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REPARO DE
MICRODANOS

Comunicação e segurança
podem ocupar o mesmo carro?

COMO ELES
REAGEM
À BATIDA

A reparabilidade do Renault
Fluence e do Chevrolet Cobalt
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CELULAR:
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VIVA-VOZ?
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Técnica tem características
próprias e pode ser ótimo negócio

Novas
práticas
U

m dos objetivos capitais do CESVI BRASIL, desde
sua inauguração, em meados dos anos 90, foi
contribuir para o aprimoramento das práticas
de reparação automotiva. Introduzimos processos
e equipamentos que, até então, eram ilustres
desconhecidos entre as oficinas do País.
E, para dar suporte ao uso dessas novidades, sempre
acompanhamos redes de concessionárias e oficinas
independentes por meio de consultoria e treinamento.
A verdade é que, ao longo dessas quase duas décadas,
o mercado reparador evoluiu muito. O setor de oficinas
de funilaria e pintura ficou mais enxuto, porque deixou
de existir espaço para quem não oferece um trabalho
profissional e de qualidade. As seguradoras passaram
a contar com parceiras que mantêm, aos olhos dos
segurados, a imagem de excelência que as companhias
querem sempre transmitir.
A revolução foi tamanha que, hoje, já não há tantas
novidades que as oficinas desconheçam. Ainda assim,
o CESVI continua pesquisando o que pode deixar o reparo
mais eficiente, mais rápido e com um custo melhor.
É o caso do tema da nossa matéria de capa desta edição.

O reparo de microdanos tem se desenvolvido como
uma opção de negócio bastante interessante – para
as reparadoras e seus clientes. Se feito corretamente,
tende a ser uma opção de serviço mais rápido, limpo
e de bons resultados. Mas, por enquanto, faltam
critérios que deem um padrão à qualidade deste tipo
de reparo. É aí que, mais uma vez, queremos proporcionar
um embasamento técnico para o mercado. A matéria
é um aperitivo. Vem mais informação pela frente.
Sugiro ainda uma atenção especial à matéria da seção
“Segurança viária”. A necessidade de comunicação
de hoje em dia ainda precisa se adequar às restrições
voltadas para a segurança no trânsito. Na matéria,
o especialista André Horta esclarece o que é mais
e menos perigoso no uso do celular ao volante, e ainda
aponta os riscos de outras distrações dentro do veículo.
Tenha uma ótima leitura.
Almir Fernandes
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A instalação profissional de sistemas de segurança não é para qualquer um.
Por isso, no treinamento de capacitação de instaladores de rastreadores e bloqueadores
do CESVI BRASIL, o especialista aprende as técnicas mais modernas, conhece os principais
componentes eletrônicos do veículo e fica por dentro das exigências do mercado.
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Com os agentes mais qualificados do mercado
a serviço de sua cia, a concorrência não terá chances.
Para mais informações e inscrição, acesse:
www.cesvibrasil.com.br/treinamento ou ligue (11) 3948-4847.
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Ensaios de Confira como
Fluence
impacto: oe Renault
o Chevrolet
se
chegou Cobalt
comportaram
estudos
a vez dos nos
de reparabilidade
sedans do CESVI
Claudemir Rodriguez

Renault Fluence
O bem equipado sedan médio da Renault chega ao consumidor apostando
numa ótima relação custo-benefício. Já no quesito reparabilidade, o carro ainda
tem o que melhorar. Na classificação do CAR Group, o Fluence ficou atrás dos outros
modelos da mesma categoria.

Impacto dianteiro

Divulgação

D

uas coincidências na seção “Carro” desta edição. A primeira é que falamos
de dois sedans – embora o Cobalt seja um sedan compacto, enquanto o Fluence
é um sedan médio, mais robusto. A segunda é que nenhum dos modelos estudados
pelo CESVI se destaca positivamente quando o assunto é reparabilidade. O veículo
da Chevrolet ficou numa posição no meio da tabela da sua categoria no ranking CAR Group.
Já o modelo da Renault ficou com a pior classificação entre os concorrentes.
Se há bastante a melhorar, também há fatores positivos na análise desses dois carros.
Leia o resto para saber.
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Divulgação

Tudo deveria ficar mais fácil quando o veículo tem uma travessa frontal com crash-box,
como é o caso do Fluence. A função da peça é justamente absorver parte da energia
do impacto em batidas de baixa velocidade.
O crash-box do Fluence realmente conseguiu evitar que a longarina dianteira fosse atingida.
No entanto, não deu conta de evitar que o painel dianteiro e os alojamentos do conjunto
óptico sofressem com o impacto. Essas peças estruturais precisaram ser trocadas.
E não ficou nisso. Peças móveis, como o capô e o para-lama, também precisaram
de substituição por causa dos danos sofridos. No capô, o impacto atingiu regiões
de deformação programada (pontos fusíveis), inviabilizando qualquer chance
de reparo da peça.
De um modo geral, o estudo apontou uma grande quantidade de peças mecânicas
atingidas, e que precisaram de substituição – 40% das peças que precisaram ser
trocadas eram mecânicas, incluindo peças importantes, como o radiador do motor,
o radiador da transmissão e o condensador do ar-condicionado.
Resultado: um custo alto de reparo na parte dianteira, em comparação com outros
veículos da mesma categoria (vale lembrar: substituir a peça costuma ser mais caro
que repará-la).
O que deu para salvar com o reparo: o suporte do limpador do conjunto óptico,
o defletor de ar do para-choque e o farol de neblina.

