peças também foi alto, por
se tratar de um hatch médio off-road.
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Impacto traseiro
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O comportamento do veículo foi melhor no crash-test
na parte traseira. A travessa com crash-box minimizou
danos em componentes estruturais, como a longarina, e
permitiu que o painel traseiro fosse reparado. Não houve
necessidade de estiramento nessa parte do carro.

FICHA TÉCNICA DO PEUGEOT 408
Versão

ALLURE 2.0 16V FLEX
Mecânico

ALLURE 2.0 16V FLEX
Automático

Motor / Posição

GRIFFE 2.0 16V FLEX
Automático

Dianteiro / Transversal

Construção

4 cilindros em linha

Cilindrada

1997cm3

Nº de válvulas

16 válvulas

Combustível

Gasolina e/ou Etanol

Diâmetro x Curso

85 x 88mm

Taxa de compressão

10,8:1

Potência
Torque
Câmbio

FELINE 2.0 16V FLEX
Automático

151cv a 6000 rpm (etanol)

|

143 cv a 6250 rpm (gasolina)

22 mkgf a 4000 rpm (etanol)

|

20 mkgf a 4000 rpm (gasolina)

Manual (5 frente e 1 ré)

Automática Sequencial Tiptronic System Porsche

Tração

Dianteira

Direção

Com assistência eletrohidráulica

Suspensão dianteira

Rodas independentes, pseudo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos pressurizados

Suspensão traseira

Rodas independentes, com travessa deformável e amortecedores hidráulicos pressurizados

Freio dianteiro

Discos ventilados

Freio traseiro

Discos sólidos

Altura

1519mm

Largura

1815mm

Comprimento

4690mm

Entre-eixos

2710mm

Peso

1468 kg

1494 kg

Tanque
Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

1524 kg

1527 kg

60 litros
526 litros
205/55 R16 (liga leve)

225/45 R17 (liga leve)
Monobloco

Nº de portas

4 portas

Nº de ocupantes

5 lugares
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Crash traseiro do SX4
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FICHA TÉCNICA DO SX4
Versão

2.0 16V 4WD GASOLINA
Mecânico

Motor / Posição

Dianteiro / Transversal

Construção

4 cilindros em linha

Cilindrada

1995cm3

Nº de válvulas

16 válvulas

Combustível

Gasolina

Diâmetro x Curso

84 x 90mm

Taxa de compressão

9,5:1

Potência

145 cv a 5800 rpm

Torque
Câmbio
Tração

2.0 16V 4WD GASOLINA
Automático

18,7mkgf a 3500 rpm
Manual (5 frente e 1 ré)
I-AWD 2WD = Tração 4x2 dianteira

Direção

Automática de 4 velocidades
I-AWD AUTO = Tração 4x4 integral

I-AWD LOCK = Tração 4x4 bloqueado

Com assistência elétrica

Suspensão dianteira

Independente, tipo MacPherson, com molas progressivas, amortecedores pressurizados com mola interna e barra estabilizadora

Suspensão traseira

Semi-independente com eixo de torção, barra estabilizadora incorporada e molas helicoidais

Freio dianteiro

Discos ventilados

Freio traseiro

Discos sólidos

Altura

1585mm

Largura

1730mm

Comprimento

4135mm

Entre-eixos

2500mm

Peso
Tanque
Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

1300 kg

1335 kg
45 litros
470 litros
205/60 R16 (liga leve)
Monobloco

Nº de portas

5 portas

Nº de ocupantes

5 lugares
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Por

André Horta

Segurança viária

Contra todos?
Números da insegurança nos ônibus urbanos pedem uma reflexão
sobre as condições do transporte coletivo nas grandes cidades

V

ocê viu ou ouviu alguma notícia sobre acidente
envolvendo ônibus hoje? A probabilidade é grande.
A média atual de acidentes com ônibus municipais, em
São Paulo, é de quatro acidentes por dia. Entre janeiro
e setembro, foram 1.100 acidentes deste tipo, segundo a
SPTrans. E ainda pode ser bem pior: este número só conta as
ocorrências registradas.
Mas será que é tudo isso mesmo? Geralmente, pensamos
primeiro em carros e motos – principalmente motos – quando
o assunto é acidente de trânsito. E isso tem lógica. Há muito
mais carros e motos do que ônibus circulando nas ruas.
Consequentemente, há muito mais acidentes com eles. Em

São Paulo, principal frota do País, a relação é a seguinte: 5,7
milhões de carros (83,6% da frota), 871 mil motos (12,6%) e
pouco mais de 71 mil ônibus (só 1%).
Mas ser minoria não exclui a gravidade da situação
envolvendo os coletivos. Dos acidentes que resultaram em
mortes em São Paulo em 2010, 218 envolveram ônibus (dados
da Companhia de Engenharia de Tráfego). E, num ônibus,
cabem muito mais possíveis vítimas do que num carro.
Além disso, um acidente com ônibus geralmente tem
consequências mais drásticas. Pelo menos em tese,
os ônibus são 25 vezes mais perigosos que os carros
nos acidentes fatais.

Revista CESVI

Cansados e sem informação

Segure-se quem puder

Mas quais são os fatores que tornam os ônibus tão
perigosos? Não são poucos, vão desde o comportamento
do motorista até as várias circunstâncias que envolvem o
transporte coletivo nas grandes cidades.
No que diz respeito ao condutor, o diretor do sindicato
que representa os motoristas, Nailton Francisco de Souza,
já deu declarações alertando para jornadas excessivas
e pouco tempo de repouso entre as viagens. Também
apontou a necessidade de capacitação. Porque a
tecnologia de segurança nos ônibus tem evoluído, mas
de forma mais rápida que o conhecimento dos condutores
para lidar com os novos sistemas.
E basta um ouvido atento ao noticiário para se
identificar a irresponsabilidade de muitos motoristas,
que fica evidente com excesso de velocidade e constante
exposição ao risco.

É preciso ainda estudar com profundidade os efeitos que
atuam sobre os passageiros no interior do ônibus. Sabe-se
que, nos ônibus urbanos, não há os mesmos dispositivos
de segurança que hoje protegem os ocupantes de veículos
de passeio, como cintos de segurança individuais, airbags
e assentos apropriados para o transporte de crianças. Se
é viável equipar a frota com esses dispositivos, não nos
cabe especular. Mas a falta deles é um indicativo claro
da carência de proteção veicular a que estão sujeitos os
passageiros.
Vejamos o exemplo das pessoas obrigadas a viajar de
pé. Segundo a SPTrans, a velocidade média nos corredores
exclusivos de ônibus é de 22 km/h. Nessa velocidade,
uma pessoa de 70 quilos, durante uma frenagem brusca
de emergência, “passará a pesar” 130 quilos, em função
das energias envolvidas na desaceleração.
Nesta condição, é praticamente impossível, para
qualquer pessoa que não tenha superpoderes, conseguir
se segurar e evitar uma lesão. Se o ônibus estiver com a
lotação excedida, o risco é ainda maior, pois o efeito de
inércia tende a alcançar todos os ocupantes do ônibus. E,
veja, estamos falando numa velocidade “tranquila” de 22
km/h. Nem sempre é o que vemos nas ruas.
Nos ônibus intermunicipais e interestaduais, o uso do
cinto de segurança é obrigatório, mas os passageiros não
costumam aderir à prática. Como não há fiscalização, “a
lei não pega”. E a própria legislação não contribui muito,
já que permite a falta de cinto nos
ônibus fabricados antes de 1999 –
quando não havia obrigatoriedade
do dispositivo.

Idade média
A idade média da frota de ônibus em São
Paulo, segundo a SPTrans (que administra
o transporte público), é de cinco anos e
três meses.

