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Editorial

Um novo tempo
C

aro leitor, este ano foi muito
importante para o CESVI, e
particularmente para mim.
Em maio, nosso centro de pesquisa
passou por uma mudança de
ciclos, quando então cheguei para
assumir a sua direção de operações.
Neste pouco mais de meio ano,
assumi como minha a luta por
uma reparação automotiva de
maior qualidade, e pela diminuição
urgente da violência no trânsito –
esta epidemia de que todos somos
vítimas, parentes ou amigos de
vítimas.
Foi um período fascinante da
minha vida profissional, de
muito aprendizado, troca de
conhecimentos, descobertas e um
entusiasmo muito grande com as
perspectivas que o CESVI tem para
os próximos anos. Neste pouco
tempo, já fizemos muito, abrimos
novos caminhos para o CESVI,
diversificamos nossas fontes de
receitas e demos início a novos
e relevantes estudos. 2012 será
um ano de intenso trabalho em

pesquisa, com foco naquelas que
realmente farão a diferença para
os mercados com os quais o CESVI
se relaciona.
Agradeço muito a todos que
me apoiaram neste começo de
um novo capítulo da minha vida
– e da vida da nossa empresa
também. Agradeço especialmente
à equipe maravilhosa do CESVI,
por todo o seu talento, empenho
e comprometimento, e também a
você, leitor da nossa revista, que
continua provando a importância
da disseminação das nossas
informações.

práticas de pesquisa; uma aula
sobre o que o resto do mundo
está produzindo e estudando nos
assuntos que mais nos interessam.
Nesta edição, você vai conferir o
que de mais importante nós vimos
por lá.
Tenha um Feliz Natal e um 2012
de muito sucesso e felicidade. Nos
vemos no ano que vem.

E por falar nas experiências deste
ano, a matéria de capa desta
edição trata justamente de um
dos acontecimentos que mais
me marcaram recentemente.
Estive no México participando
de um encontro internacional de
centros de pesquisa especializados
em reparação e segurança:
a conferência do RCAR. É
um momento muito rico no
intercâmbio de experiências e

www.yesbrasil.net

Almir Fernandes
Diretor de operações
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Ensaios de impacto:
divulgação
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Nissan March e Renault Duster
Fomos do compacto ao robusto: Batemos

A

vizinhança do CESVI já começou a
encomendar tapa-ouvidos. Isso porque,
este ano, o movimento está mais intenso
na pista de crash-tests do centro de pesquisa. Até o
fechamento desta edição da revista, 14 veículos já
haviam passado pelos ensaios de impacto do CESVI
ao longo de 2011. E as novidades têm parada certa
por aqui.
Nos últimos dois meses, batemos o primeiro japonês
popular do Brasil: o Nissan March. Também voltamos
aos ensaios de impacto com SUVs (“Sport Utility
Vehicles”), levando o Renault Duster para nossa
pista de crash-tests.
Confira a seguir como foram os comportamentos
desses carros nos estudos do CESVI.

o novo popular da Nissan e um SUV da Renault

Nissan March

Impacto dianteiro

Impacto traseiro

Primeiro modelo derivado da nova Plataforma
V (de “versátil”) da Nissan, o March é um
hatch compacto desenvolvido numa tentativa
da marca de levar “inovação japonesa para
todos”. Traduzindo, é a primeira vez que o
consumidor brasileiro tem acesso a um veículo
japonês que pode ser considerado “popular”,
numa tentativa de combinar oferta de
tecnologia com preço acessível.

Se a classificação não foi campeã, muito se deve
ao comportamento do veículo no impacto frontal.
Muitas peças precisaram ser substituídas, incluindo
uma substituição parcial da longarina esquerda –
que recebeu parte da energia da batida por não
haver componentes de absorção de energia, como
um crash-box.

Na parte de trás, a Nissan teve a preocupação de
instalar um crash-box. Ainda assim, a peça não foi
capaz de absorver parte da energia do impacto. Não
deu para escapar do estiramento e da substituição
de tampa e painel traseiros. Como o impacto atingiu
muitos componentes, o trabalho de pintura foi maior
do que o habitual
na sua categoria
– o que inclui
materiais, insumos
Por
Claudemir Rodriguez
e tempo gastos.
Pesquisa & Desenvolvimento

O desempenho do March nos ensaios
de impacto pode ser considerado
“intermediário”. Não ficou entre os piores,
mas está distante dos melhores resultados,
como reflete sua classificação 18 no ranking
CAR Group.

Resultado: foi preciso fazer um estiramento da
estrutura dianteira e substituir o radiador e o
condensador de ar-condicionado (peças mecânicas) –
ambos afetados pelo impacto. Tudo isso aumentou o
custo do reparo na frente do carro.
A notícia boa aqui foi a fixação do painel dianteiro
ter sido feita com parafusos. Dessa forma, a
substituição foi feita mais rapidamente, o que conta
para um alívio no custo do conserto.

No entanto, foi
possível reparar
a longarina e a
lateral direita.
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CAR GROUP

FICHA TÉCNICA DO NISSAN MARCH

CATEGORIA – HATCH COMPACTO
MONTADORA

VEÍCULO

CAR
GROUP

Volkswagen

Novo Fox
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Versão

1.0
16V FLEX

1.0 S
16V FLEX

Motor / Posição

1.6 S
16V FLEX

C3

13

JAC

J3

13

Chevrolet

Celta

15

Renault

Clio

15

Chevrolet

Corsa

15

Cilindrada

4 cilindros em linha
998 cm3

1.598 cm3

Nº de válvulas

16 válvulas

Combustível
Potência
Torque
Taxa de Compressão
Diâmetro e curso

Gasolina e/ou etanol
74 cv a 5.850 rpm
(gasolina/etanol)

111 cv a 5.600 rpm
(gasolina/etanol)

10,0 mkgf a 4.350 rpm
(gasolina/etanol)

15,1 mkgf a 4.000 rpm
(gasolina/etanol)

10:1

10,7:1

69 x 66,8mm

78 x 83,6mm

Ka

15

Câmbio

Mecânico 5 velocidades

Tração

Dianteira

Volkswagen

Novo Gol

15

Direção

Fiat
Renault

Punto
Sandero

15
15

Mecânica

Elétrica com assistência variável

Estruturada independente, tipo McPherson

Suspensão traseira

Estruturada com eixo de torção

Freio dianteiro

Discos ventilados (260mm de diâmetro)

Freio traseiro

Tambores (203mm de diâmetro)
3.780mm

Nissan

March

18

Comprimento
Largura

1.665mm

Fiat

Mille

20

Altura

1.528mm

Entre-eixos

2.450mm

Peugeot

207

21

Fiat

Novo Uno

21

Fiat

Palio

21

Pneus e rodas

Fiat

Novo Palio

23

Carroceria

Fiat

Palio Fire

23

Peso

925 – 938 kg

Tanque

964 – 982 kg
41 litros

Porta-malas

265 litros (VDA)
175/60 R14
(aço)

175/60 R15
175/60 R15
(liga leve) (liga leve na cor
titanium)
Monobloco

Nº de portas

5 portas

Nº de ocupantes

5 lugares

Versão

1.6 16V HIFLEX
Mecânico

EXPRESSION
DYNAMIQUE
DYNAMIQUE
DYNAMIQUE
1.6 16V HI1.6 16V HI2.0 16V HI2.0 16V HI-FLEX
FLEX Mecânico FLEX Mecânico FLEX Mecânico
Automático

Motor / Posição

4 cilindros em linha

Cilindrada

1.598 cm3

1.998 cm3
16 válvulas

Combustível

Gasolina e/ou etanol

Potência
Torque

DYNAMIQUE
2.0 16V HI-FLEX Mecânico
4X4

Dianteiro / Transversal

Construção
Nº de válvulas

Ford

Suspensão dianteira

1.6 SR 16V
FLEX

Dianteiro / Transversal

Construção
Citroën

1.6 SV
16V FLEX

FICHA TÉCNICA DO RENAULT DUSTER

110 cv a 5.750 rpm (gasolina)
115 cv a 5.750 rpm (etanol)

138 cv a 5.500 rpm (gasolina)
142 cv a 5.500 rpm (etanol)

15,1 mkgf a 3.750 rpm (gasolina)
15,5 mkgf a 3.750 rpm (etanol)

19,7 mkgf a 3.750 rpm (gasolina)
20,9 mkgf a 3.750 rpm (etanol)

Taxa de Compressão

9,8 +/- 0,7:1

11,22 +/- 0,7:1

Diâmetro e curso

79,5 x 80,5mm

82,7 x 93mm

Câmbio

Mecânico
5 velocidades

Tração

Mecânico
6 velocidades

Dianteira
(modo 4X2) - 4WD
Hidráulica

Suspensão dianteira

Tipo McPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais.
Semi-independente com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos
telescópicos verticais.