Impacto traseiro
O comportamento do Fluence no impacto traseiro também não foi dos melhores.
O carro conta com um absorvedor central, que conseguiu poupar a longarina – embora
não tenha eliminado a necessidade de um estiramento da parte traseira. Já o painel
traseiro precisou ser substituído.
O fechamento do painel teve como ser reparado, assim como o assoalho do porta-malas
e a tampa traseira. O problema foi que, para a remoção da tampa, houve necessidade
de remoção dos adesivos, aumentando o custo do reparo.

Alexandre M. Xavier
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MONTADORA	VEÍCULO
			

CAR
GROUP

FICHA TÉCNICA DO RENAULT FLUENCE
VERSÃO

408

14

Construção

Citroën

C4 Pallas

17

Nº de válvulas

Linea

20

Nissan

Sentra

20

Renault

Fluence

26

16 válvulas

Combustível

Gasolina e/ou etanol
84mm x 90,1mm

Diâmetro x Curso
Taxa de compressão

Impacto dianteiro

10,2:1
143 CV @ 6.000 rpm (etanol)
140 CV @ 6.000 rpm (gasolina)

Potência

20,3 mkgf @ 3.750 rpm (etanol)
19,9 mkgf @ 3.750 rpm (gasolina)
Manual 6 marchas 		
CVT X-Tronic com opção de trocas
			sequenciais de 6 marchas

Tração

Dianteira

Direção

Elétrica com assistência variável

Suspensão dianteira

Tipo McPherson, com braço inferior triangular, barra
estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos.

Suspensão traseira

Eixo soldado em ‘H’ de deformação programada, molas helicoidais,
barra estabilizadora integrada e amortecedores.

Freio dianteiro

Discos ventilados

Freio traseiro

Discos sólidos

Altura

1.470mm

Largura carroceria

1.810mm

Comprimento

4.620mm

Entre-eixos
Peso
Tanque
Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

1.369 kg		

1.372 kg

60 litros
530 litros
		205/60 ou 205/55 R16 		

205/55 R17

		
(liga leve)			

(liga leve)

Monobloco
4 portas

Nº de ocupantes

5 lugares

O Chevrolet Cobalt tem travessa frontal com crash-box. O diferencial é que a travessa é fornecida
separadamente, havendo um crash-box na lateral direita e um na esquerda. Com isto, só houve necessidade
de trocar a travessa frontal e o crash-box esquerdo (na região do impacto). Como o crash-box do lado direito
foi poupado, o custo do reparo foi menor.
Ainda assim, a longarina do lado esquerdo foi atingida. Porém – e isso é importante –, foi possível reparar
essa peça estrutural, já que as regiões afetadas da longarina não tinham pontos de deformação programada.
Outro aspecto positivo da análise da parte dianteira é que a montadora oferece um kit de reposição da fixação
do radiador. Como só um ponto de fixação dessa peça foi danificado, aplicou-se o kit, reduzindo o custo do reparo.
O problema foi o painel dianteiro, que precisou ser substituído – essa parte do Cobalt tem um custo alto
em relação aos painéis dos concorrentes.

Impacto traseiro

2.700mm
		

Nº de portas
Categoria

Chevrolet Cobalt
De maneira geral, o sedan compacto da GM tem uma classificação de CAR Group considerada intermediária entre
os veículos da sua categoria. Poderia ser melhor se o preço das peças que compõem a cesta básica fosse mais baixo.

1.997 cm 3

Torque
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PRIVILÈGE
2.0 16V HI-FLEX 4P
automático

4 cilindros em linha

Cilindrada

Câmbio

DYNAMIQUE
2.0 16V HI-FLEX 4P
automático
Dianteiro / Transversal

Motor / Posição

Peugeot

Fiat

DYNAMIQUE
2.0 16V HI-FLEX 4P
mecânico

Divulgação

CAR GROUP
CATEGORIA-SEDAN MÉDIO

A ausência de uma travessa com crash-box contribuiu para a quantidade de peças afetadas na parte traseira
do Chevrolet Cobalt. Mesmo com um absorvedor de impacto, não foi possível evitar danos significativos
em peças estruturais, como a longarina, o painel traseiro, o assoalho do porta-malas, o alojamento da lanterna
e a lateral traseira.
Além do processo de estiramento, foi preciso fazer substituição parcial da longarina e do painel traseiro,
o que resultou no aumento do custo total da reparação, não só pelo preço das peças, mas principalmente
pela mão de obra envolvida nas substituições.
O ponto positivo foi a possibilidade de reparo da tampa traseira. A lateral traseira também pôde ser reparada,
mas os insumos utilizados e os tempos de funilaria e pintura exigidos jogaram o custo para cima.