Peso do passageiro é multiplicado em uma frenagem de emergência;
difícil “segurar o tranco”
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Matéria de capa

Lotação máxima, risco máximo
Transportar no ônibus uma quantidade de passageiros
acima da capacidade de lotação é outro fator de risco. Para
começar, porque interfere nas condições de dirigibilidade,
já que compromete a distribuição de peso ao longo do
veículo e sobrecarrega os dispositivos mecânicos, como o
sistema de freios e a suspensão. Quando essa superlotação
se soma a uma manutenção deficiente, está pronta a
fórmula para um acidente: as lonas de freio podem pegar
fogo diante do esforço excessivo para a frenagem.
A dificuldade para parar o ônibus pode explicar boa
parte do envolvimento desses veículos em atropelamentos.
Em 2010, os ônibus foram responsáveis por 109
atropelamentos que resultaram em mortes na cidade

de São Paulo.
Se um ônibus convencional lotado já oferece risco à
segurança, os biarticulados exigem atenção ainda maior.
Esses ônibus (aqueles com a “sanfona” no meio, ligando
dois módulos) têm permissão para transportar até 190
pessoas. Para efeito de comparação, um avião Boeing 737800, modelo utilizado pela Gol Linhas Aéreas, não chega
a tanto: sua capacidade é de transportar, no máximo,
189 pessoas.
Os números das fatalidades já deveriam ter alertado
as autoridades para a necessidade de uma reflexão.
Como combinar viabilidade com segurança? A realidade
da demanda excessiva pode comportar uma segurança
maior? São questões que não podem morrer no ar.

Superlotação impõe esforço excessivo ao sistema de freios

Revista CESVI

Campeão de público
Segundo pesquisa da Confederação Nacional da
Indústria em parceria com o Ibope, o ônibus é
o principal meio de transporte do brasileiro em
sua locomoção para o trabalho ou para a escola,
utilizado por 34% da população (só 16% vão de
carro). A preferência não quer dizer satisfação
com o serviço: mais da metade dos usuários
consideram esse transporte coletivo ruim,
péssimo ou, no máximo, regular.

Maioria vai de ônibus ao trabalho

Pedestre não ajuda
Seria menos complicado combater a insegurança relacionada
aos ônibus se não houvesse mais um fator de risco envolvido:
o mau comportamento do pedestre. As campanhas de
educação para o trânsito costumam – até com razão – ter
foco no motorista, já que ele é a parte com mais condições de
provocar danos graves. Só que o pedestre, de maneira geral,
não tem os cuidados necessários a uma convivência segura no
trânsito. Basta uma volta pela região central de São Paulo para
testemunharmos que a faixa de pedestres, pelo menos por lá, é
mais ignorada pelos “donos da faixa” que pelos motoristas. As
pessoas atravessam avenidas de grande circulação de veículos,
como a Ipiranga, em qualquer trecho, expondo-se a um risco
enorme e obrigando os motoristas a um nível de atenção com o
qual não estão acostumados.
A aglomeração de pessoas nos pontos de ônibus aumenta essa
exposição perigosa. Muitos pedestres esperam os ônibus com
os pés já no limite da calçada. Um único passo em falso se torna
suficiente para uma fatalidade.
Ser a parte mais frágil do trânsito não exclui ninguém da
responsabilidade pela própria segurança.

Pedestre se arrisca no limite da calçada
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Por

Alexandre Carvalho dos Santos
Editor

“

A abordagem sistêmica da
segurança leva em consideração
que o erro humano é inevitável. A
intenção é criar um sistema que
absorva esses erros humanos e
minimize as consequências ”

P

ara o australiano Eric Howard, segurança viária
não é caso de atirar para todo lado. Pelo contrário.
Consultor do Banco Mundial para questões ligadas à
segurança do trânsito, Howard é autor do conceito de
abordagem sistêmica dessa segurança. Por essa teoria,
só a combinação e a interação entre todos os fatores
principais que envolvem a via e o usuário serão capazes
de atingir metas relevantes na diminuição da mortalidade
em acidentes. Isso, ao menos na teoria, já é defendido por
outros programas. A grande originalidade do conceito
é um ovo de Colombo no pensamento do trânsito: a
aceitação de que o motorista é falível e, por mais que seja
cuidadoso e tenha habilidade, está sujeito a erros. Assim,
um sistema eficiente deve levar essa “humanidade” em
consideração e compensá-la, para que o impacto sobre
o motorista – passageiros e pedestres também – seja o
menor possível. Em cidades australianas que adotaram
o conceito, evitar as mortes dos usuários da via tem
prioridade sobre evitar acidentes.
No que a abordagem sistêmica se difere de outros
programas de segurança no trânsito?
O mais importante é que, embora reconheça a
necessidade do comportamento responsável, o sistema
leva em consideração que o erro humano é inevitável.
A intenção é criar um sistema que absorva esses erros

Divulgação

Contando com o
vacilo do motorista

Eric Howard, consultor do Banco Mundial para a segurança
no trânsito

humanos e minimize as consequências, especialmente
o risco de morte. Como tem uma visão total dos fatores
críticos envolvidos, a abordagem sistêmica estimula
uma compreensão melhor de como esses elementos
interagem: os usuários, as estradas, os arredores da
estrada, os veículos e a velocidade de viagem. Apesar de
ser desenvolvido para permitir o erro humano, o sistema
será menos eficiente se os motoristas ultrapassarem os
limites de velocidade. Controlar esse comportamento
é fundamental para o sucesso do sistema. E como se
consegue isso? Assegurando que as forças envolvidas
numa batida não ultrapassem os limites que o corpo é
capaz de suportar. Uma série de crash-tests feitos em
diversas velocidades, de veículos contra veículos, nos
permitiu estabelecer os limites para a sobrevivência em
diversos tipos de acidentes.
Ou seja, ainda que o sistema “inclua o erro”, a
responsabilidade do motorista ajuda...
Sim, o sistema se baseia em motoristas conscientes e
alertas, e ainda tem três componentes básicos: O primeiro
são estradas e arredores seguros. É preciso que o sistema
viário permita a sobrevivência a um acidente combinando
o design e a manutenção dessas vias. O segundo são
veículos seguros, com equipamentos que incluam controle
eletrônico de estabilidade, airbags, entre outros recursos.
O terceiro é uma velocidade segura. O limite deve refletir
o risco à segurança da via para o seu usuário. Além desses
fatores, também é importante que o sistema identifique
quais são os acidentes mais comuns. Geralmente são de
quatro tipos: frontais, saída da estrada, impactos laterais
em cruzamentos e atropelamentos. Um bom serviço de
resgate e de recuperação de feridos é indispensável,
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assim como uma legislação eficiente e uma fiscalização
forte. Além disso, os governos precisam controlar o
acesso ao sistema viário desses motoristas e veículos mais
novos. Assim, dá para assegurar altos padrões quanto à
experiência de quem recebe uma licença para dirigir e à
segurança do veículo.
Dá para aplicar esse sistema em qualquer país?
A abordagem sistêmica obriga que vejamos a segurança
como uma responsabilidade compartilhada entre os
usuários e os fornecedores do sistema. Isso inclui quem
desenvolve e opera as vias, quem fabrica os veículos,
quem faz as leis de trânsito, quem decide sobre o uso
do espaço urbano (e que determina os fluxos e acessos),
quem contrata serviços de transporte, quem emprega
motoristas profissionais, quem opera os sistemas médicos
de emergência, quem toma as decisões políticas... O
nível e o ritmo em que um país pode implementar essa
abordagem depende da sua capacidade de mudar o
pensamento dos políticos, do público e dos profissionais
envolvidos, e de fazer as mudanças necessárias a tempo.
A partir daí, cada país deve estabelecer em que ritmo vai
reduzir as fatalidades com essas ações proativas.

“ O índice de mortes nas estradas
brasileiras é uma vergonha nacional
em se tratando de um país
emergente. É um indicador de uma
sociedade que precisa de
amplas reformas ”
Que medidas e recursos podem ser colocados em
prática imediatamente?
Há muita coisa já disponível que melhoraria a segurança.
Uma configuração de segurança do carro que tenha a
pessoa como ponto de partida; barreiras de proteção contra
colisões nas estradas rurais; rotatórias nos cruzamentos;
estimular o limite de velocidade de 30 km/h nas zonas
urbanas; ter uma fiscalização mais forte, com penas mais
duras, para quem corre demais; estabelecer a segurança
como um diferencial nos contratos com empresas de
transporte; e promover veículos mais seguros, tendo
governos e corporações especificando quais são os mais
seguros, e dando preferência de compra a esses.
Como você avalia a segurança no trânsito brasileiro?
O índice de mortes nas estradas brasileiras é uma
vergonha nacional em se tratando de um país emergente.