Freio dianteiro

Discos ventilados

Freio traseiro

Tambores

Comprimento

4.315mm

Largura

1.822mm

Altura

1.690mm

Entre-eixos

2.673mm

Peso

1.202 kg

1.258 kg

1.276 kg

Tanque

50 litros

Porta-malas

475 litros

Pneus e rodas

Mecânico
6 velocidades

Dianteira

Direção
Suspensão traseira

Automático
4 velocidades

215/65 R16(aço)

Independente tipo McPherson
com multilink, amortecedores
hidráulicos telescópicos e
barra estabilizadora.

1.294 kg

1.353 kg

215/65 R16 (liga leve)

Carroceria

Monobloco

Nº de portas

5 portas

Nº de ocupantes

5 lugares

CAR GROUP
CATEGORIA - UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV)

Crash dianteiro do March

MONTADORA

VEÍCULO

Renault

Duster

CAR GROUP

20
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Renault Duster

Duster na pista do CESVI

De olho nas preferências do consumidor brasileiro, a Renault
fez adaptações no Duster em relação ao modelo que é vendido
na Europa. O SUV brasileiro tem 774 peças novas – as principais
mudanças estão concentradas nos sistemas de suspensão, motor,
câmbio e conforto acústico.
A Renault também destaca que seu sistema de logística – com dois
grandes armazéns em Jundiaí (SP) e em São José dos Pinhais (PR) –
permite o envio de peças no mesmo dia a todos os concessionários
do País.
Único SUV atualmente no ranking do CESVI, o Renault Duster
também teve um desempenho apenas mediano nos ensaios de
impacto feitos no centro de pesquisa, o que lhe rendeu uma
classificação 20 no CAR Group.

Impacto dianteiro
Uma equação que começa a ficar nítida: falta de crash-box = muitas
peças afetadas pelo impacto. Foi o caso da parte frontal do Duster.
Por isso, houve necessidade de estiramento da dianteira, além
de substituição parcial da longarina esquerda e do painel. De
bom, houve a possibilidade de reparo de alguns componentes
mecânicos, como o radiador e condensador do ar-condicionado.

Impacto traseiro
Mesmo sem um crash-box na traseira, o Duster tem um absorvedor
de impacto que cumpriu parcialmente sua missão. A lateral direita
e a tampa traseira puderam ser reparadas, enquanto o painel
traseiro e a parcial do assoalho do porta-malas tiveram de ser
substituídos.

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
Crash traseiro do Renault Duster
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ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Editor

A volta ao mundo da
pesquisa automotiva

divulgação
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Conheça os principais estudos sobre reparo
e segurança apresentados na conferência
do RCAR, um conselho internacional
de centros de pesquisa
semelhantes ao CESVI

O

s engenheiros e técnicos do
CESVI BRASIL não são os únicos
cientistas malucos passando a
vida a estudar segurança no trânsito
e reparação automotiva. O planeta
todo está de olho em melhorias nesses
campos. Há centros de pesquisa que
atuam com perfis semelhantes aos
do CESVI em dezenas de países. Se a
concorrência é ruim? Pelo contrário:
quanto mais gente pesquisando, mais
informações são compartilhadas, o que
é melhor para todo mundo.
Esta troca de ideias, embora possa
ocorrer o ano todo, tem um momento e
um local especiais: é a conferência anual
do RCAR. A sigla (lê-se “arcar”) quer
dizer “Research Council for Automobile
Repairs”, o que em bom português
significa “conselho de pesquisa para
reparação automotiva”. Mas o foco vai
bem além da reparação, incluindo tudo
o que diz respeito à segurança das vias e
do próprio carro.
Os centros de pesquisa ligados a este
conselho se reúnem uma vez por
ano, cada vez num país, para trocar

experiências e apresentar alguns dos
seus principais estudos. Muitas vezes
acontece de uma pesquisa bacana
feita na Austrália, por exemplo,
servir para a realidade brasileira. E o
contrário também vale: o Brasil tem sido
exportador de pesquisa desde que se
filiou ao RCAR.
Neste ano, a conferência aconteceu no
México, onde fica o CESVI... México,
claro. Ele é um dos seis centros com a
marca CESVI espalhados pelo mundo –
os outros estão no Brasil, na Argentina,
na Colômbia, na França e na Espanha.
Além dos CESVIs, há outros 19 centros
de pesquisa membros do RCAR.
Todos participaram do encontro de
outubro, discutindo design de veículos,
reparabilidade, danos materiais,
segurança e outros temas.
Os estudos mais interessantes desta
edição do RCAR, você vai conhecer
agora. Ao longo das próximas edições
da Revista CESVI, vamos voltar a cada
um deles de forma mais aprofundada,
para você conhecer melhor todos os
detalhes e os resultados de cada estudo.
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Capacete duro na queda
Los hermanos também sofrem
com a frequência alarmante
de acidentes envolvendo
motociclistas. Por isso, o CESVI
Argentina teve a iniciativa de
desenvolver um laboratório
especializado justamente
em avaliar a qualidade dos
capacetes oferecidos no
mercado. Deu tão certo que o
trabalho do centro de pesquisa
influenciou na mudança dos
padrões locais de certificação
para este equipamento de
segurança, que foram adaptados
aos critérios internacionais, bem
mais rigorosos.

Melhor deixar no piloto
automático

Os modernos sistemas que “percebem” a iminência de um acidente
podem funcionar alertando o
motorista sobre o risco ou tomando
decisões por ele, freando o carro,
por exemplo. Mas o centro IIHS
levantou uma suspeita: será que os
motoristas estão suficientemente
informados para saber interagir
com esses sistemas, de modo a
evitar acidentes? A conclusão foi
que, enquanto os sistemas que
independem da ação do motorista
conseguem uma redução efetiva
nas colisões, o mesmo não acontece
quando o sistema exige a participação do motorista – como aqueles
que avisam que o motorista está
saindo da faixa, provavelmente por
sonolência. Falta informação.

Tamanho é documento

Outro estudo do centro americano IIHS tem foco na grande diferença entre utilitários
esportivos e veículos de passeio,
e o que essa diferença provoca
numa colisão. De modo geral, o
carro sofre muito numa batida
com um SUV ou uma picape,
por conta das diferenças de
massa, rigidez e alinhamento estrutural do veículo. Por
isso, em 2003, as montadoras
concordaram em melhorar a
compatibilidade entre essas estruturas, e também a proteção
em colisões frontais e laterais.
O estudo do IIHS apontou que
a compatibilidade melhorou
muito de lá para cá, resultando
em redução efetiva dos índices
de mortalidade em colisões
envolvendo carros e SUVs.

Mau reparo afeta
segurança

Semelhante a um estudo já
desenvolvido pelo CESVI BRASIL
anos atrás, o centro alemão
KTI chegou à conclusão de
que um reparo mal feito pode
deixar o carro mais vulnerável
no caso de novas batidas.
Após um crash-test, o centro
de pesquisa usou métodos
antiquados de reparo, como o
uso de maçarico, e bateu o carro
novamente (impacto lateral
a 50 km/h), verificando um
nível de deformação bastante
superior ao normal. O próximo
passo – seguindo o que o CESVI
já fez – será repetir o processo
com um reparo de qualidade, e
comparar os resultados; o que
deve ser feito já no começo do
ano que vem.

Direção assistida evita acidente?

Os alemães do KTI também fizeram um
estudo muito interessante: verificar se os
modernos sistemas de direção assistida
realmente minimizam a ocorrência
de acidentes. Numa etapa posterior,
eles vão checar como esses sistemas
ajudam a reduzir os danos no veículo
caso não se consiga evitar a colisão – e
sua influência nos custos do reparo. Por
enquanto, trabalhando com dois veículos
iguais (modelo BMW série 5), o centro já
concluiu que, se todos os veículos fossem
equipados com sistemas que freiam
o carro diante da iminência de uma
colisão, até 40% de todos os acidentes na
Alemanha poderiam ser evitados. E mais:
em até 20% dos acidentes não evitados,
a velocidade poderia ser reduzida para
menos de 15 km/h – velocidade que é um
divisor de águas em termos de custos de
reparação.