Sedan médio

Revista CESVI
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Divulgação

CAR GROUP
CATEGORIA-SEDAN COMPACTO
MONTADORA	VEÍCULO
			
Volkswagen
Jac

CAR
GROUP

Polo Sedan

11

JR Turin

15

Prisma

FICHA TÉCNICA DO CHEVROLET COBALT
VERSÃO
Motor / Posição

LS 1.4 8V
FLEXPOWER 4P

LT 1.4 8V
FLEXPOWER 4P
Dianteiro / Transversal

Construção

4 cilindros em linha

Cilindrada

1.389 cm 3
8 válvulas

Nº de válvulas
Combustível

Gasolina e/ou etanol

15

Diâmetro x Curso

77,6mm x 73,4mm

Versa

16

Taxa de compressão

Voyage

17

New Fiesta

19

Torque

Logan

19

Câmbio

Grand Siena

19

Tração

Dianteira

Chevrolet

Cobalt

21

Direção

Hidráulica convencional

Suspensão dianteira

Renault

Symbol

25

Fiat

Siena Fire

26

Independente tipo “McPherson” com braço de controle
ligado à haste tensora, molas helicoidais com carga lateral linear,
amortecedores pressurizados e barra estabilizadora
ligada à haste tensora.

Suspensão traseira

Fiat

Novo Siena

27

Semi-independente, com eixo torção, barra estabilizadora
soldada no eixo traseiro, mola helicoidal com constante
elástica linear e amortecedores pressurizados.

207 Passion

27

Chevrolet
Nissan
Volkswagen
Ford
Renault
Fiat

Peugeot

Potência

12,4:1
102 CV @ 6.200 rpm (etanol)
97 CV @ 6.200 rpm (gasolina)
13,0 mkgf @ 3.200 rpm (etanol)
12,8 mkgf @ 3.200 rpm (gasolina)
Manual com cinco marchas à frente e uma a ré

Freio dianteiro

Discos ventilados

Freio traseiro

Tambor

Altura

1.514mm

Largura carroceria

1.735mm

Comprimento

4.479mm

Entre-eixos
Peso
Tanque
Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

2.620mm
1.054 kg		

1.061 kg
58 litros
563 litros

195/65 R15 (liga leve)
Monobloco

Nº de portas

4 portas

Nº de ocupantes

5 lugares

Categoria
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LTZ 1.4 8V
FLEXPOWER 4P

Sedan compacto

1.073 kg

Até onde vai
a distração? Falar ao celular é mesmo perigoso?
André Horta

Alexandre Martins Xavier

E se for com “viva-voz”?
O desafio atual é saber conciliar
a comunicação no veículo
com a segurança viária

E

m maio de 1922, um americano
de 18 anos, George Frost,
inventou e instalou o primeiro
rádio de automóvel em seu Ford
T – justamente o modelo de carro
apresentado por Henry Ford
em 1908. Nos seus primórdios,
o rádio ocupava tanto espaço
que, se o carro tivesse bancos
traseiros, eles seriam ocupados
pelo rádio e a antena. É provável
que o autorrádio tenha sido
o primeiro dispositivo eletrônico,
embarcado em veículo, capaz
de provocar distração no motorista.
Imagine a dificuldade para trocar
de estação...
Mas os avanços tecnológicos
dos acessórios sempre caminham
junto com o desenvolvimento
da indústria automotiva.

Atualmente, as montadoras desenvolvem tecnologias
para que os acessórios tenham interface com aplicativos
como Twitter, Facebook, músicas on-line, navegação GPS
e uso de telefone.
Tudo isso pode ser agrupado em um monitor de 8
polegadas instalado no painel do veículo – as funções
podem ser ativadas por meio de comando de voz,
toque na tela ou em botão no volante.
Os consumidores americanos aprovam estes novos
dispositivos, mas admitem que a chance do motorista
se distrair com tudo isso vai aumentar.
É o que tem deixado autoridades e especialistas
norte-americanos em segurança viária cautelosos.
O Departamento
de Transporte deles
Estudos indicam que proibições
(DOT, sigla em inglês)
completas ao uso de telefones
pretende concluir um
celulares ao longo do tempo
conjunto de diretrizes
não têm se mostrado eficientes
que ditará protocolos
na prevenção de acidentes
de segurança no uso
destes dispositivos.

O que os estudos dizem
O National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) informa, em seu boletim de setembro de 2010, que “nas estradas
norte-americanas, a maioria das mortes relacionadas à distração na condução de veículo, 84%, foi associada à classificação
geral de condução do veículo de forma descuidada ou desatenta. Nesta classificação se incluem: trocar CD no rádio,
uso de telefones celulares, conversar com o passageiro, comer, olhar a paisagem, a combinação entre estas, etc.”.

Situação

O que provoca a distração

A atenção do motorista está voltada para
algum evento, objeto, pessoa ou atividade no
interior do veículo.

Ajustar o rádio ou o ar-condicionado, conversar
com passageiro, dar bronca nas crianças
enquanto dirige, usar telefone celular, pegar
objetos caídos, ler revistas, mapas...

Distração externa

O motorista está de olho em algum evento,
objeto, pessoa ou atividade do lado de fora.