É um indicador de uma sociedade que precisa de amplas
reformas. Até existe razão para crer que a taxa de
mortalidade pode ser reduzida em 40% até 2020 se
houver uma ação combinada entre governo, sociedade
e organizações não-governamentais. Mas é o governo
quem deve liderar essas ações. Isso resultaria em 70 mil
vidas poupadas nos próximos dez anos. Como isso pode
ser ignorado?
Que tipo de publicidade é mais eficiente para a
conscientização dos motoristas?
Tem de ser uma publicidade que demonstre a presença
da fiscalização de uma forma bem vívida. E que tenha foco
na necessidade de evitar o sofrimento dos nossos cônjuges,
amigos próximos e familiares. Mas o comportamento do
motorista é só metade do problema. O sistema precisa
perdoar quando erramos – afinal, somos humanos –, de
modo a não resultar na perda de nossas vidas e dos outros.
Por que mudar o comportamento do motorista é
tão difícil?
Porque acidentes fatais, mesmo no Brasil, onde há muitos,
é um evento relativamente raro na vida de um indivíduo.
Parece que aceleramos o carro todos os dias sem nenhuma
consequência; ainda que alguém, em algum lugar, esteja
se envolvendo num acidente fatal ligado à velocidade
mais de 30 vezes por dia no Brasil. Nós não temos essa
visão macro; temos uma propensão ao otimismo sobre
nossas vidas, e acreditamos que não seremos afetados
desfavoravelmente pelo nosso comportamento. Isso se
aplica a dirigir alcoolizado, a dirigir cansado e a não usar
o cinto de segurança. Ainda que as consequências estejam
bem na nossa cara. Na maioria dos países, 85% dos
motoristas acreditam ter uma habilidade para a direção
acima da média – supondo que eles estejam se referindo
à capacidade de evitar acidentes, mas talvez eles tenham
outra métrica qualquer na cabeça.
Nesse momento, a prefeitura de São Paulo está
reduzindo o limite de velocidade em algumas vias.
Qual pode ser o impacto disso?
A velocidade é uma assassina terrível e silenciosa. A
polícia estima que a velocidade seja fator-chave em mais
de 30% dos acidentes fatais. Nós ainda não entendemos
totalmente o papel da velocidade nas mortes do trânsito.
Mas pesquisas reconhecidas por todo o mundo mostram
que um aumento de 10 km/h na velocidade média do
fluxo, em qualquer via, aumenta em 40% o número de
mortes nessa via. Por que isso não é ensinado nas escolas?
E por que essa conclusão enfrenta tanta hostilidade de
grande parte da sociedade? É algo para refletir e bom
motivo para repensar nossas práticas, nossos valores e
nossa maneira de ver as coisas. Em cidades com muitos
pedestres e motociclistas, está provado que a redução da
velocidade máxima é uma medida inteligente e efetiva de
salvar vidas.
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Colaborou André Horta
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De cara com o airbag
Ele foi feito para salvar a sua vida. Mas pode ferir seus olhos e
até cegar. Não se você usar os óculos certos

Q

uem entende de segurança não duvida: o airbag veio
ao mundo para ser um anjo da guarda do motorista.
Quando tudo parece perdido e a batida é inevitável, eis
que ele entra em ação, criando uma barreira almofadada
entre o motorista e o que de pior poderia acontecer. Não
é por capricho que, a partir de 2014, todos os veículos
nacionais deverão sair de fábrica com o airbag instalado.
Um levantamento do CESVI apontou que, se todos os
brasileiros tivessem airbags em seus carros, uma média de
490 pessoas deixaria de morrer todos os anos, e outras
10 mil escapariam dos acidentes sem ferimentos graves.
Então vale a pena, certo? Claro que sim. Mas o que nem
todo mundo sabe é que esse recurso de segurança pode

virar uma arma se as condições ideais de uso não forem
respeitadas. Enquanto evita que alguns de nossos órgãos
vitais sofram o impacto da colisão, o airbag pode acertar
em cheio a região dos nossos olhos. E aí fica a dúvida: meu
olho aguenta o tranco? E outra: o que pode acontecer se
eu estiver de óculos nessa hora?
Foi atrás dessas respostas que a FUNDACIÓN MAPFRE,
da Espanha, realizou, em março de 2010, um “Estudo
experimental sobre as lesões oculares e orbitárias,
provocadas em usuários de óculos, pelo disparo do
airbag em baixa velocidade”. O estudo foi traduzido
pela FUNDACIÓN MAPFRE no Brasil e incorporou
considerações locais.
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Riscos

Divulgação

O Instituto de Moléstias Oculares relacionou 19 lesões nos olhos que podem ser provocadas pelo
impacto do airbag. Dessas, a maioria é grave e causa a perda total da visão. São elas: morte das
células da camada de nutrição da córnea, ruptura da córnea (mais possível se o ocupante tiver
passado por uma cirurgia nos olhos), sangramento da camada anterior do olho, edema de córnea,
edema de retina, edema de mácula (área central
da visão), rasgo de mácula, descolamento da
retina, sangramento no vítreo (gel que preenche
o olho internamente), rompimento do tecido
abaixo da retina (que possui muitos vasos
sanguíneos) e comprometimento do nervo óptico
por hemorragia.

Estudo pioneiro
O estudo veio em boa hora e precisa ser mais conhecido.
O risco da cegueira já seria razão suficiente para um
aprofundamento na questão. Além disso, os estudos de
segurança passiva não têm contemplado os riscos dos
traumas oculares, o que limita investimentos futuros que
levem esse risco em consideração. Por exemplo, os crashtests não empregam captadores de potenciais lesões
oculares.
Esses dois motivos levam a um terceiro, mais diretamente
ligado ao tema do estudo: Se muitos oftalmologistas
relatam casos de pacientes feridos pelo impacto do
airbag nos óculos ou diretamente sobre os olhos, faltam
estudos sobre esse comportamento dinâmico em colisões
de baixa velocidade.

Óculos reduzem metade do impacto
O estudo da FUNDACIÓN MAPFRE incluiu duas vertentes:
um estudo epidemiológico e de hábitos, e um estudo
experimental, com testes práticos.
A primeira parte diz mais respeito ao comportamento
dos motoristas, apontando as circunstâncias da condução
em relação à distância do volante e ao uso dos óculos.
Entre as conclusões mais relevantes, está a de que 72%
dos motoristas espanhóis usam algum tipo de óculos (de
grau ou de sol) em algum momento do dia – com utilização

máxima nas horas de sol mais forte.
Outro dado importante é que 26% dos pesquisados
dirigem a menos de 42,5 centímetros do volante; distância
considerada insegura.
Já o estudo experimental investigou a relação de
diferentes combinações de lentes e armações de óculos
com o potencial de provocar lesões, e até a energia
necessária para fraturar uma lente de contato (do tipo
semirrígida). O trabalho envolveu estudos dinâmicos
em um túnel de provas, para identificar a dimensão do
traumatismo ocular provocado pela explosão do airbag
em colisões de baixa velocidade. Os pesquisadores usaram
uma variedade de óculos com três tipos de lentes e
armações. Os ensaios se basearam em airbags frontais.
Esses estudos chegaram a conclusões bem interessantes:
- O desdobramento do airbag contra o rosto, em colisão
a baixa velocidade, pode gerar uma energia entre 50%
e 70% da necessária para provocar lesões que levem à
cegueira total, em determinadas condições, principalmente
se o motorista já tiver feito alguma cirurgia nos olhos.
- Desde que não quebrem com o impacto do airbag, os
óculos representam um fator protetor, reduzindo em 50%
a energia recebida pelos olhos. Uma das recomendações
do estudo é de que os fabricantes de óculos comprovem
que seus modelos têm rigidez diante de um impacto
de airbag – e etiquetem os óculos que tenham sido
comprovados. “Em caso de rompimento dos óculos,
qualquer laceração ou perfuração incluindo pálpebras e
via lacrimal é possível, bem como a presença de corpos
estranhos intraoculares”, relata o estudo.
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Óculos do bem e do mal
O dr. Virgílio Centurion, oftalmologista e diretor do
Instituto de Moléstias Oculares, aponta o que seria o
mundo ideal para quem dirige um veículo equipado com
airbag: “O mais indicado seria que todos os ocupantes
usassem óculos de segurança, desses com armações
fechadas, inquebráveis. Eles devem ser de policarbonato,
mais resistentes e flexíveis, e também contar com hastes
laterais flexíveis. De preferência sem parafusos laterais.”
Centurion afirma que os óculos com lentes de vidro se
tornam perigosos numa explosão de airbag. “Eles podem
estilhaçar e cortar as pálpebras, cortar o canal da lágrima
e provocar uma série de lesões dos olhos.” No instituto,
todos os pacientes em pós-operatório ganham óculos de
proteção com as características defendidas pelo doutor.
Motoristas e pedestres.