15

divulgação

SXC

SXC

Revista CESVI

SXC

14

Reparo de veículos
elétricos

O AZT, centro da Allianz, tem
estudado os automóveis do futuro,
cada vez mais presentes: os veículos
elétricos. Na Alemanha, eles são 50
mil nas ruas, mas a frota tem uma
enorme perspectiva de expansão.
Recentemente, o foco dos estudos
recaiu sobre o reparo. Testes com
o compacto Auris, da Toyota,
mostraram que sua estrutura
protege bem os componentes de
alta voltagem em uma eventual
colisão. Por outro lado, os custos
do reparo aumentam em função
da necessidade de desinstalar
o sistema e pelas restrições
de acesso ligadas à fiação no
local. Outra descoberta: esses
componentes não são afetados
pelas temperaturas da cabine de
pintura.

Matéria de capa

SXC
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Pacotão de sistemas
de última geração

Como o motorista mais velho
sofre o impacto

O centro coreano Samsung comparou
acidentes envolvendo pessoas de diversas
idades. O objetivo: verificar como as
pessoas mais velhas são afetadas nos
acidentes. O estudo avaliou critérios como
o gênero da pessoa, seu histórico médico,
os equipamentos de segurança do veículo
impactado e os danos provocados. A
conclusão foi a de que motoristas mais
velhos têm riscos maiores de ter ferimentos
sérios na altura do tórax. Isso pode dar
embasamento para novos recursos de
segurança no design dos veículos que têm
mais apelo entre os mais velhos.

Um estudo muito completo do
CESVIMAP, da Espanha, mostra a
influência de 11 tecnologias modernas
de segurança na redução de acidentes:
detecção de ponto cego, monitoramento
da pressão dos pneus, alerta de
mudança de faixa, alerta de fadiga do
condutor, assistência em frenagem de
emergência, assistência para estacionar
de ré, luzes automáticas que se adaptam,
sistema de visão noturna, e-Call (sistema
que mobiliza serviços de emergência no
caso de acidentes) e preparação do carro
para uma colisão.

É do Brasil!
O CESVI BRASIL, claro, também
divulgação
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marcou presença. O centro brasileiro
apresentou na conferência um sistema
que analisa a compatibilidade entre
os assentos especiais para crianças e
as instalações nos bancos dos carros
para a acoplagem desses assentos.
Por enquanto, o consumidor ainda
é bastante confuso sobre quais os
assentos mais apropriados e seguros
para suas crianças e seus carros.

Almir Fernandes (à direita), diretor do CESVI, no RCAR

Saiba mais,
aqui mesmo

A partir da próxima edição, a Revista CESVI terá uma nova seção, sempre
apresentando um estudo internacional de um centro membro do RCAR.
É a chance de conhecer com detalhes cada um dos estudos mencionados
nesta matéria, e outros mais.
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Fernanda Mendonça Comunicação

arquivo pessoal

Muito além da dor

Como foi o início do seu engajamento contra a violência
no trânsito?

Após a morte do Fabrício, eu quis entender o que se passa no
trânsito brasileiro, o tão “democrático” espaço onde convivem
pessoas de todas as idades, raças e religiões, e que é tão
desrespeitado. Comecei a circular pelos corredores do Detran,
do Rio, e passei a ser o “inconveniente”, pois questionava por
que a violência no trânsito não estava diminuindo. Participei
de todo o tipo de campanha, seminários, palestras em
universidades. Fiz contatos com políticos de todas as esferas
e muitas campanhas de solidariedade às famílias de vítimas,
pois temos um grupo de apoio a essas famílias. Busquei jornais
e televisões na tentativa de mudar esse cenário, e com isso
ganhamos credibilidade para nossa mensagem. Mas é preciso
fazer muito mais.

Muito se discute sobre as principais causas dos acidentes
de trânsito. Na sua visão, quais são?

A morte no trânsito pode ser evitada. A maioria dos acidentes
graves é decorrente de infrações. Não é só a bebida, mas também
o excesso de velocidade, ou seja, a irresponsabilidade ao volante.
Seguramente, 70% dos acidentes envolvendo pessoas de até
38 anos têm relação com o consumo de álcool. Outro grave
problema é o motociclista que usa o veículo como ferramenta
de trabalho para serviços de entrega. Existem estabelecimentos
que têm como slogan “seu pedido em 20 minutos”. Um alerta:
não compre desses estabelecimentos. Coloque-se no lugar desse
motoboy, que muitas vezes recebe a ordem do chefe para fazer
uma entrega em apenas 5 minutos. Isto é insensato. Imagine
que, no lugar dele, poderia ser o seu filho.

São Paulo adotou um programa de proteção ao pedestre na
região central. Quanto aos atropelamentos, como prevenir?

Fernando Diniz,

presidente da ONG Trânsito Amigo (Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito)

Será que a sociedade
quer se organizar para
diminuir as mortes
no trânsito? O Código
de Trânsito caracteriza
o acidente como delito
culposo, e paga-se por
um crime com cestas
básicas; comparam
a vida de nossos filhos
com sacos de arroz
e feijão

U

m pai órfão de filho. É como Fernando Diniz define sua condição
após a morte de seu filho Fabrício, com apenas 20 anos na época,
num acidente de carro ocorrido em 2003.

Fabrício e duas amigas estavam no banco de trás do carro que,
conduzido em velocidade excessiva, capotou na pista e colidiu contra
um poste na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
Os passageiros tiveram morte instantânea, e o motorista, que
sobreviveu, está foragido da polícia até hoje. Fernando, apesar
do enorme sofrimento – ou por causa dele –, fundou a ONG Trânsito
Amigo (Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito),
da qual é presidente, e decidiu lutar contra aquilo que tirou a vida
da pessoa que ele mais amava no mundo.
A ONU estabeleceu, em 2005, todo terceiro domingo do mês
de novembro como o Dia Mundial das Vítimas de Trânsito.
Foi a forma que a Organização das Nações Unidas encontrou
para prestar tributo a essas vítimas e a suas famílias, além de
todos aqueles que, de alguma forma, tiveram suas vidas
afetadas por tragédias como a do filho de Fernando
Diniz, nosso entrevistado desta
edição.

O atropelamento é o que mais mata no trânsito. O pedestre é
um transeunte, que tem sua faixa para atravessar a rua, a calçada
para caminhar. Todo motorista em algum momento também
é pedestre. Pessoas que nunca viram seus pais dirigindo estão
agora tendo a oportunidade de comprar um carro ou uma moto.
Essas pessoas não tiveram orientação da própria família sobre
os cuidados necessários. Eu digo nas escolas: o automóvel não
é um brinquedo. A constituição diz que todo cidadão pode tirar
carta de motorista a partir dos 18 anos; mas sentar à frente de
um volante não é um direito, é uma conquista. Os pais precisam
analisar se o filho tem maturidade para dirigir. Se necessário,
diga não ao seu filho; pode ser a forma de mantê-lo vivo.

Com três anos de “Lei Seca”, por que as tragédias envolvendo
alta velocidade e motoristas embriagados continuam?
O Rio de Janeiro colocou em prática um plano de abordagem e
reduziu o número de acidentes. Hoje, não está mais reduzindo
porque as equipes não foram ampliadas como se esperava.
Dizem que outros Estados querem copiar o plano do Rio.
Mas é preciso que apliquem em suas cidades de forma eficaz
e diminuam as mortes, para depois comemorarem. Ainda é
preciso aumentar os recursos para a operação e criar metas. A
“Lei Seca” deveria ser um projeto de prevenção muito mais
amplo, que fosse além do álcool.
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O que falta para o Brasil desenvolver o seu próprio plano
de segurança viária, baseado na nossa realidade?
As estatísticas do Ministério da Saúde apontam que cerca de
37 mil pessoas morrem por ano no trânsito; número do qual
discordo. Temos, como dados oficiais, mais de 500 mil feridos,
e a própria OMS diz que 5% dos hospitalizados morrem 30
dias após o acidente. Diante disso, a Trânsito Amigo trabalha
com o número de 60 mil feridos/ano, pois consideramos os
dados da Seguradora Líder, responsável pela indenização do
seguro DPVAT. O Brasil não sabe contabilizar seus mortos. As
campanhas devem ser permanentes e duradouras, e precisam
ser ajustadas ao longo do tempo.

Qual a importância do Dia Mundial das Vítimas de Trânsito?
A morte no trânsito está virando rotina. É preciso que
destaquemos esse dia para que a sociedade se sensibilize.
Temos ainda um exército de mutilados, pessoas com lesões
irreversíveis, que são afastadas do trabalho e até mesmo do
convívio social. Hoje todo mundo se lembra das tragédias
aéreas, pois muitas pessoas morrem de uma vez, e isso choca.
No trânsito, morre-se muito mais, é um problema que precisa
ser tratado como uma epidemia.