Procurar um endereço de rua, ler placa,
admirar a paisagem, paquerar enquanto dirige,
olhar para local em que aconteceu acidente...

Desatenção

O motorista está absorto nos seus próprios
pensamentos.

“Sonhar acordado”, ficar pensando
em problemas profissionais, preocupar-se
com questões familiares...

Distração interna

12

Onde está a cabeça
do motorista
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Nos acidentes de automóvel, as autoridades americanas
consideram difícil identificar a causa específica da distração.
Quando foi possível identificar como causa do acidente o uso
de telefone celular, faltou a informação sobre qual função
do telefone estava sendo utilizada (se o motorista estava
falando, discando, teclando mensagens de texto, conferindo
envio ou recebimento de SMS...).
Em 2009, o estudo “Distração do Motorista na Operação
de Veículo Comercial”, do NHTSA, investigou os acidentes
ou quase acidentes provocados por distração ao volante de
motoristas de caminhão. O comportamento dos motoristas
foi monitorado por sensores e câmeras de vídeo adaptadas
nas cabines dos caminhões. Os resultados, resumidos, são
apresentados em gráfico desta matéria.
O risco identificado no gráfico não garante que falar ao
telefone celular com “viva-voz” seja absolutamente seguro
em todas as situações e para todos os condutores. É
preciso ter em mente que essa comunicação representa
apenas uma fração dos estímulos que podem chamar a
atenção do motorista.
Estudo semelhante realizado em 2007 com condutores
de carros de passeio, chamado “Análise da Desatenção do
Motorista”, também do NHTSA, é outro que indica fatores
de distração do condutor.
Embora seja difícil estabelecer com precisão as relações
de risco entre os estudos citados – em razão das
particularidades de cada um –, é razoável admitir que
as chances de se envolver em acidentes causados por

distração seguem as estimativas apresentadas no gráfico
e podem ser aplicadas aos condutores de outros tipos de
veículos.
Do outro lado do Atlântico, o estudo sueco “Os telefones
celulares e outros dispositivos de comunicação e seu
impacto na segurança rodoviária – Uma revisão da
literatura”, do The Swedish National Road and Transport
Research Institute, também contribui para o debate.
Esta revisão da literatura reafirma a diminuição do
desempenho do motorista devido ao uso do telefone celular,
mas indica que não é possível tirar quaisquer conclusões
sobre o real impacto de segurança no uso do celular em
termos de frequência de acidentes.
O celular impõe uma série de distrações: quando recebemos
uma ligação telefônica (distração auditiva), pegamos o
aparelho (distração visual), atendemos manualmente
(distrações motora e visual) e conversamos (distração
cognitiva e auditiva).
Esse processo todo limita consideravelmente a capacidade
de concentração que você precisa ter para dirigir. Isso
está associado ao tempo que se leva para completar as
atividades, sua complexidade, a habilidade do condutor e as
circunstâncias do tráfego.
Não há provas seguras de que a utilização de “viva-voz”
durante a condução elimina os perigos da distração. Mas
dispositivos do tipo “viva-voz” ou “mãos-livres”, ativados
por comando de voz, são menos arriscados – desde que o
condutor não tenha de tirar os olhos da via.

Dados reais - Acidentes reais em caminhões (Olson et al., 2009)
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Lei parou no tempo?