Quatro olhos
Um levantamento do CESVI junto à Divisão
Médica e Psicológica do Detran/RJ, em cima
de dados de janeiro de 2009 a junho de 2010,
estimou que 30% das pessoas que passaram
por exames e perícias da CNH nesse período
foram consideradas aptas a dirigir, mas com
restrição visual; ou seja, obrigadas ao uso de
óculos ou lentes de contato ao volante.

Faça a coisa certa

Divulgação

Mas é tão perigoso assim usar o airbag? A resposta
é: não, se você usar da maneira correta. Isso significa
manter uma distância média de 45 centímetros entre seu
rosto e o volante, dar preferência a óculos mais flexíveis
e resistentes ao impacto e, sobretudo, combinar o uso do
airbag ao cinto de segurança. Sem o cinto, você é atirado
de encontro ao airbag, e o pior pode acontecer – não
apenas para os seus olhos.
Outra boa notícia é que os airbags estão cada vez
melhores e menos perigosos. A tendência dos fabricantes
tem sido reduzir o volume das bolsas e aumentar a
quantidade de airbags no interior do veículo, de modo a
adaptar melhor a proteção aos diferentes tipos de colisão.
O desaparecimento das costuras na bolsa e a busca por
tecidos mais suaves também ajudam a reduzir os riscos.

Dr. Virgílio Centurion, diretor do Instituto de Moléstias Oculares
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Pós-vendas e a
importância do CAR Group

Por

João Claudio Bourg

Carro parado por atraso de oficina é prejuízo certo para a
locadora de automóveis

Q

ual a importância, para as locadoras de automóveis,
em contarem com serviços de oficinas certificadas?
Para entendermos esta questão, primeiro é preciso resgatar
a essência do significado de “pós-vendas” – ou after sales
service, em inglês – no mundo automobilístico. Tratase, fundamentalmente, da assistência eficiente e eficaz
prestada pelas montadoras, por suas concessionárias e
por oficinas credenciadas, para fazer com que o veículo
esteja à disposição do cliente para ser utilizado o maior
tempo possível.
O CAR Group, do CESVI BRASIL, agrega valor a esta
visão moderna de “pós-vendas”, ao comparar automóveis
quanto à facilidade e custo de reparo. Com isso, o CESVI
presta um importante serviço também para as locadoras,
responsáveis pela compra anual de 9,4% dos automóveis
produzidos no País.
Outro fator importante é que, com a crescente
ampliação do leque de modelos disponíveis nas locadoras,
há necessidade de o setor contar com uma tabela que
contenha veículos fabricados no Brasil e no Mercosul,
além de importados. É o caso da tabela do CAR Group,
atualizada periodicamente, com a inclusão de automóveis
que chegam ao mercado.
O CAR Group, assim, tem um conceito bastante próximo
ao que consideramos fundamental para o setor de locação
de automóveis. Ou seja, aquele que prega que o serviço
de “pós-vendas” significa muito mais do que “peças,
serviço e garantia”.
No caso das locadoras, um veículo tem um bom “pósvendas“ quando, ao se avaliar a “taxa de ocupação” ou
a “eficácia de utilização” no período de, por exemplo,
um ano, o veículo oferecer o maior percentual de
disponibilidade de utilização. A relação pode ser descrita
da seguinte forma:
- Veículo novo pronto para operar (revisado/ licenciado/
adesivado, etc.) na data zero, menos (-) o tempo que ficou
parado por motivo de quebra/ deslocamento, revisõespadrão, recall, consertos mal feitos.
Fica claro que é preciso que as montadoras se preocupem
em assinar contratos rigorosos no que diz respeito a
oficina, treinamento e peças de reposição. No nosso setor,
quando o veículo quebra, acionamos o nosso cronômetro,
questionando:
• A montadora tem um serviço de atendimento
suficientemente bom para assistir rapidamente a locadora?
• A montadora tem um serviço de guincho que chega
rapidamente ao veículo avariado para transportá-lo para

uma concessionária ou oficina credenciada mais próxima?
• A concessionária/oficina credenciada mantém
mecânicos treinados na fábrica, que sejam capacitados a
identificar/diagnosticar o defeito, e também mantém as
peças básicas em estoque?
• A concessionária/oficina credenciada trabalha em
parceria com locadoras de veículos, de tal forma que o
cliente possa ser assistido e continuar sua viagem, sem
comprometer sua agenda?
Sobre este último item, nele está embutido um
recado final importantíssimo para concessionárias e
oficinas credenciadas: fazer convênios com as locadoras
associadas, por meio da ABLA, que é a entidade oficial
do segmento de locação de automóveis (e que possui o
Código de Ética do setor), é o caminho mais seguro para
a fidelização de clientes.
O setor é o principal cliente das montadoras, o que nos
permite dizer que as locadoras de automóveis também
são as maiores clientes das concessionárias e das oficinas
credenciadas no Brasil. Enxergar a realidade atual e ainda
o enorme potencial deste segmento é fator primordial
para quem deseja crescer no mercado automobilístico.

João Claudio Bourg é engenheiro mecânico, com carreira
desenvolvida nas montadoras Ford, Fiat, Kia e Hyundai e no Grupo
Caltabiano. É presidente executivo da ABLA (Associação Brasileira
das Locadoras de Automóveis).
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Editor

Conheça tecnologias que fazem de tudo para que o motorista
não provoque um acidente se estiver cansado ou com sono

N

ão é de hoje que consumidores do mundo todo
associam a Volvo a uma ideia de segurança. Famosa
por ter os carros mais seguros do mundo, a marca também
se destacou no Brasil com o Prêmio Volvo de Segurança
no Trânsito, que reconhece e estimula as melhores práticas
e projetos voltados para o tema.
Essa mesma preocupação se estende à área de
caminhões. Desde 1969, a Volvo Trucks mantém um
grupo de investigação, responsável por analisar as causas
dos acidentes com caminhões da marca e as lesões
provocadas. As informações que saem daí ajudam a

estabelecer prioridades de segurança no desenvolvimento
dos novos caminhões.
Uma solução que nasceu por causa dessas análises foi o
sistema de proteção inferior dianteira, que tem o objetivo
de preservar os ocupantes de carros que tiverem uma
batida de frente com um caminhão.
Mais recentemente, ainda nesse campo da segurança, a
Volvo lançou recursos modernos que têm o motorista do
caminhão como alvo. Mais especificamente o motorista
cansado ou com sono ao volante.
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Divulgação

Ninguém sai da linha!

Glênio Karas, engenheiro de vendas da Volvo

Ninguém dorme!

Divulgação

O mais curioso é o DAS (Driver Alert System), um
detector de atenção. Toda vez que o sistema “entende”
que o motorista está cansado além da conta, ele desliga
o rádio, emite um sinal sonoro de alerta e passa uma
mensagem ao motorista pelo computador de bordo. E
como é que ele conclui que o motorista está mais para lá
do que para cá? Quem responde é o engenheiro de vendas
da Volvo do Brasil, Glênio Karas: “Um software faz uma
análise do estilo de direção do motorista, e assim consegue
identificar quando ele está com um comportamento
irregular; fazendo ziguezagues na pista, por exemplo,
que é um comportamento típico de fadiga e sonolência
ao dirigir”, explica.
Para não dar sustos desnecessários por qualquer manobra
estranha, o sistema tem uma escala de atenção que vai
do cinco (está esperto!) ao zero (quando o motorista não
vê a hora de abraçar o travesseiro).