O Brasil conseguirá atingir as metas recomendadas
pela ONU para a Década de Ações para a Segurança
no Trânsito?
Já estamos atrasados. A luta pela segurança no trânsito não
apresenta resultado em curto prazo; é como plantar uma
semente e esperar que germine. Somente investindo em
educação será possível aprender a respeitar o direito do outro.
Meu filho tinha 20 anos, ele não é só um número de estatística,
tinha um rosto, uma família. O Fabrício cursava engenharia
eletrônica, e eu sonhava com um futuro promissor para ele.
Eu paguei muito imposto neste país, e pago até hoje, como é
a obrigação de todo cidadão. O mínimo que os governantes
têm que nos dar é a garantia de segurança. Com a adoção da
educação de trânsito nas escolas, e o assunto sendo debatido
pela família, garantiríamos uma geração de motoristas mais
responsáveis daqui a dez anos.

Qual o papel da sociedade na luta por um trânsito mais
seguro?
Não aceitar a impunidade. Mas ela tem que ser organizada. Será
que a sociedade quer se organizar para diminuir as mortes no
trânsito? O Código de Trânsito Brasileiro caracteriza o acidente
como delito culposo, e paga-se por um crime com cestas básicas;
ou seja, comparam a vida de nossos filhos com sacos de arroz
e feijão. Por isso, digo para os que lerão esta entrevista: vocês
não amam seus filhos mais ou menos do que eu amava o meu.
É muito difícil seguir sem eles; então façam a parte de vocês.
Qualquer um pode vir a ser uma vítima da
violência no trânsito.

“O Fabrício cursava
engenharia eletrônica,
e eu sonhava com um futuro promissor
para ele. Eu paguei muito imposto neste país, e pago até hoje.
O mínimo que os governantes têm que nos dar é a garantia de segurança”

Segurança viária
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Por

Patrícia Gejer Segurança viária

Neblina

D

+

irigir na estrada com neblina
sempre dá um frio na espinha.
Você mal consegue ver os carros
à sua frente, tem de reduzir a velocidade
e torcer para que outros também façam
tudo certo: dirijam devagar, tenham
paciência e consigam enxergar o seu carro.
Mas nem sempre é assim. Se os condutores
já não se comportam direito nas condições
ideais, fica até óbvio esperar que alguns
deles agravem os riscos quando se
deparam com neblina na estrada.
O caso mais recente foi o maior acidente
da Rodovia dos Imigrantes, na região de
São Bernardo (SP), que aconteceu no dia
15 de setembro. Um engavetamento na
pista Norte, sentido litoral - São Paulo,
envolveu a soma impressionante de 300
veículos. Uma neblina muito intensa
deixou os motoristas quase às cegas... e
aí foi só combinar a situação difícil com a
falta de prudência de alguns motoristas.
O cenário era apocalíptico: centenas de
carros amontoados, batidos, prensados;
a pista ficou interditada por mais de 20
horas. De acordo com a Polícia Militar,
um motorista de caminhão morreu e 51
pessoas ficaram feridas.

SXC
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O desastre começou com uma leve
batida entre um carro e um caminhão,
ambos prejudicados pela péssima
visibilidade. Com a colisão, os carros
pararam no meio da pista, os que vinham
atrás não enxergavam quase nada, e o
efeito cascata foi inevitável... ou quase.
Se todos mantivessem uma conduta
apropriada para

Engavetamento recorde
na Rodovia dos Imigrantes é prova
do que pode acontecer em estrada com neblina intensa.
Mas você pode escapar do desastre

imprudência
a falta de visibilidade na pista,
talvez o megaengavetamento
fosse evitado – ou, no mínimo,
envolvesse menos veículos.
A rodovia ficou entupida de
carros batidos ao longo de 2
quilômetros, espalhando o pânico
entre os motoristas envolvidos.
A neblina também trouxe
dificuldades para o socorro às
vítimas, além dos destroços de
veículos, de óleo e combustível
derramados pelo caminho. Com
carros em chamas, muitas vítimas
acabaram sendo socorridas no
gramado do canteiro central
da rodovia, as ambulâncias e
os bombeiros também tiveram
complicações para passar pelo
congestionamento que foi
formado.

Desceu a neblina.
O que fazer?
Com alguns cuidados, é possível
minimizar os riscos de se envolver em
um acidente por causa da neblina.
• Em primeiro lugar, reduza a
velocidade. Você não sairia
correndo para dentro de um lugar
escuro, certo?
• Mantenha distância do veículo
à sua frente. Com a neblina, ele
pode ter reações inesperadas, e
você precisaria de espaço para
reagir.
• Evite pisar no freio de forma
brusca. A neblina faz com que a
pista esteja úmida. E

=

acidente

você já sabe que, em uma situação
em que os outros carros mal
conseguem enxergá-lo, tudo o que
você não quer é derrapar e acabar
parando no meio da via.
• Acenda a luz baixa e o farol de
neblina. Nada de farol alto, ele só
piora a visibilidade de todos.
• Cuidado redobrado nas trocas de
faixa. Sinalize sempre.
• Só tente uma ultrapassagem se for
muita necessária. Ultrapassagens
se tornam ainda mais perigosas em
trechos com neblina.

O carro parou. E agora?
Sempre que o veículo tem uma
falha mecânica, ou se envolve em
um acidente, e você tem de parar o
carro, a situação traz uma série de
riscos. O principal deles é que outros
carros não percebam que o seu está
parado e provoquem uma colisão
ou um atropelamento. Com neblina,
as chances dos outros motoristas
não perceberem o seu carro se
multiplicam. Não deixe que isso
aconteça.
• Se perceber que vai parar, sinalize
com a seta até um local seguro,
fora da pista e o mais distante
possível do fluxo de veículos.
O ideal é encontrar um posto
de abastecimento ou uma
lanchonete que fique perto
da estrada.

Qual a diferença?
Engarrafamento ou
congestionamento
Embaraço à circulação,
condição em que os veículos
trafegam em baixa velocidade,
ou paralisação do trânsito na
via pública por acumulo de
veículos ou acidente.

Engavetamento
Um automóvel por dentro
da carroceria do outro, por
consequência de colisão de
veículos.

Segurança viária
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canteiro). Seu carro é um
patrimônio valioso, mas sua
vida vale muito mais.
• Assim que estiver em um local
seguro, ligue para o serviço
de atendimento ou socorro da
região. Em muitas localidades,
os telefones são iguais, como:
193 (bombeiros), 192 (SAMU),
190 (Polícia Militar).
• Geralmente, as
concessionárias de rodovias
instalam aparelhos eletrônicos
e telefones em pontos críticos
de formação de neblina.
Assim, fica mais fácil alertar a
central de operações sobre a
necessidade de formação de
comboios.
Se tiver de parar o carro por falha mecânica ou acidente, o melhor é sair de perto

• Não tem posto nem lanchonete?
Vamos de acostamento. Pare
o carro, ligue o pisca-alerta e
sinalize com um triângulo.
• É fundamental que os outros
motoristas o vejam. Então
lembre qual a velocidade
máxima permitida nesse lugar. Se
for 100 km/h, conte 200 passos
largos (cada passo equivaleria
a cerca de 1 metro) e coloque
o triângulo a esta distância
do seu carro. Assim, os outros
perceberão com bastante
antecedência que há algo de
errado na pista, e diminuirão
a velocidade quando passarem
perto de você. Quando não há
neblina nem pista úmida, você
pode contar 100 passos neste
exemplo.
•

Fique esperto no acostamento.
Se houver um

engavetamento ou o tráfego
estiver muito lento, as
ambulâncias poderão usar
esse espaço para chegar às
vitimas de acidentes, e você
estará no caminho. Entendeu a
importância da sinalização?
• Precisou parar perto de uma
curva? Para colocar o triângulo,
conte os passos como no
exemplo anterior. Quando
chegar ao começo da curva,
interrompa a contagem e só
volte a contar quando estiver no
fim da curva.
• Saia do carro e tente não ficar
muito próximo a ele. Vá até
um local seguro onde não haja
fluxo de veículos (o tal posto ou
lanchonete, ou mesmo um

Comboios
Em casos de neblina
muito forte, viaturas
da concessionária de
rodovia e da Polícia Militar
Rodoviária escoltam
grupos de veículos até um
ponto onde a visibilidade
esteja melhor.
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Regulação de sinistro padronizada