O Virginia Tech Transportation Institute – VTTI
Agora, imagine que o condutor, teoricamente, não está
– fez interessante comentário sobre a comparação
autorizado a usar o aplicativo GPS instalado no telefone
entre dirigir alcoolizado e usar o celular enquanto dirige:
celular, mas pode utilizar o aparelho GPS acoplado ao vidro
“Recentes resultados onde foram usados simuladores
ou ao painel do carro. Ou que o condutor está proibido
de condução sugerem que conversar ao telefone
de ouvir, por meio de conexão sem fio com o rádio, a playlist
segurando-o pela mão é tão perigoso quanto dirigir
disponível no aparelho celular, mas pode escolher, trocar
alcoolizado dentro do limite legal norte-americano.”
o CD e ouvi-lo no rádio do carro à vontade.
“Os resultados dos estudos
O telefone celular tornou-se
de condução indicam claramente
multifuncional, bem diferente
Não bobeie
que este não é o caso.
da função exclusiva de comunicação
Usar o celular em “viva-voz” não
Comparações recentes feitas
por voz, quando da época que passou
é completamente seguro, pois
em estudos teóricos exageram
a vigorar o CTB.
o risco de acidente está na “distração
o risco de uso do telefone celular
Os acessórios automotivos também
cognitiva”. Contudo, o dispositivo
com relação aos efeitos muito
se desenvolveram e já permitem
permite ao motorista manter os olhos
graves do uso de álcool
conexão sem fio, comandos por voz,
na via e as mãos no volante.
na condução de veículo.
controles de funções no volante,
Dirigir embriagado aumenta
computador de bordo...
Se precisar atender a ligação enquanto
o risco de um acidente fatal
A distância que separa a teoria legal
dirige, seja breve e combine conversar
aproximadamente em sete vezes
da prática cotidiana é imensa.
depois. A situação de tráfego e o teor
em relação ao condutor sóbrio
Em São Paulo, pesquisa realizada
da conversa podem gerar alteração
durante a condução.”
pela ONG Nossa São Paulo indica
emocional, aumentando as chances
“Usando somente as estatísticas
que o tempo médio de deslocamento
de acidente.
de acidentes fatais, se falar
pelas vias da cidade é de 2 horas
Se a conversa for urgente,
ao telefone fosse tão arriscado
e 49 minutos, o que significa
pare o veículo em local seguro.
quanto dirigir bêbado, o número
uma “perda” de 31 dias (um mês)
de acidentes fatais teria
por ano. Mais dias parados
Mantenha os olhos na via
aumentado aproximadamente
no trânsito do que o período de férias
e as mãos no volante.
50% na última década
oferecido aos empregados!
Não troque mensagens
em vez de permanecer
Dado oficial da CET/SP indica que,
de texto enquanto dirige.
praticamente inalterado.”
em 2011, a velocidade média
dos carros no pico da tarde era
Não use o telefone celular
de 18 km/h. Contudo, para aqueles
segurando-o com uma das mãos.
que dirigem nas principais ruas
Aqui, as estatísticas de acidentes
Se a comunicação por texto
e avenidas da cidade de São Paulo,
de trânsito não identificam,
for muito necessária,
é fácil notar que, nos horários de
de forma confiável, as causas
pare o veículo em local seguro.
pico, os veículos rodam praticamente
e a relação delas com
na mesma velocidade dos pedestres:
a gravidade dos acidentes.
aproximadamente 6 km/h.
A falta de dados impossibilita a avaliação sistemática
No âmbito da fiscalização, é notório que os agentes
dos acidentes provocados pela distração. Menos ainda
da autoridade não têm condições seguras de identificar
se pode dizer em relação aos acidentes que podem
se, e quando, o condutor está usando conexão sem fio
ter sido causados por uso do celular.
associada ao “viva-voz” ou ao fone de ouvido.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 252,
A otimização do tempo e a necessidade de comunicação
diz ser passível de penalidade de multa e 4 pontos
são características imprescindíveis à sociedade atual.
na carteira aquele que “dirigir o veículo utilizando-se
Conciliar essas características com segurança viária
de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora
é o desafio.
ou de telefone celular”.
A proibição, em princípio, se aplicaria a todas as funções
atualmente disponíveis em um aparelho celular.
Tem mais! Veja no site do CESVI:
Há entendimentos de que a proibição de uso se estenderia
Como é a legislação na Europa
ao acessório “viva-voz” e ao fone monoauricular, embora
e nos Estados Unidos no que diz respeito
não haja na lei restrição expressa ao uso destes acessórios.
ao uso do telefone celular ao dirigir.
E não dá para relativizar a norma.
Acesse: migre.me/8tt5Q
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Fonte: Olson et. al. 2009.
Obs.: comparação de risco tomando como base a condução regular. Gráfico adaptado.
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TAMANHO
é Documento
Reparo de microdanos é rápido,
é fácil, é eficiente... Mas é preciso
saber como e quando fazer,
para que o resultado seja nota 10

Felicio Schilingovski Felix

Alexandre Martins Xavier

S

abe aquela batidinha no carro, que não chega nem a danificar a pintura? O reparo desse
“machucadinho” está virando um negócio de características próprias dentro das oficinas,
já que tem uma série de vantagens para o reparador: é rápido, exige poucos equipamentos,

a mão de obra necessária é pequena (uma pessoa só pode dar conta do trabalho)... O que não quer dizer
que possa ser feito de qualquer jeito.
Mas você sabe diferenciar esse dano de um convencional, que exija mais da funilaria e até da pintura?
A partir de que tamanho podemos chamar o amassado de microdano? Falamos que não era
tão simples assim...
Conhecer perfeitamente as características do microdano, e as melhores técnicas para esse reparo,
é fundamental para que: a seguradora saiba quanto deve pagar pelo reparo; companhia e oficina tenham
uma noção mais correta de quanto tempo leva um trabalho desses; a oficina se organize para atender
a este tipo de demanda da forma mais adequada possível – e isso diz respeito à mão de obra necessária,
aos equipamentos corretos, ao espaço na oficina que esse tipo de trabalho precisa...
Entendeu a importância de conhecer esse “machucadinho” mais a fundo? Então vamos lá...

O tal do microdano
Para ser considerado dessa forma e para
ter um reparo diferenciado, o dano até pode
exigir pintura, mas não deve passar
de 24 centímetros de perímetro (imagine
um quadrado de 6 x 6cm).
Partindo desse princípio, dá para classificar
os microdanos da seguinte forma (quadro ao lado):
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Deformação sem
dano à pintura

Vale observar bem a chapa para conferir
se a pintura está mesmo intacta.

Deformação
distribuída

Deformação esférica e regular, pode ser uma
cavidade ou uma protuberância na chapa.
O tamanho do dano é identificado pelo seu contorno.
Pode ter sido causado por pressão na chapa
ou por um objeto atirado de fora.