Sistema ACC: para não atropelar o carro da frente

Associada ao DAS, está uma tecnologia chamada LKS
(Lane Keeping System), que faz um monitoramento de
faixa de rodagem. Uma câmera instalada no centro do
para-brisa do caminhão monitora a rodovia e as faixas.
Toda vez que o caminhão coloca um pneu para fora da
faixa em que está – sem que o motorista tenha acionado
a seta que indica a intenção de mudança – soa um alarme
na cabine. É mais um recurso que previne acidentes ligados
ao cansaço e à vontade de dormir do motorista.
Para se ter uma ideia da importância de um recurso
desses, uma pesquisa da Accident Exchange, uma
companhia inglesa de gestão de acidentes, apontou
que mais de 6% dos acidentes nas estradas britânicas
são provocados por mudanças repentinas de faixa. Uma
viradinha cujo prejuízo chega a 437 milhões de libras por
ano – cerca de 1,264 bilhão de reais.

Deixa que eu dirijo!
Outro recurso inteligente é o ACC (Active Cruise
Control), um mecanismo que, utilizando um radar Doppler
(o mesmo usado em aviões), ajuda a manter o caminhão
a uma distância constante e segura dos veículos à frente.
“O ACC adapta a velocidade do caminhão à velocidade do
trânsito”, aponta Glênio Karas. Toda vez que o caminhão
se aproxima demais de um carro que está na sua dianteira,
o equipamento emite sinais sonoros e luminosos para
alertar o motorista sobre o risco. E não para por aí: “Se o
motorista está com um tempo de reação ruim, o sistema
toma a frente e freia o caminhão”, revela o engenheiro.
Por isso mesmo, a Volvo se refere ao sistema como um
“piloto automático inteligente”. Só falta pedir para ele
carregar a caçamba.

23

24

Reparo



Por

Ricardo Nogueira
Constar
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Certificação

A arte de

apresentar a conta
Orçamentista capacitado é profissional raro nas oficinas.
Mas deveria ser imprescindível.

N

a década de 1980, era comum que o orçamento
de um veículo com dano entre médio e grande
levasse até três dias para ficar pronto. Hoje, numa oficina
referenciada por uma seguradora, vistoria e orçamento
são feitos assim que o veículo batido chega à oficina. Com
a aprovação, o reparo já pode começar aproximadamente
duas horas após a abertura do sinistro.
O que mudou de lá para cá? Surgiu a figura do
orçamentista, um profissional dedicado especificamente
a analisar os danos no carro e traduzi-los em valores.
Antigamente – e é o que ainda acontece em muitas
oficinas – o orçamento acabava sendo feito pelo próprio
dono da reparadora, que geralmente não tinha as

competências necessárias para a função. E, quando falta
capacitação, sobram problemas: atrasos, conflitos com as
seguradoras, retrabalho, insatisfação dos clientes...
Um caso típico de perda de produtividade ligada a uma
avaliação mal feita na hora do orçamento: Profissional
indica a recuperação de um capô que se encontra em
situação incorrigível. E, quando começa o reparo, o
funileiro aponta a necessidade de troca da peça. É o que
basta para o prazo ficar comprometido. O carro ficará
ocupando um boxe da oficina, aguardando nova vistoria
da seguradora, aprovação, entrega da peça...
Quando o orçamentista é eficiente, o carro entra para
o reparo já com lucro definido para a oficina.
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Perfil do craque
Qualquer colaborador da oficina pode se especializar
no orçamento. Mas tudo melhora se ele tiver um perfil
de bom negociador, seja organizado, tenha velocidade
na execução de tarefas e – muito importante! – profundo
conhecimento do processo de reparação. Conhecimentos
de informática e fotografia também são desejáveis. Se não
tiver, precisará desenvolver.
Claro que ele não precisa ser um J.R. Duran, mas um
mínimo de habilidade com a câmera é fundamental. Uma
foto sem foco pode dificultar uma análise e, por exemplo,
dar a impressão de que um dano de grande proporção
é apenas um dano leve. Prejuízo para a oficina, que vai
receber menos pelo trabalho.
Mas a base da sua formação precisa mesmo ser a
técnica de reparo automotivo. Isso envolve saber quais
insumos são aplicados, quais os tempos de reparo, quais
as diferenças entre os tipos de danos, as formas de acesso
aos danos (para saber quando o reparo envolve um dano
de acesso complicado). O conhecimento técnico ainda
deve abranger o funcionamento do motor, a suspensão
e a parte eletrônica do veículo.

Números explicam a diferença
Segundo um levantamento feito pela área de
consultoria do CESVI, menos de 2% das oficinas
que já passaram pela avaliação do centro
possuíam orçamentistas capacitados, que
conseguissem combinar conhecimento técnico,
habilidade no uso do sistema eletrônico e bom
relacionamento com colaboradores e clientes.
Entre os exemplos das disparidades que um
profissional sem treinamento é capaz de provocar,
um mesmo serviço foi vendido em uma oficina
por 550 reais e, em outra oficina de uma mesma
rede, por 4.500 reais.
No primeiro semestre de 2010, uma concessionária
revelou ao CESVI números que comprovam
uma notável evolução em seus valores médios
de mão de obra. O que estava na faixa de 930
reais subiu para 1.636 reais após a efetivação
de um orçamentista capacitado. O que prova a
valorização das reparadoras que contam com um
bom profissional para a função.

Amigo da tecnologia

Ter noções de fotografia é importante para evitar problemas
nas análises

Hoje em dia, quando se fala em orçamento na oficina, se
pensa imediatamente nas ferramentas eletrônicas para o
serviço – como o Órion. O orçamentista precisa passar por
uma capacitação que lhe permita explorar ao máximo os
recursos desses sistemas, que realmente facilitam sua vida.
Com um sistema de orçamentação eletrônica, o
profissional consegue realizar um orçamento sem ter que
ligar para a concessionária, para descobrir preços de peças
– os valores já entram automaticamente no orçamento. O
catálogo do sistema ajuda a identificar detalhes do veículo,
como suportes, reforços e a forma como algumas peças
são fornecidas. Um recurso e tanto, já que é humanamente
impossível ter todos os detalhes de cabeça quando se trata
de centenas de modelos, com milhares de itens.
Ainda com o sistema, o profissional consegue fazer
orçamentos para qualquer seguradora que utiliza um
sistema de transmissão.
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Bom para a oficina, bom para a seguradora
A oficina tem um salto de qualidade quando passa a
contar com um bom orçamentista. O que é bom para ela,
para a seguradora e proprietários de veículos. Aumentam
a qualidade e a quantidade de vistorias transmitidas,
diminuem os tempos dos reparos e de permanência dos
veículos na oficina. Caem os problemas com auditoria,
enquanto aumentam a lucratividade e o ticket médio da
reparadora.
Para a companhia de seguros, saber que há envolvimento
de um orçamentista capacitado é uma tranquilidade e
uma segurança. A companhia vê diminuírem seus custos
totais por sinistro daquela oficina, assim como os gastos
com carro reserva para o cliente. E a própria relação
com seu segurado tende a ser melhor, já que há menos
atrasos (consequentemente, menos reclamações). Oficinas
parceiras com bons orçamentistas contribuem, portanto,
para a renovação do contrato do cliente.