Por

Alexandre Carvalho dos Santos Editor

Atendimento de luxo

C

heio de particularidades
e até caprichos, o mercado
de luxo não tem mistérios

para a Chubb Seguros. A seguradora
se especializou num público marcado
pelo alto padrão, e procura cultivar
relacionamentos com pessoas,
empresas e entidades do segmento
premium. Precursora do seguro
para artigos de luxo, a companhia

Um atendimento desse tipo exige
uma estrutura com profissionais
capacitados. E essa capacitação,
na carteira de automóvel, passa
sempre por entender os processos da
reparação automotiva. “A tecnologia
ligada à reparação ainda está muito
nas mãos das concessionárias, de
forma que o mercado é carente de
profissionais que regulem o sinistro
com esse conhecimento”, avalia
Adilson Pergoli Filho, gerente de
sinistros da Chubb.
Internamente, a Chubb fez a lição
de casa. “O nosso time que atua
em sinistro de automóvel é todo
formado em engenharia mecânica”,
revela Fernando Valentim, diretor
de sinistros. “Então a negociação
dentro de uma oficina fica muito mais

técnica. Conseguimos demonstrar
tecnicamente para os parceiros o que
realmente deve ser pago.”
Só que a Chubb tem uma operação
centralizada em São Paulo, enquanto
o atendimento para o resto do Brasil
é feito por prestadores de serviços, as
reguladoras.
E é aí que está o desafio: como fazer
para que os prestadores mantenham
esse alto nível de atendimento?
Valentim traz a resposta: “Treinar
esses prestadores é fundamental
para que a gente dê transparência
e segurança ao nosso cliente. A
qualidade do serviço tem de ser a
mesma, a ponto do segurado não
diferenciar se está sendo atendido
por um funcionário da Chubb ou um
terceirizado. Precisamos que todos os
nossos prestadores estejam alinhados
dentro desse padrão.”

tem um foco especial em clientes
com experiências de consumo
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Reparação para quem fala
“segurês”
Desafio assumido, a Chubb decidiu
estimular essa capacitação com uma
oferta irrecusável: topou patrocinar
completamente o treinamento de
suas reguladoras. E buscou o CESVI
para a tarefa.
“A gente busca, aqui na companhia,
trabalhar com os melhores. E o
CESVI sempre foi uma referência
em termos de treinamento para
nós”, afirma Fernando Valentim. Sua
análise é compartilhada por Adilson
Pergoli Filho: “O CESVI consegue
se diferenciar entre as empresas
que oferecem capacitação porque
não se limita a explicar o reparo.
Como trabalha forte no segmento
de seguros, consegue falar a nossa
língua e ver o dano de uma outra
perspectiva: como aconteceu, quais as
consequências da reparação...”

O reparo, na teoria e na prática

sempre ligadas a um alto padrão
de exigência, e a conceitos como
sofisticação e tradição.
E na carteira de automóveis não
é diferente: a seguradora tem
o maior market share entre
os veículos de alto padrão. Grande
parte de seus segurados tem na
garagem modelos de marcas como
BMW, Audi, Ferrari... Um tipo
de cliente que não costuma precisar
de carro reserva. A prioridade aqui
é outra: atendimento diferenciado,
agilidade, serviços de altíssimo nível.

Chubb Seguros
investe no treinamento
de suas reguladoras e exige exclusividade

Portfólio
de cursos para seguradoras
O treinamento para os prestadores da Chubb foi uma
customização do curso “Perito em Automóvel”, que faz
parte do portfólio de capacitação oferecido pelo CESVI.
Este curso apresenta os conceitos técnicos da reparação

automotiva, apontando
as relações entre cada tipo de dano
e de reparo com o processo de sinistro.
Nos últimos meses, o CESVI também promoveu
treinamentos semelhantes para Bradesco Seguros
e Banestes, além de cursos sobre “Reparação de Carrocerias”
para os profissionais da Itaú Seguros, Porto Seguro
e Azul, e “Análise de Sinistros Duvidosos” para HDI,
Liberty, Mapfre e Mondial.
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Reguladora treinada ganha mais

mudanças de fluxos, melhorias de
processos e implantação de sistemas.
Com as mudanças, a seguradora já
conseguiu uma redução de cerca de
25% do custo médio de sinistro de
perda parcial. “E a nossa expectativa
para 2012, com a melhoria dessas
reguladoras que estão sendo
treinadas, é ter um ganho ainda
maior em termos de resultado final”,
prevê Fernando Valentim. “Porque a
redução do custo médio de sinistro
tem um impacto direto no resultado
final da empresa. Então, para a
gente, este treinamento é mais que
importante: é estratégico.”

Ao longo de três meses de
treinamento, a Chubb capacitou,
via CESVI, 45 profissionais de
cinco reguladoras. A capacitação
terminou em novembro, e a
companhia tem tido um feedback
estimulante das empresas que
participaram. “Elas se sentem muito
reconhecidas por esse investimento
que a gente faz no nosso prestador
de serviços”, confirma Valentim,
diretor de sinistros. “Também
porque fechamos um acordo em que
as reguladoras capacitadas recebem
um honorário diferenciado”, afirma
Pergoli Filho, o gerente.
E, para que continuem recebendo
mais, a Chubb já prevê treinamentos
de reciclagem nos próximos anos.
As condições para a diferenciação
no pagamento ainda incluem
exclusividade e treinamento de
qualquer profissional que venha
a substituir um outro. “Se estou
capacitando esse prestador, então
ele só vai atender à Chubb”,
explica Valentim. “E eu tenho
como monitorar se, de fato,
essa exclusividade está sendo
respeitada.”
O executivo ainda afirma que tem
ferramentas para medir o custo
médio por prestador de serviço. Ou
seja, quando coloca essas equipes
treinadas para atuar em campo,
pode identificar qual profissional
absorveu melhor os conhecimentos
do CESVI e levou isso para a sua
performance.

Fernando Valentim,
diretor de sinistros

Redução de custo médio
em três anos
Como a Chubb vai medir a relação
custo-benefício desse investimento?
Pelas SLAs. “A gente vai passar a
medir velocidade de atendimento,
agilidade e performance”, explica
Pergoli. “Com o custo médio e o
índice de reparações, enxergamos
que esse projeto pode dar um
retorno consistente e de longo
prazo.”
Falando em longo prazo, a
capacitação das reguladoras
faz parte de um trabalho de
reformulação que já dura três anos
na Chubb, e que inclui também

Treine seu pessoal
Os interessados nos treinamentos do CESVI para o mercado
segurador podem entrar em contato com Sandra Freitas
pelo telefone (11) 3948-4836, ou pelo e-mail
sfreitas@cesvibrasil.com.br
Para mais informações sobre cursos,
acesse: www.cesvibrasil.com.br

Adilson Pergoli Filho,
gerente de sinistros
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O carro do proprietário que estava se lamentando não
tinha um adesivo removível. Quem quer que tenha feito
o envelopamento usou um adesivo permanente, um
tipo muito empregado em trabalhos de sinalização e
comunicação visual. Esse adesivo tem uma cola muito mais
forte, de modo que o vinil só se desgruda da lataria a muito
custo. Resultado: a pintura do carro acaba saindo junto com
o adesivo.

Aplicação e remoção
Mas usar o adesivo incorreto não é o único deslize possível
neste tipo de trabalho. Por exemplo, a aplicação deve ser
feita por uma empresa especializada, e o ideal é que a
remoção seja feita pela mesma empresa.
Por exemplo, o adesivo não deve ser cortado muito rente
ao término da peça (algumas empresas de comunicação
visual fazem assim para economizar vinil). Primeiro
porque mesmo os melhores adesivos podem sofrer algum
encolhimento com o tempo; depois porque o acabamento
pode ser prejudicado, já que, sem sobras, o aplicador não
pode errar. “Um envelopamento total costuma levar 12 horas,
com até três profissionais trabalhando no carro”, explica
Rogério Lima, diretor da Criart Comunicação Visual,
empresa especializada em sinalização e no trabalho de
adesivar veículos.

Parece, mas não é

Também é recomendável que o envelopamento seja feito
de trás para a frente; ou seja, a partir do ponto mais
próximo do porta-malas, terminando no capô. Assim, a
sobreposição não forma um obstáculo para a força do vento –
evitando o descolamento da película quando o veículo estiver em
movimento.