Deformação
pontual

Tem um perfil de dano mais pontiagudo,
por ter sido causada por uma aplicação de força
em uma área bem específica, normalmente
por objetos pontiagudos.

Vinco

Esta deformação é causada por uma força que
se espalha ao longo de uma linha. Imagine
um objeto pontiagudo se arrastando sobre a chapa.

Ressalto

É a típica saliência que aparece no contorno do dano.
Costuma ocorrer quando o agente causador do dano
atinge a superfície da chapa com uma inclinação.

Deformação com
dano à pintura

Ok, estragou a pintura... Mas continua sendo
microdano se não exceder os tais 6 x 6cm.

Dano à pintura
sem deformação

É quando o risco na pintura não está associado
a um amassado, e não passa do tamanho micro
que acabamos de mencionar.

Revista CESVI
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O que provoca
um microdano?
Pode ser um monte de coisa, e entender
o que aconteceu ajuda a saber como deve
ser o reparo. As causas podem ser:

Pequenos impactos
provocados pelo
choque de algo
arremessado

Pedras, fragmentos da rodovia que se soltam
e colidem com o carro, chuva de granizo...

Pequenas batidas

Quando alguém bate a porta do carro ao lado
no seu veículo, “encostadinhas” entre carros
(podem acontecer até na “cegonha” que
transporta os automóveis)...

Outros “encostos”
diversos

20

Quando a pessoa erra o buraco da fechadura
com a chave, quando alguém se apoia no
carro vestindo calça jeans (que tem botões
pontiagudos externos)...

O que fazer?
Cada vez mais difundidas entre as oficinas, há duas técnicas
diferenciadas para tratar o microdano com a mesma excelência exigida
dos danos maiores. Vamos a elas:

RSP (“reparação sem pintura”)
Técnica de reparo de microdeformações em que não houve dano
à pintura do veículo. Trata-se de uma técnica puramente artesanal,
baseada principalmente na habilidade do funileiro com o “martelinho”
na mão. A principal vantagem, além da rapidez no reparo, é a manutenção
da pintura original do veículo. Mas, para isso, é preciso que o reparador
tenha muito cuidado, para não danificar a pintura quando estiver
consertando o amassado.

Microrretoque
Afetou a pintura? Então vai precisar de um retoque sutil (lembre que
a área danificada é pequena). O microrretoque é uma variação do método
convencional de repintura. Ele utiliza um tipo especial de verniz, que
no final do trabalho se mescla perfeitamente com o restante não afetado
da superfície da chapa – permitindo que a repintura só fique ali mesmo,
na pequena área danificada.

Vem um estudo aí
O CESVI BRASIL está
desenvolvendo um estudo
completo sobre reparo
de microdanos. O objetivo
é desenvolver melhores
práticas e sugerir critérios
para este tipo de trabalho.
Muito em breve, você
vai conhecer detalhes
deste estudo aqui na
revista e também no blog
clubedasoficinas.com.br

Revista CESVI
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As pegadinhas

Se NÃO afetou a pintura
Acesso ao dano – A deformação pode ser
pequena, mas, dependendo de onde estiver
localizada, pode ser muito difícil chegar
ao dano, ou posicionar as ferramentas
para fazer o reparo.
Formação de ressalto – É quando a chapa foi
atingida de forma inclinada, formando uma
saliência de dentro para fora do dano. Isso faz
com que o reparo demore mais, já que,
além da cavidade (o “buraco” do amassado),
o funileiro tenha de corrigir a saliência também.

Se afetou a pintura
Deformação – No caso de superfícies metálicas,
se é preciso fazer um preenchimento prévio do
dano com massa poliéster, o tempo de reparo
é maior.
Superfícies plásticas – Se a avaria acontecer
numa peça plástica, vai ser mais complicado
reparar. Por quê? Porque, além da tinta, será
preciso aplicar aditivos para que a superfície
resista sem trincar. Quanto mais material
aplicado, mais tempo leva para fazer o reparo.

A palavra
é produtividade
O CESVI oferece treinamentos
tanto em RSP (reparação sem
pintura) quanto em pequenos
retoques de pintura. Para mais
informações e as próximas
datas de cursos, acesse
a área de treinamentos no site
do CESVI: migre.me/8xWxq
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Além das características do reparo de
microdanos, vale a pena lembrar o seguinte:
de maneira geral, técnicas específicas, como
a RSP e o microrretoque, costumam dar
um banho em produtividade, se comparadas
ao trabalho usual de funilaria e pintura – desde
que aplicadas aos danos realmente pequenos.
Então, vale muito a pena adotar essas
técnicas e, se você é de seguradora ou rede
de concessionárias, sugerir que as oficinas
parceiras trabalhem com este tipo de reparo.
Tudo vai ficar mais rápido, limpo e eficiente.
Bom para as empresas, ótimo para
o proprietário do veículo.