Orçamentista precisa ter base sólida em reparação automotiva

Confiança na parceria
O grupo Caltabiano é um exemplo de valorização do papel do orçamentista. O grupo conta com uma
central de funilaria e pintura, para onde seguem todos os carros batidos que chegam às lojas da
rede. Na central, há dois orçamentistas, mas cada unidade tem o seu, para o pronto-atendimento ao
dono do carro. Por essa central, passam cerca de 380 carros por mês.
“Nós costumamos buscar profissionais já capacitados para a realização dos orçamentos, e ainda
lapidamos a pessoa aqui dentro, sempre mandando para treinamentos e atualizações”, afirma
Salvador Moreno, gerente de funilaria e pintura da Caltabiano.
Segundo Salvador, o fato de contarem com orçamentistas especializados faz com que a relação com
as seguradoras seja de absoluta confiança. “Dependendo da companhia, nós mesmos fazemos as
fotos e a análise do sinistro, e eles não precisam mandar um
vistoriador vir até aqui. Como eles acabam economizando
uns 300, 400 reais, que pagariam para a empresa de
vistoria, temos condições de negociar uma mão de obra um
pouco melhor. E o processo fica muito mais rápido.”

Treine o seu profissional
Salvador Moreno, gerente de funilaria e pintura do
grupo Caltabiano

O CESVI lançou um treinamento específico para a
capacitação de orçamentistas. Informações com Sandra
Freitas: (11) 3948-4836, sfreitas@cesvibrasil.com.br

NOVO
TREINAMENTO

mobile interativa

PARA PERITOS
EM CAMINHÃO

O treinamento para peritos em caminhão do CESVI BRASIL, aborda as
particularidades do processo de vistoria e os conceitos técnicos de reparo
em veículos pesados.
Em aulas práticas no laboratório automotivo, os profissionais vivenciarão
situações reais do dia a dia, que demonstrarão as características e
implicações deste tipo de sinistro.
Ideal para capacitar ou reciclar os conhecimentos dos peritos em caminhão,
o treinamento tem duração de 48 horas e aborda:
•
•
•
•
•

Estrutura;
Mecânica;
Tacógrafo;
Caixa de carga e carroceria;
Reboques e semirreboques;

•
•
•
•
•

Equipamentos;
Eletrônica embarcada;
Composição e configuração de carga;
R.A.T;
Fichas técnicas.

Garanta agora sua participação!

Para conhecer a lista completa
de cursos, acesse o site:
www.cesvibrasil.com.br

INSCRIÇÕES
E MAIS
INFORMAÇÕES

LIGUE PARA
LIGUE PARA
(11)
(11) 3948-4836

3948-4836
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Por

Fernanda Mendonça
Comunicação

O ciclo de vida de um sinistro
Novos treinamentos do CESVI
ampliam a oferta de capacitação
para as várias etapas do
atendimento a um sinistro
Conhecimentos técnicos de mecânica e do sistema
elétrico do veículo são conteúdos do treinamento para
atendentes de call center, desenvolvido para aumentar a
eficiência do atendimento na identificação de possíveis
falhas do veículo e no encaminhamento para os
procedimentos garantidos ao segurado.

Remoção do veículo

D

urante o processo que envolve um sinistro de veículo,
a ausência de uma informação, ou seu uso de forma
equivocada, pode resultar em prejuízos para a seguradora.
Por isso, para cada etapa do ciclo de um sinistro, o
CESVI oferece novos treinamentos para profissionais de
seguradoras, reguladoras, oficinas e empresas prestadoras
de serviços. A aplicação de conteúdos técnicos na rotina
de toda a cadeia do sinistro auxilia a seguradora na
redução de custos com indenizações e operações.

Comunicação do sinistro
Quando o segurado entra em contato com a central de
atendimento para comunicar o sinistro, ou uma pane no
veículo, quase sempre está estressado em virtude da situação
inesperada. É por esta, entre outras razões, que o papel do
atendente de call center é fundamental. É ele quem coleta as
informações necessárias à seguradora, identifica o problema
e direciona o serviço. Por isso, precisa ter familiaridade com
os diversos aspectos relacionados ao carro.

Os socorristas mecânicos, conhecidos como guincheiros,
devem ter alguns cuidados para evitar qualquer tipo de
dano ao veículo transportado. Assim, não compromete
a imagem da empresa em relação à qualidade do
atendimento prestado ao segurado. Os princípios básicos
para esse bom atendimento envolvem questões de postura
profissional: abordagem apropriada ao cliente, cuidados
especiais com crianças, idosos e pessoas com deficiência
física. Também dizem respeito à importância do check-list
do serviço, à verificação das condições do guincho, a ter
a documentação em dia, aos cuidados na remoção do
veículo e, claro, aos hábitos seguros no trânsito.
Um treinamento técnico que abrange estas questões
pode assegurar qualidade e eficiência ao serviço de
guincho, reduzindo as reclamações dos clientes.

Perícia em automóveis
O conhecimento em reparação automotiva aplicado à
avaliação da existência de um sinistro e seu nexo causal é
essencial no processo que envolve a perícia em veículos.
O perito com formação técnica é capaz de analisar, com
excelência, os danos no veículo, além de executar todo o
processo do sinistro com os devidos trâmites burocráticos.

Revista CESVI

Para chegar a esse resultado na perícia em automóveis
são necessários conhecimentos em: tipos de carroceria;
classificação de vistorias; regulação de sinistro aplicada em
funilaria, pintura, mecânica e eletroeletrônica; análise de
danos e conhecimento de técnicas de reparação em peças
plásticas; exame de veículos incendiados; e reconstituição
de acidentes de trânsito.

Perícia em caminhões
Os caminhões são veículos com características estruturais
muito específicas. Por isso, o perito precisa ter qualificação
técnica para analisar essas particularidades que alteram
a forma de avaliação e o tratamento do sinistro. Entre
os principais pontos a serem examinados: avaliação da
estrutura; conceito, leitura e tipos de tacógrafos; caixa
de carga; equipamentos específicos; funilaria e pintura
de cabines; medição e alinhamento de chassi; eletrônica
embarcada; e tipos de sinistros em veículos pesados.
Todos esses aspectos estão contemplados no novo
treinamento do CESVI para peritos de caminhões.

Identificação de sinistros duvidosos
É possível combater a fraude do sinistro que afeta
diretamente o mercado segurador. O trabalho do
profissional de perícia, especializado em analisar e
identificar irregularidades em sinistros, contribui para a
redução da prática criminosa.
O perito pode obter capacitação para identificar sinistros
suspeitos com um treinamento que aborda os seguintes
temas: nexo causal em colisões; danos mecânicos;
incêndio; sinistro de veículos em período de garantia de
fábrica; verificação de fraudes mais comuns utilizadas no
ramo de automóvel.

Curso ensina a identificar fraudes

Orçamentos
A disseminação de técnicas de orçamentação para
profissionais de oficinas e concessionárias vai além do
aumento da qualidade: permite aumentar o número de
vistorias transmitidas. Também garante a eficiência do
atendimento ao serviço, evitando interrupções no processo
e possibilitando a diminuição do tempo de reparo. No
novo curso técnico aplicado pelo CESVI, o profissional
também recebe orientação para aprimorar o atendimento
ao cliente – seguradora, segurado e terceiros.

Treine o seu pessoal

Treinamento tem foco nas particularidades do caminhão

Os interessados nos treinamentos do CESVI
BRASIL podem entrar em contato com Sandra
Freitas pelo telefone (11) 3948-4836 ou pelo e-mail
sfreitas@cesvibrasil.com.br
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Por

Paulo Roberto Weingartner Jr.
Sistemas de segurança

Novos critérios na
avaliação do CESVI

Saiba o que muda na avaliação de empresas de
rastreamento e bloqueio de veículos para 2012

P

recisa ser muito rápido para acompanhar o ritmo do
setor de rastreamento e bloqueio de veículos. Todo
mês surge uma tecnologia nova, um recurso novo, e os
bandidos tentam achar uma maneira mais criativa de
driblar as ferramentas de monitoramento. Quem não
acompanha esse passo acelerado fica para trás e passa a
arriscar a operação de seus clientes.
É por isso que, todos os anos, o CESVI atualiza os critérios
de sua avaliação de empresas de rastreamento e bloqueio.
É um estímulo à evolução das empresas, e é também uma

segurança para seus clientes, um aval de que as aprovadas
estão em linha com o que há de novidade.
Uma das principais mudanças deste ano é uma
conformidade ao que o mercado já vem aplicando. De
acordo com o tipo de atuação, as empresas não têm mais
feito instalação (ou envio) de comando de bloqueio do
veículo. Por isso, o critério “bloqueio de veículo” deixa de
ser obrigatório, passando a ser item complementar, que
apenas ajuda na pontuação final.