Envelopamento muda a cor do carro, protege a pintura
e dá ao proprietário um modelo personalizado

Q

uem presta atenção já notou: tem automóvel na rua
com lataria parecida com a do carro do Batman. Talvez
a intenção não tenha sido essa. O carro ficou assim por
causa de um trabalho de personalização que virou moda entre
os que gostam de uma exclusividade: o envelopamento de
veículos.
Do que se trata? Basicamente é a aplicação de adesivo por toda
a extensão de carro. No caso do “carro do Batman”, o adesivo
usado é um preto fosco, que tem sido o mais procurado por
quem se interessa por esse serviço. Mas há opções de diversas
cores, assim como há proprietários de carros que pedem o
envelopamento da lataria de uma cor, e as partes plásticas de
outra. O branco é outra cor bastante procurada, na contramão
de uma cultura paulistana, em que carro branco costuma ser táxi.
O fato é que a procura pelo envelopamento tem crescido no
último ano, de modo que vale a pena conhecer alguns dos
aspectos ligados ao processo – seja ele uma moda atual ou uma
tendência para o futuro.

A remoção também precisa ser cuidadosa, para não haver
rompimento da pintura. “Você pega um capô de 1,20m de
largura. Se puxar o adesivo de uma vez só, pode ser que a
pintura seja rompida”, alerta Rosmar Corrêa, gerente comercial
da Imprimax, fabricante de adesivos. “A gente sugere que
a remoção seja feita puxando de 10 a 20
centímetros de largura de cada vez.”

Tem adesivo para tudo
Não é qualquer adesivo que pode ser
aplicado no carro. Ao visitar uma empresa de
comunicação visual que faz o envelopamento
de veículos, nossa reportagem encontrou o
infeliz proprietário de um carro que havia sido
adesivado (pelo antigo dono do veículo) com
um material inadequado. O consumidor chegava
à empresa com um pedido diferente: que o
ajudasse a remover a cola e os restos de adesivo
que não desgrudavam mais da lataria do seu
“carro novo”.
O problema, neste caso, tem a ver com a
escolha do adesivo certo. O material usado para
o envelopamento deve ser um adesivo próprio
para a aplicação automotiva. Um adesivo de
alto padrão, com características de resistência
às intempéries, resistência ao encolhimento e –
imprescindível – que seja do tipo removível.

Aplicação de vinil automotivo

Riscos do repintado

Remoção complicada de adesivo impróprio para envelopamento

A repintura mal feita também pode ser
prejudicial ao carro envelopado. Não é
porque a pintura não aparece que ela
não vai trazer problemas. “Quando
o carro volta de um reparo, há o
risco da oficina não ter usado
uma tinta de boa qualidade ou
abusar do uso de uma massa
plástica na preparação... Com
isso, a tinta não vai ancorar
da forma correta na
lataria, e as chances de se
desprender na retirada
do adesivo se tornam
maiores”, aponta
Corrêa.

Por

Alexandre
Carvalho dos Santos
Editor
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Órion

Revista CESVI

Por

Fernanda Mendonça Comunicação

Oficinas de motos
já trabalham com
o Órion

De fato, o foco do sistema é oferecer rapidez e
integração do conjunto de operações: do call
center, no momento da comunicação do sinistro,
até a aprovação do orçamento. No Órion, para
cada veículo, é possível realizar a associação de 3
mil peças em média.

Sistema em módulos

Como o Órion funciona inteiramente na web, o
usuário consegue acessar o sistema de qualquer
computador, e não precisa de instalação de
aplicativos, o que facilita a comunicação e a
convergência de informações entre os envolvidos.

•

Órion Orçamentos: sistema
para orçamento de sinistros que
funciona tanto na versão on-line
quanto off-line.

•

Órion Estatísticas: proporciona
todas as informações necessárias
para que as companhias de
seguros possam tomar decisões
estratégicas em seus trabalhos de
gerenciamento de sinistros.

•

Órion Prévias: cria uma
interface facilitada para o envio,
recebimento e verificação de
informações relacionadas à vistoria
para a identificação de danos
preexistentes.

•

Órion Peças: software de
gestão de peças que permite à
seguradora obter a aceitação de
preços de peças entre um universo
de distribuidores previamente
cadastrados.

•

Órion Indenização Integral:
gerencia todos os dados
relacionados a um sinistro que
tenha gerado um veículo em
situação de indenização integral.

Flávio Spina, proprietário da Garage Motocenter,
outra oficina especializada em motocicletas,
destaca que as informações são mantidas mesmo
se for preciso interromper um orçamento
para atender um cliente, e até se acabar a luz
na oficina. Não há necessidade de iniciar o
orçamento novamente. “Em outros softwares
do mercado, que não funcionam on-line, o
sistema expira depois de um determinado
tempo, e perdemos as informações; aí temos
que fazer a consulta toda de novo. Como a fonte
dos dados do sistema é o CESVI, a ferramenta
tem confiabilidade técnica e também contribui
para a otimização do tempo no trabalho de
orçamentação”, ressalta Spina.

O Órion pode ser adquirido por
módulos. Assim é possível contratar os
serviços separadamente, de acordo com
as necessidades das oficinas, seguradoras
e reguladoras. Os módulos são:

Caminhões também!

Sistema de gestão
de sinistros agora inclui
motos da Honda e Yamaha
em seu banco de dados

G

rande notícia para oficinas, seguradoras e reguladoras que
trabalham com o Órion em sua gestão e orçamentos de sinistros.
Além das 35 marcas de veículos que já fazem parte da sua plataforma,
o Órion agora dispõe de peças de motos em seu banco de dados.
Foram inseridos no sistema modelos de motos das marcas Honda e Yamaha, que juntas
representam 93% do mercado de duas rodas. “O Órion é fácil de utilizar, pois mesmo uma
pessoa que não tem muito conhecimento sobre motocicleta consegue fazer a consulta das
peças para realizar os orçamentos”, avalia Márcio Souza, proprietário da oficina Minas Motos.

No primeiro semestre de 2011, a venda de
caminhões aumentou 17% em relação ao mesmo
período de 2010, de acordo com levantamento
realizado pela Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores). E ainda,
durante a Fenatran (18º Salão Internacional do
Transporte), em outubro último, o secretário
executivo do Ministério de Desenvolvimento,
Alessandro Teixeira, anunciou que o setor
de transportes receberá R$ 4 bilhões em
investimentos até o final de 2012.
Para acompanhar a expectativa de crescimento
do mercado para o próximo ano, a plataforma de
caminhões do Órion está sendo reestruturada.
Atualmente, além das marcas Mercedes,
Volkswagen, Iveco e Ford, o sistema já conta
também com os modelos da Volvo.

Veículos chineses
E recentemente, os quatro modelos da montadora
chinesa Chery também passaram a integrar o
banco de dados do Órion. Os modelos são: Cielo
Sedan, Tiggo, QQ e Face.

Conheça o sistema
Para conhecer o Órion, é possível
navegar em seus módulos, utilizando
alguns recursos como forma de teste
no site www.orionbr.com.br
Interessados em contratar o acesso
ao sistema de gestão de sinistro e
orçamentação devem entrar em
contato pelos telefones (11) 3948-4855
/ 3948-4831 / 3948-4802.
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Antijammer completo
ainda não existe

Prazer, jammer!

SXC
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Quem acompanha a Revista CESVI
já leu sobre o funcionamento do
bloqueador de sinais na nossa
edição 70. Mas vale lembrar: o
jammer emite ondas destrutivas
que evitam que o operador da
central de monitoramento receba
as informações do equipamento
embarcado, ou mesmo que qualquer
comando de bloqueio, por exemplo,
seja captado pelo carro.
Dependendo do tipo de jammer,
também pode afetar a localização
por GPS. Além disso, esse bloqueador
de sinais interfere na comunicação
de modems via satélite... Ou seja,
impede a comunicação por todos os
lados.

Te achei!
A boa notícia é que os equipamentos
mais modernos já percebem esta
intervenção pela portadora do
modem. Só que é importante
diferenciar as coisas: um detector
de jammer não é um antijammer.
A identificação do sinal prejudicial
não evolui para uma nova tentativa
de comunicação entre veículo e
central. As informações perdidas no
momento da transferência não serão
recebidas pela empresa de segurança.

Mas já há sistemas
que detectam a ação
de um bloqueador
de sinais. Saiba
o que eles são
capazes de fazer

O

s bandidos e as empresas de rastreamento e bloqueio
continuam apostando corrida. A competição é pelo
desenvolvimento tecnológico de sistemas: de um lado,
em prol do crime; do outro, para a segurança de seus
clientes.
A novidade, para o lado dos mocinhos, é a incorporação
de recursos para detectar a ação de jammers – os
sistemas “do mal”, que bloqueiam a comunicação entre
o carro e a empresa, sabotando o rastreamento de um
veículo roubado.
Mas a nova tecnologia, se consegue identificar a ação do
jammer, não é capaz de neutralizá-la. A solução definitiva
para a defesa do patrimônio ainda está por vir. O que
não significa que já tenhamos avanços
significativos na questão.