Inovar para
competir
Antonio Megale

“Somente com o aumento da capacidade
de inovar e do aparato tecnológico
dos nossos veículos, faremos frente
à onda dos importados”

O

Brasil vive um momento bastante especial. Como resultado
da estabilização da economia e reforço das políticas sociais,
ocorridos nos últimos anos, experimentamos um grande aumento
do mercado interno, com forte efeito no setor automotivo. O Brasil passou
a ser um dos mercados mais importantes do mundo: fomos o quarto
maior mercado interno em 2011, atrás somente da China, Estados Unidos
e Japão. Entretanto, ao mesmo tempo em que o mercado cresceu,
estamos enfrentando uma fase de redução da competitividade dos produtos
fabricados no nosso país. Os importados têm apresentado vantagem
competitiva em relação aos locais. Este fato, adicionado à busca dos clientes
por maior conteúdo tecnológico, tem feito a participação de veículos importados
crescer de forma importante no mix das vendas no mercado interno. Por outro
lado, observamos que, cada vez mais, as empresas têm dificuldade de exportar.
Neste contexto, a engenharia automotiva brasileira tem um papel relevante
a cumprir. Somente com o aumento da capacidade de inovar e do aparato
tecnológico dos nossos veículos – além da automação da produção na busca
de maior produtividade –, poderemos fazer frente à onda crescente dos
importados. Um dos fatores-chave para isto é a consolidação de uma engenharia
automotiva nacional forte, capaz de enfrentar os desafios de pesquisa
e desenvolvimento que temos. Neste contexto é que se insere a AEA.
Entidade fundada há 27 anos, a AEA (Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva) busca reunir uma fatia importante da capacidade técnica
do setor, para discutir e propor caminhos que reforcem o desenvolvimento
da engenharia no Brasil. Eminentemente técnica, a associação reúne,
em seu quadro de quase 300 voluntários, representantes das montadoras,
dos produtores de autopeças, universidades, órgãos governamentais,
centros de pesquisa e demais entidades setoriais.
Esta congregação de esforços cria um fórum qualificado para as discussões
das questões mais relevantes do setor, de forma neutra e imparcial, visando
sempre ao benefício da sociedade brasileira.
A gestão atual, iniciada em 2011, da qual me honro de ser presidente, busca
reforçar a relevância da entidade, pois julgamos que a AEA tem um papel
central nas discussões da engenharia automotiva nacional. Escolhemos três
bandeiras principais, que serão o foco deste biênio: Segurança veicular, meio
ambiente e trânsito e transporte.

ajudar nas questões de logística, promovendo maior
eficiência e redução de custo nas operações.
Novos equipamentos de segurança veicular também
estão sendo estudados para aumentar
a contribuição da tecnologia dos automóveis
na redução de acidentes ou minimização de suas
consequências. Principalmente agora que estamos
na década de redução de acidentes de trânsito,
iniciativa implementada pela ONU.
Não podemos esquecer também da questão
ambiental, tema de profunda relevância nos dias
de hoje. Diversos estudos estão em andamento
na Comissão de Emissões, visando à redução
do nível de poluentes emitidos pelos veículos.
Temas como Inspeção Técnica Veicular e reciclagem
também estão em discussão nas nossas
comissões. Incentivamos os trabalhos ligados
à sustentabilidade por meio do Prêmio do Meio
Ambiente, premiação anual promovida pela AEA.
A questão da formação acadêmica também
ocupa espaço em nossa agenda. Buscamos,
por meio da nossa diretoria acadêmica,
formas de incentivar e atrair novos engenheiros
para esta especialidade. Recentemente
implementamos o Prêmio Jovem Engenheiro,
que visa a reconhecer os melhores alunos
e trabalhos sobre a engenharia automotiva.
Convidamos todos os leitores da Revista
CESVI a visitarem nosso site www.aea.gov.br
onde mais informações poderão ser obtidas
sobre a AEA. A programação dos diversos eventos
e cursos para o ano de 2012 também está
disponível na nossa página na internet.
Divulgação

Como foi dito no início dessa matéria, nem
tudo é fácil e simples no reparo de microdanos.
Confira a seguir os fatores que podem deixar
o trabalho mais complicado e demorado.

Por carros mais inteligentes
Trânsito e transporte estão no cerne das discussões da AEA este ano, sendo
o tema central do SIMEA (Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva),
o principal evento promovido pela entidade. Sistemas de Inteligência de Transporte
(ITS) aplicados aos veículos podem dar uma contribuição significativa para
reduzir os problemas de mobilidade nas grandes cidades, além de poder

Antonio Megale
é presidente da AEA (Associação
Brasileira de Engenharia Automotiva)
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yesbrasil.net

A gestão técnica de sinistro
de veículos traz inúmeras
vantagens para seguradoras,
transportadoras e frotistas.
Redução do custo médio do sinistro
Maximização dos lucros
Agilidade e segurança
Padronização dos processos
Adequação dos procedimentos,
evitando retrabalho e desperdício
Aumento da produtividade
Em um mercado cada vez mais
preciso e competitivo, a eficiência
operacional é um diferencial
que garante conquistas.
Veja como o CINS pode
revolucionar seu desempenho.