Revista CESVI

As mudanças
Legalidade e certificações
É o novo nome do critério “documentação”. Mantém a avaliação de presença de contrato social, Caged e certificação
Anatel, e inclui uma validação das certificações reconhecidas pelo mercado, do tipo NBR ISO, que têm se provado um
diferencial para as rastreadoras.

LEGALIDADE E CERTIFICAÇÕES

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Certificações ISO

Instalação de equipamento
“Procedimentos de instalação” passa a ter complemento de “check-list”. O antigo item “disposição dos componentes”
passa a ser desmembrado em “tipo de isolamento e emenda”, “dimensionamento de chicote”, “pontos de alimentação,
pós-chave e aterramento”, “ocultação de componentes” e “fixação e disposição dos componentes”. E há dois novos
grupos: “Instalação de acessórios de segurança” e “instalação para acessórios de telemetria”.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

Tipo de isolamento e emenda
Pontos de alimentação, pós-chave e aterramento
Dimensionamento de chicote
Ocultação de componentes
Fixação e disposição dos componentes
Check-list

INSTALAÇÃO PARA ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
E
INSTALAÇÃO PARA ACESSÓRIOS DE TELEMETRIA
Dimensionamento do chicote de acessórios
Ocultação de chicote
Instalação de acessórios
Instalação do teclado
Acessórios habilitados para instalação
Treinamento de instaladores para acessórios
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Assistência ao veículo
Neste ponto, o item “suporte técnico” deu lugar a outros
três itens: “Assistência técnica e assistência remota”, “tipo
de assistência remota oferecida” e “canais de comunicação
com a assistência técnica”; todas com foco na estrutura
da empresa.

ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO

CESVI avalia rastreamento, “escondendo” veículo em local remoto

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Assistência técnica e assistência remota

Tipo de assistência remota oferecida
Canais de comunicação com a assistência técnica

Software
O antigo item “atualização de mapas” passa a se chamar “contrato para utilização e atualização de mapas”, tornandose obrigatório para quem utiliza mapas do mercado.
Da mesma forma, o item “autochecagem” passa a se chamar “listagem de veículos sem atualização”, com análise
mais profunda para quem atua com proteção do casco. “Precisão do veículo indicado em mapa” e “ferramentas para
mapas” são os novos critérios.

SOFTWARE PARA CASCO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

Precisão do veículo indicado em mapa
Contrato para utilização e atualização de mapas
Ferramenta para mapas
Listagem de veículos sem atualização

O item “liberação/ bloqueio de ação em área controlada” passa a ser “configuração de ações embarcadas”. O
objetivo é demonstrar as ações da empresa sobre as configurações de rota, e as ações do equipamento diante de
movimentos não autorizados do veículo.

FUNÇÕES DE SOFTWARE PARA CARGA

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

Configuração de ações embarcadas
Os antigos itens “gerenciamento de velocidade máxima e mínima” e “gerenciamento de rotação” passam a ser
avaliados em um só item: “Gerenciamento de telemetria”, que também avaliará outros tipos de gerenciamento possíveis.
Já “tipo de relatórios de gerenciamento de telemetria” vai avaliar quais os relatórios possíveis dentro da telemetria.

Revista CESVI

GERENCIAMENTO DE FUNÇÕES

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

Gerenciamento de telemetria
Tipo de relatórios de gerenciamento de telemetria
E as interfaces nos módulos do rastreador serão avaliadas no grupo “interação no veículo”, de acordo com as portas
de entrada e saída oferecidas para coleta e recebimento de informações.

INTERAÇÃO NO VEÍCULO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2012

Interfaces disponíveis nos módulos principais ou auxiliares

Funcionamento do equipamento
Os itens “dimensionamento das conexões”, “consumo elétrico”, “sirene”, “bateria back-up”, “autonomia da bateria
back-up”, “antifurto” e “disposição antiviolação”, que antes estavam reunidos no grupo “funcionamento”, foram
redistribuídos para outros grupos, e ficaram agrupados aqui itens estritamente técnicos relacionados ao funcionamento
do equipamento.

FUNCIONAMENTO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Consumo elétrico médio em operação
Consumo elétrico máximo em operação
Consumo elétrico mínimo em operação
Consumo elétrico em modo sleep
Sistemas de comunicação secundários
ACESSÓRIOS DO RASTREADOR
Sirene
Bateria back-up
Autonomia da bateria de back-up em operação de emergência
Antifurto
Dispositivo antiviolação
Teclado
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Formação de operador logístico junto ao software
Grupo de itens voltados para logística. Confira os novos critérios.

FORMAÇÃO DE OPERADOR LOGÍSTICO JUNTO AO SOFTWARE

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Manual de operação do software
Estrutura de formação ao cliente logístico
Suporte ao software ao cliente logístico

Sistemas de comunicação
A intenção é avaliar o controle feito sobre a estabilidade da comunicação entre o rastreador e a central. Quando
há uma queda de rede de telefonia celular em alguma região, a central deverá alertar a operação sobre o ocorrido,
buscando um acompanhamento mais apurado.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Controle de status de comunicação

Avaliação alcança novos públicos
Serviço que antes era procurado quase somente pelo mercado segurador, a avaliação de sistemas
de rastreamento e bloqueio de veículos atraiu o interesse de outros públicos; um reflexo do
próprio desenvolvimento do setor.
Pesquisa feita pelo CESVI mostrou que 45% das consultas à relação de empresas aprovadas no
site do CESVI são feitas por públicos de outros segmentos: Frotistas, cooperativas e consumidores
finais. As outras 55% vêm de seguradoras e corretoras.
Para acessar a relação de empresas aprovadas, acesse:
www.cesvibrasil.com.br/avaliacoes/sistemas_aprovados.shtm
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Central de atendimento e monitoramento
Para este setor, há diversos novos critérios, com destaque para o “contrato de confidencialidade”, que visa a evitar
que comunicações indevidas exponham clientes. Confira.

CENTRAL DE ATENDIMENTO / MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

Suporte técnico ao cliente
Atendimento aos instaladores / Ativação de instalação
Tipo de atendimento aos instaladores / Ativação de instalação
Atendimento à emergência
Tempo médio de retorno de botão de pânico
Canais de comunicação de emergência
Contrato de confidencialidade
Em suporte à tecnologia embarcada, deve existir uma estrutura para o impacto causado pelos acessos de clientes à
base de dados. Confira como ficaram os critérios para 2012.

ESTRUTURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS

AVALIAÇÃO 2010

AVALIAÇÃO 2011

No-break
Gerador
Controle de acesso à central de armazenamento de dados
Gravação de meios de comunicação com a central
Gravação de dados em mídias eletrônicas (back-up)
Servidores
Note que “no-break” e “gerador” foram separados. O objetivo é verificar a segurança no funcionamento de cada
um, e seus recursos de preservação. Significa que geradores e no-breaks com acomodação, instalação e segurança
adequadas terão pontuação alta.

Documentação só pela Internet
Para diminuir os custos de quem procura a avaliação de
sua empresa, o CESVI passa a receber a documentação
das empresas apenas pela Internet. A confirmação da
autenticidade do material será na própria visita à empresa,
comparando com a documentação original.

Apareça para o mercado
Para contratar uma avaliação do CESVI,
entre em contato com Marcus Pliger pelo
telefone (11) 3948-4806, ou pelo e-mail
mpliger@cesvibrasil.com.br
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CESVI lança blog sobre reparação:
clubedasoficinas.blogspot.com
Clube das Oficinas é o nome do novo canal do CESVI sobre
o universo do automóvel; desta vez, voltado para a reparação
automotiva. A novidade é uma revista eletrônica com funcionalidades
de blog, o que permite interação total: os usuários podem fazer
comentários sobre as matérias e notícias, esclarecer dúvidas e
pedir dicas.
Na pauta: Técnicas e produtos para reparação / Dicas de gestão
/ “Cases” de oficinas top / Dados sobre o mercado de oficinas /
A interação com as seguradoras / A realidade das concessionárias.
O blog traz conteúdo novo a cada dois dias. Por ser uma
ferramenta de Internet, o conteúdo fica sempre disponível para a
leitura, sendo possível acessar as matérias mais antigas de todas as
seções. O leitor ainda pode cadastrar seu e-mail para receber um
aviso sempre que há uma notícia ou uma matéria nova no blog.
Outra novidade é que o leitor pode compartilhar as informações
do blog tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter.