Na busca da solução
Geralmente, o jammer costuma agir
sobre frequências de comunicação
regulamentadas pela Anatel. A
legislação determina que os sistemas
de rastreamento e bloqueio não
podem atuar em outras faixas. O
objetivo é preservar o funcionamento
de outras frequências, como as de
rádio AM e FM, o sinal de televisão e
até a comunicação entre aeroportos
e aviões.

Sendo assim, as equipes de
engenharia das empresas de
rastreamento têm tentado
desenvolver sistemas que comutem
para uma faixa alternativa, que seja
permitida e esteja fora da raia de
ação do jammer.
Empresas que atuam em
comunicação de via única legalizada,
com sinal de radiofrequência, já
estão tentando alinhar este tipo
de tecnologia com os rastreadores
GSM/GPRS. A ideia é oferecer outro
canal de comunicação de emergência
com a central. Mas o plano tem seus
pontos fracos. A busca do veículo
só poderia ser feita após o aviso
do motorista para a central. E o
equipamento auxiliar não tem muita
precisão na localização do veículo – o
que exige contar com uma equipe de
recuperação para o procedimento.
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Dá para melhorar
A conclusão do CESVI é a de que,
apesar de todas as tentativas,
ainda não existe um recurso que
possa impedir o funcionamento
do jammer de forma eficiente e
definitiva. Apesar dos caminhos
paralelos para transpor a barreira
imposta pelo bloqueador de sinais,
os sistemas ainda não são capazes,
nem remotamente, de manter sua
comunicação com a central em
duas vias (recebendo comandos
e transmitindo informações).
Mesmo adotando outras formas
de comunicação, os sinais são
suscetíveis de bloqueio ou detecção,
possibilitando uma ação maliciosa.
Esses riscos devem estar previstos por
quem adquire um equipamento de
rastreamento – seja o gerenciador
de risco, a seguradora ou o cliente
final.

Alternativos
Outra solução já existente é a relação
entre equipamentos embarcados que
tenham a comunicação alternativa
ZigBee – um tipo de comunicação
local, com pequeno raio de atuação.
Por esse processo, o sistema que
está sofrendo interferência do
jammer passa a se comunicar pelo
canal de radiofrequência ZigBee. Aí,
funciona assim: o sistema consegue
conexão com outro equipamento
embarcado que esteja ativo. Em
seguida, o rastreador receptor da
mensagem de emergência – que não
está sendo bloqueado pelo jammer,
retransmite a mensagem à central de
monitoramento do primeiro.
Como nem tudo é perfeito, é
necessário que haja outro veículo
com o mesmo tipo de sistema e de
comunicação Zigbee para que a
retransmissão seja feita.

Na opção de alinhar radiofrequência com
GSM/GPRS, busca do veículo só ocorre após
aviso do motorista

Para saber mais
Por

Paulo Roberto Weingärtner Júnior
Sistemas de segurança

Colaborou

André Luis de Oliveira
Sistemas de segurança

As funcionalidades e as interferências provocadas pelo
jammer, você encontra na edição 70 da Revista CESVI. Se não tiver o
exemplar impresso, dá para ler na Internet também: http://migre.me/6ho8C - Vá direto até a página 24.
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A culpa é do motorista
Pesquisa divulgada pelo Núcleo CCR de
Infraestrutura e Logística da Fundação
Dom Cabral, em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
concluiu que a maioria dos acidentes está
relacionada a fatores comportamentais, como
excesso de velocidade, imprudência, manobras
perigosas e falta de experiência na direção.

SXC
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O treinamento Análise de Sinistros Duvidosos,
promovido pelo CESVI, tem tido excelente
repercussão entre os participantes, por elucidar
pontos importantes da diferenciação entre o
que gera dúvidas e o que realmente é fraude.
Um dos participantes satisfeitos é Leonardo
Viana da Silva, analista da Mapfre Seguros.

A conclusão partiu principalmente dos tipos
de colisão mais comuns e de uma relação
entre a ocorrência dos acidentes e os dias da
semana. Os acidentes – em trechos de rodovias
com maiores índices – acontecem mais nas
primeiras horas da sexta-feira, sábado e
domingo. Em 2009, 66% dos acidentes fatais
causados por atropelamento ou colisão nesses
trechos aconteceram em finais de semana.
“O comportamento perigoso do condutor,
frequentemente encorajado por consumo de
álcool e outras drogas, característico dos finais
de semana, leva a um aumento nas taxas de
acidentes, assim como a um acréscimo nos
acidentes com fatalidades neste período da
semana”, analisa Paulo Resende, coordenador
do núcleo da Fundação Dom Cabral.

A expectativa
“Meu objetivo com o treinamento era ter
base para fazer uma análise com mais critério;
ter argumentos suficientes para chegar a
uma decisão mais correta e mais justa para o
segurado.”

A maior ocorrência de colisões e atropelamentos,
segundo a pesquisa, é evidência de que os
acidentes estão intimamente ligados ao
comportamento humano, sendo provocados,
na maior parte das vezes, pelo desrespeito
às leis de tráfego, ultrapassagens perigosas,
cruzamento de pedestres em áreas proibidas
e excesso de velocidade. “Mas é preciso ter
em conta que elementos estruturais como
passarelas, faixas mais amplas
e faixas para pedestres
podem contribuir para a
redução da ocorrência de
acidentes nas rodovias”,
Ainda que o setor de reparação esteja num movimento de retração,
ressalta Resende.
há exemplos de oficinas que contradizem a tendência, expandindo sua
atuação.

Na contramão (boa) do mercado
É o caso da Auto Prime, de São Paulo. Em função da
alta demanda em sua unidade de Pinheiros, que tem
capacidade de atender 130 veículos por mês, a oficina
abriu uma nova instalação, agora no bairro da Lapa.
Com um espaço de 1.700 m2 e capacidade produtiva
de 250 veículos por mês, a nova unidade tem sistema
informatizado de gerenciamento, duas cabines de
pintura à base de água e mesa alinhadora.
A nova unidade tem como especialidade os serviços
de reparos rápidos, em que pequenos danos são
reparados no mesmo dia, de modo que o cliente não
fica mais que um dia sem seu carro.
A Auto Prime é um empreendimento de Mario
Lyra, que tem um histórico profissional como perito
da Mapfre. É mais um empresário do setor
de reparação que vem de uma atuação em
seguradoras.
Tanto a matriz como a nova unidade da
Auto Prime utilizam o sistema Órion para os
orçamentos de seus reparos.

Análise de Sinistros Duvidosos, na prática

O que achou
“É um curso bem técnico, mas ao mesmo
tempo é prático, não fica só na teoria.
Consegue desenvolver o perito, para que a
pessoa consiga analisar um sinistro e de fato
emitir uma opinião técnica, para não ficar
somente na intuição. O curso nos lembra que,
para haver uma fraude, é preciso que exista
má-fé por parte do segurado; e provar a máfé é uma coisa extremamente difícil para a
seguradora. E o sinistro duvidoso pode não ser
uma má intenção do segurado, e sim uma falta
de entendimento, ou um problema na forma
como ele narrou esse sinistro.”

Chega de acidentes!
Até o fechamento desta edição, o movimento já
estimava mais de 360 mil vítimas da violência no
trânsito no Brasil, desde setembro de 2009, quando
a conta começou.
Ajude a conscientizar o governo sobre a
importância de um Plano Nacional de Segurança
Viária, com ações coordenadas e metas factíveis.
Acesse: www.chegadeacidentes.com.br

Pautamos
o William
Bonner

Uso no dia a dia
“O aprendizado que veio desse curso já está
contribuindo em casos que estão em análise
neste momento, porque comecei a ver outro
sentido nos argumentos que o segurado estava
usando. Ainda que eu presuma que o segurado
está correto, precisamos de argumentos técnicos
para uma conclusão melhor da ouvidoria.”

Na ExpoFenabrave
Entre os dias 23 e 25 de novembro, o CESVI
marcou presença na ExpoFenabrave 2011,
evento da Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores, que aconteceu em
São Paulo.
O estande do centro de pesquisa esteve
divulgando seus serviços e produtos destinados
a oficinas, como certificações, treinamentos e o
sistema Órion de orçamentação.
Os visitantes também
ganhavam exemplares
da Revista CESVI.