Bosch terá ABS para carros compactos em 2012
No começo de outubro, o novo presidente da Bosch América Latina, Besaliel Botelho, reuniu a imprensa para
falar sobre as vendas do grupo e as novidades para a área automotiva, que representa 73% do faturamento da
companhia na região.
Para 2012, o destaque será a instalação de uma linha produtiva para uma nova geração do sistema antibloqueio
das rodas, o ABS 9, com ESP (programa eletrônico de estabilidade). A iniciativa fará da Bosch a primeira empresa
a produzir o sistema ESP na América Latina.
A nova geração do ABS será mais leve
que os atuais (uma redução de 15% a 30%,
aproximadamente). Com isso, terá uma
aplicação maior em veículos compactos, o
que ajudará na expansão do uso do sistema
no Brasil.
“Em praticamente todos os países da
região, o ABS e o ESP se tornam cada
vez mais populares”, explicou Botelho.
“Em especial no Brasil e na Argentina,
que, seguindo o exemplo de países como
os Estados Unidos e a Austrália, passam
a exigir a obrigatoriedade do ABS em
100% dos veículos novos fabricados a
partir de 2014.”
ABS 9, modelo mais leve que os atuais

Divulgação
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Cresce a procura pela blindagem de veículos
Segundo a Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), 3.720 veículos foram blindados
no País no primeiro semestre de 2011. O volume representa um aumento de 8,39% em
relação à blindagem no mesmo período do ano passado. Como era de se esperar, São
Paulo foi, de longe, o Estado com maior procura pela proteção, respondendo por 80% do
volume nacional. Bem atrás, em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 10%.
Quem mais procura a blindagem são homens (65%) de 50 a 59 anos (22%), que atuam
como empresários ou altos executivos (85%).
O Tiguan, da Volkswagen, foi o carro mais blindado do Brasil no semestre. Pela primeira
vez, desde 2004, o Toyota Corolla não foi o primeiro da lista.
O custo médio da blindagem ficou em R$ 48.150,00.

São Paulo responde por 80% da procura
pelo serviço

Antonio Megale é o novo
presidente da AEA

A convite da Rede Nossa São Paulo, Patricia Gejer, da área
de segurança viária do CESVI, fez uma apresentação sobre o
movimento Chega de Acidentes! na Câmara Municipal da capital
paulista. A apresentação, realizada no dia 16 de setembro, fez
parte do seminário “A Mobilidade Urbana e os Modais Não
Motorizados – Pedestres/Ciclistas”.
Também participaram como palestrantes João Ribas, da
Serasa Experian, falando de sua experiência como cadeirante;
Sérgio Faria, da Accenture, sobre os obstáculos à mobilidade do
deficiente visual; Carlos Aranha, da Ciclocidade, sobre a bicicleta
como meio de transporte, e Asunción Blanco, da Rede Nossa São
Paulo, sobre as calçadas mal cuidadas na cidade.

Divulgação

A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
tem novo presidente: Antonio Megale, diretor de
assuntos governamentais da Volkswagen. O executivo
vem substituir a Franco Ciranni, que em julho aceitou o
cargo de vice-presidente de operações internacionais
da Iveco.

CESVI na Câmara Municipal de SP

Divulgação

Patricia Gejer (2ª da esquerda para a direita) no seminário

Megale é diretor de assuntos governamentais da Volks
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Espaço IQA
indústria. Se isso não começar já, o risco de a falta de
mão de obra qualificada aumentar é grande.
Mário Guitti

Não podemos perder o
pique do mercado
“

É preciso iniciar um movimento em conjunto,
que congregue montadoras, fornecedores e
entidades de ensino, para oferecer treinamentos
aos profissionais que atendem nossa indústria ”

A

indústria automotiva brasileira vive momentos de
muita euforia, com quebra de recordes anuais na
produção e venda de veículos. Isso é excelente, pois
possibilita planejar o futuro, gastar tempo traçando
estratégias ao invés de executar planos mirabolantes para
justificar investimentos.
E quando se fala em futuro é importante lembrar que
não somos eternos e, se quisermos manter o crescimento
que conquistamos hoje, precisamos passar nosso
conhecimento aos mais novos, de forma multiplicadora,
porque as expectativas de aumento na produção e vendas
de automóveis são grandes.
Já somos o sexto maior fabricante de veículos zero
km do mundo, com a fabricação de 3,64 milhões de
automóveis no ano de 2010, e com expectativas de dobrar
o número até 2016. A profissão de engenheiro está em
alta e estimativas falam na necessidade de 60 mil novos
profissionais por ano. Pois bem, o déficit é grande.
Resolver a questão da falta de mão de obra é buscar uma
solução para algo maior, que envolve a parte estrutural do
País, como o problema da educação. Apenas uma pequena
parte da população tem acesso a curso universitário
e muitos desistem nos primeiros anos, principalmente
quando falamos de engenharia.
Este é um problema que está aquém da nossa competência,
mas a indústria pode contribuir para minimizar a falta de
mão de obra especializada, justamente investindo na
expertise dos profissionais que atuam no setor.
Outra forma é valorizando mais os especialistas. Na
Europa, Japão e Estados Unidos, grande parte dos mestres
e doutores atende às indústrias, no desenvolvimento
de tecnologias inovadoras. Já no Brasil, estão nas
universidades. Este é um quadro que pode e deve ser
revertido.
Como? É preciso iniciar um movimento em conjunto,
que congregue montadoras, fornecedores e entidades
de ensino para oferecer o maior número possível de
treinamentos aos profissionais que atendem nossa

Cultura de aprendizado

É preciso lembrar que, historicamente, os profissionais
de engenharia são muito requisitados por outros setores
da economia, e isso gera concorrência por melhores
remunerações. E, para piorar este quadro, em breve
teremos a exploração do pré-sal, que com certeza irá
‘roubar’ engenheiros do setor automotivo.
Assim, a indústria automotiva precisa multiplicar seus
recursos humanos, e também investir no aperfeiçoamento
contínuo dos que já trabalham no setor, com maior
participação em cursos de especialização.
Neste ponto, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva
pode contribuir de forma precisa, pois uma de suas áreas
de atuação é a elaboração e execução de treinamentos
voltados à qualidade, seja no desenvolvimento dos
produtos, na manufatura ou nos serviços da indústria
automotiva.
Esta é, inclusive, uma cultura que o setor deve difundir
mais, em todos os elos da cadeia: o investimento em
treinamentos. Aqui no IQA, iniciamos um novo projeto,
o de formação EQF – Especialista em Qualidade de
Fornecedores, que vem ao encontro das necessidades
das empresas do setor, que precisam trabalhar juntas e
em cooperação para atingir objetivos comuns.
O desenvolvimento deste treinamento nasceu das
entidades mães do setor – Anfavea e Sindipeças –, que
vislumbram necessidades comuns entre os diferentes
players da indústria automotiva em prol de um bem
maior: o crescimento sustentável de todos nós.
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Mário Guitti é superintendente do IQA – Instituto da Qualidade
Automotiva - iqa@iqa.org.br

www.citroen.com.br

0800 011 8088

o Centro de distribuição de peças Citroën, localizado em barueri, são paulo, possui mais de 25 mil itens
de reposição para o seu Citroën. usar peças originais é fácil e rápido em qualquer lugar do brasil, e só elas
garantem a qualidade e a segurança do seu veículo. Clientes profissionais, consultem as condições especiais
em uma das 150 concessionárias da nossa rede em todo o brasil. acesse www.citroen.com.br/concessionarias

Respeite a sinalização de trânsito

Centro de distribuição de peças Citroën.
r e Ceber uma peça original Citroën
é muito mais rápido do que vo C ê imagina.