Quadro do Jornal
Nacional sobre a
insegurança nos ônibus urbanos, veiculado no fim de
outubro, nasceu de um interesse da produção do
telejornal pela matéria de capa da última Revista
CESVI: “Contra todos?”. O quadro do JN teve foco
no que pode acontecer com os passageiros que
viajam de pé nos ônibus, contando apenas com a
força dos próprios braços contra a violência das
frenagens.
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Visite o CESVI
na Internet

As melhores
rodovias estão
em São Paulo
Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos
Transportes (CNT), a Castello Branco (SP 280) é
a melhor rodovia do País. Aliás, das 20 melhores
estradas do Brasil, 19 são paulistas e fazem parte
do Programa de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Paulo.
A 15ª edição da pesquisa avaliou 92.747
quilômetros, representando 100% da malha
federal pavimentada, as principais rodovias
estaduais e as concessionadas. A pesquisa
teve como critérios o estado do pavimento, a
sinalização e a geografia da via.
Ainda segundo a pesquisa, 79% dos trechos
paulistas foram classificados como “ótimos” ou
“bons”. Para se ter uma ideia da diferença entre
São Paulo e o resto do Brasil, a média do País é de
57% de rodovias em condições regulares, ruins ou
péssimas.

No site
www.cesvibrasil.com.br
Um verdadeiro portal
com informações sobre
os trabalhos do CESVI em
reparação automotiva e
segurança viária: estudos e
pesquisas, avaliações, dicas
de segurança, notícias.

Clube

No blog
www.clubedasoficinas.com.br
Uma revista eletrônica com
matérias e notícias sobre
reparação automotiva:
lançamentos de produtos,
dicas técnicas de reparo,
oficinas top...
No Twitter
@cesvibrasil
Notícias rápidas do mundo
da reparação automotiva e
da segurança no trânsito.
Tudo em até 140 caracteres,
para quem não tem tempo a
perder.

Pesquisa da PPG
Industries, nos
EUA, revelou que
o branco é a cor
de carro mais
popular do mundo.
Cerca de 21% dos
carros ano-modelo
2011 ao redor do
mundo têm sido
brancos. Prata e
preto ficaram em
segundo lugar,
empatadas com
20%.
Na América do Sul, no entanto, o prata
e o preto mantêm a liderança, com 31%
e 21% da preferência, respectivamente.
Em terceiro lugar vem o cinza com 17,4%.
O branco aparece em quarto, com 16,1%.
Mas, vale ressaltar que prata e preto têm
perdido terreno, enquanto cinza e branco
vêm ganhando.
“A cor branca tinha 10,2% da preferência
em 2009, subiu para 13,8% em 2010 e
agora saltou para 16,1%”, afirma Alex Lair
de Amorim, responsável pelo Laboratório
de Desenvolvimento de Cores da PPG do
Brasil. Outra cor que também cresceu na
preferência do consumidor foi o cinza,

Certificação de peso
Grupo PB Lopes tem as primeiras concessionárias Scania
certificadas pelo CESVI BRASIL. O grupo tem três unidades:
em Maringá, Londrina e Campo Grande.
Os trabalhos envolvendo CESVI e Scania tiveram início
em 2008, com treinamentos
de funilaria e pintura
para os profissionais das
concessionárias da marca.
Em seguida, foi feito um
projeto de desenvolvimento
de processos de funilaria e
pintura, para inserção no
sistema Multi, da Scania.
A meta do projeto é certificar
toda a rede.

que em 2009 tinha 13,8% de participação,
subiu para 14,5% em 2010, e agora tem
17,4%.
Uma curiosidade acerca do branco é que
veículos pintados nesta cor refletem
muito mais a incidência dos raios solares
e, consequentemente, aquecem menos.
“Com isso, o uso do ar-condicionado
pode ser melhor racionalizado, e isso
gera economia de combustível e menor
emissão de gases na atmosfera”, afirma
Amorim.
Pesquisa
A PPG concluiu recentemente um estudo
on-line de opiniões dos consumidores nos
Estados Unidos sobre a importância das
cores nas compras de carro novo, e mediu
que:
- 48% dos consumidores geralmente
escolhem produtos com base na cor;
- 77% disseram que a cor exterior foi um
fator na decisão de compra do veículo;
- 30% informaram que a cor é um fator
importante na escolha do veículo;
- 31% responderam que estão dispostos a
pagar mais por um veículo que expressa
sua personalidade pela cor;
- Os proprietários de carros de luxo,
carros esportivos e SUVs grandes Premium
disseram que estão dispostos a
pagar mais para obter a cor de sua
escolha;
- 40% disseram que prefeririam
uma ampla gama de opções de
cores.

divulgação

O ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) passa a ser item obrigatório para
novos modelos de veículos de passeio e comerciais fabricados a partir de
novembro na União Europeia. A medida faz parte de uma estratégia da
Comissão Europeia de melhorar a segurança no trânsito. “O ESP pode
evitar em até 80% os acidentes causados por derrapagem”, aponta
Werner Struth, presidente da divisão Chassis Systems Control da Robert
Bosch.
Este sistema utiliza sensores inteligentes para verificar, 25 vezes por segundo, se
a condução do motorista corresponde ao sentido real
de percurso do veículo. Caso seja detectada alguma
discrepância, algo que indique que o veículo ficará
instável, o ESP intervém, reduzindo o torque do motor
para recuperar a estabilidade do conjunto.
Em uma segunda etapa, a partir de 31 de outubro
de 2014, o ESP passará a ser obrigatório em todos os
modelos vendidos na Europa, incluindo os veículos
lançados antes de 1º de novembro de 2011.

Branco é a cor mais popular
SXC

Europeus exigem ESP nos carros

SXC
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Por

Alexandre Xavier

Certificação da gestão
da qualidade beneficia sociedade,
consumidor e indústria

C

divulgação

omo forma de assegurar à
sociedade maior confiabilidade
na reparação veicular, o Inmetro
(Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia) publicou
recentemente a portaria nº 301,
que obriga fabricantes de diversos
componentes automotivos a certificar
os produtos para a comercialização no
mercado de reposição.
Muitos desconhecem, mas para que a
certificação do produto seja realizada, o
Inmetro exige também que a indústria
tenha ou que faça a implementação
de um sistema de gestão da qualidade,
baseado nas já conhecidas normas ISO
9000. Esta exigência faz todo sentido,
uma vez que não é possível certificar
uma autopeça sem que ela passe por
um processo produtivo padronizado e
controlado, para facilitar a identificação
de possíveis desvios na qualidade do
produto.
Alexandre Xavier é gerente de novos
negócios e marketing do IQA – Instituto
da Qualidade Automotiva

“Certificar o sistema
é uma garantia
a mais de que o
processo, como um
todo, funciona como
um relógio aferido”

Assim, possuir ou ter que implementar
um sistema de gestão da qualidade
é o primeiro passo para se ter um
produto certificado. Porém, é possível
fazer mais. Esta é uma excelente
oportunidade para a empresa investir
em um robusto sistema de gestão da
qualidade, certificado, que significa ir
além das exigências do Inmetro.
Isso traz muitas vantagens para a
sociedade, para o consumidor e para
a indústria, pois certificar o sistema de
gestão da qualidade é uma garantia
a mais de que o processo, como um
todo, funciona como um relógio
aferido, pois periodicamente
passa por auditorias de
acompanhamento para
conferir a conformidade.

Nós, do IQA – Instituto da
Qualidade Automotiva, somos
especialistas em certificação de
produtos e sistemas no setor
automotivo, pois fomos fundados
pelos órgãos máximos do segmento:
Anfavea, Sindipeças, Sindirepa, além
de entidades da área automotiva
e órgãos governamentais. Somos
acreditados pelo Inmetro, o que
significa dizer que fazemos o
trabalho conforme suas exigências.
Assim, na hora de contratar a
certificação do produto, o IQA
recomenda também certificar o
sistema de gestão da qualidade,
pois ao realizar ambas certificações,
a indústria ganha em tempo.
Isso porque na maior parte
dos processos de certificação
do produto, a empresa passa
inevitavelmente por uma auditoria
no sistema de gestão da qualidade
que, se for devidamente certificado,
é apenas documental. Do contrário,
existe todo um procedimento a ser
realizado, exigindo a realização de
auditorias periódicas.
Além disso, se ambas certificações
forem realizadas com o IQA, o
processo de certificação do produto
fica mais ágil ainda, pois é possível
alinhar os procedimentos de
auditoria de uma só vez, em prazos
pré-estabelecidos. No final das
contas, todos ganham: indústria,
consumidor e sociedade.
Pense nisso.
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