CINS - Centro Integrado de Sinistros
11 3948 48 11
negocios@cesvibrasil.com.br

www.cesvibrasil.com.br

Muito além
do rastreamento

e bloqueio
Sistemas estão ganhando novos
recursos para comunicação,
monitoramento, segurança
e conforto. É a interação total

Paulo Roberto Weingärtner Júnior

entre o usuário e o veículo

Alexandre Martins Xavier

CLIMA: Chuva

atenção na via: 100%

L

ocalização e bloqueio são funcionalidades que você sempre ligou aos sistemas
de rastreamento de veículos. Só que os equipamentos evoluíram, e hoje agregam outros
recursos, proporcionando controle e interação nunca imaginados antes. As novidades
têm a ver com o fato de que a maioria dos rastreadores atuais usa um sistema de comunicação
de dados GPRS, da telefonia celular GSM. Este sistema permite um envio de muitos pacotes
de informação a um custo relativamente baixo – e de forma simples.
Só é preciso que haja disponibilidade do serviço onde o veículo estiver rodando.

Não vai escapar mais nada
Hoje, o usuário pode “conversar” com o veículo usando seu próprio
celular – seja num site de internet aberto no aparelho, seja enviando
ou recebendo informações por SMS. Ele pode receber mensagens de alerta,
no celular, sobre excesso de velocidade do veículo, a localização dele, pontos
de referência, violação do veículo e até fazer um monitoramento de paradas
numa região de risco.
Dependendo do sistema adquirido, o cliente pode configurar o roteiro
de um percurso, controlar as paradas do veículo e saber quanto tempo
ele demorou para chegar ao seu destino.
O transportador que utiliza o sistema ainda pode ceder acesso direto
às informações a um “convidado” – que é o seu cliente. Por essa opção,
a pessoa que está esperando por uma carga pode acompanhar toda
a rota, toda a operação logística do seu produto, contando com
um login e senha temporários.
Com esta alternativa, o transportador se livra de ter de ficar informando
ao cliente, a todo momento, o paradeiro da carga dele.
Ainda falando em percurso, até os pontos de parada podem ser definidos
antecipadamente pelo usuário do sistema, com um controle do veículo
desligado. Qual a vantagem disso? O sistema é ativado sempre que
há uma abertura de porta, ou caso seja dada a ignição do veículo
– o usuário fica sabendo de tudo. Se ele quiser, ainda pode permitir
que o veículo faça um autobloqueio – a liberação só acontece com
um comando específico do usuário.

cansaço: 20%

65

Km/h

Condição do vidro: Limpo
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Cinto de segurança: ok
mãos no volante: ok
possível distração

condição da pista: regular

Força G: 0.1

De olho no motorista
Novidade também é a possibilidade de monitorar as atitudes do condutor
– alguns sistemas já permitem conferir se o veículo está sendo conduzido
de forma adequada. Com as informações, o usuário pode comparar
o rendimento por motorista e também descobrir quais estão precisando
de treinamento.
Este é só um exemplo dos vários tipos de controle do motorista que os novos
sistemas já são capazes de fazer. Quer outros? Dá para saber também
o tempo de motor ligado com o veículo sem movimento (quando o motorista
deixa o veículo “aquecendo” e vai tomar um café), a rotação do motor
(e saber se o motorista é “pé de chumbo”), se há uso inadequado do pedal
da embreagem e até o consumo de combustível. Um sensor de movimento
(um acelerômetro) aponta se há frenagens agressivas, se o motorista corre
muito nas curvas e ainda se o veículo se movimenta estando desligado
(aí dá para saber se ele precisou ser guinchado, e o motorista não disse nada).

Revista CESVI
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Pela segurança da carga
Se a preocupação for com a segurança no trânsito,
alguns sistemas também se mostram uma mão na roda.
Quando o equipamento embarcado nota que está chovendo,
o sistema passa a exigir do motorista uma redução
de velocidade, e notifica o usuário sobre a condição climática
– e também sobre a reação do motorista. Outros recursos fazem
uma leitura da íris dos olhos do motorista, para identificar se o condutor
está fechando as pálpebras com muita frequência – reação típica
de quem está com sono. Outras soluções fazem uma leitura das faixas
da pista em que o veículo está rodando. O objetivo é conferir
se o motorista está dirigindo em zigue-zague – outra atitude
de quem está prestes a dormir.

Para viajar tranquilo

Avalie seu sistema
Sua empresa tem um sistema de

Quer conforto? Tem também. Dá para ligar o veículo, acionar
o ar-condicionado, abrir o teto solar ou mexer nos vidros elétricos...
tudo isso remotamente. Para quê? Para preparar o veículo
momentos antes do motorista começar a viagem. Está provado
que o conforto ao dirigir é importante para combater a fadiga
ao volante – um dos fatores que mais provocam acidentes entre
motoristas de caminhões.
E, se a questão for comodidade, alguns sistemas dão alertas
relacionados à necessidade de manutenção do veículo. Vai desde
um aviso de descarga da bateria até uma notificação sobre
um problema mecânico.
A palavra-chave é interação. Com as novidades, o motorista
terá vários recursos juntos num só sistema – o que implica
redução de custo e melhoria de performance. Se já tinha
rastreamento e bloqueio, agora tem também navegador
de GPS, tacógrafo digital, envio e recebimento de mensagens,
sistema de entretenimento, etc., etc., etc...
O mais importante é que, além da redução de custos nas operações
logísticas, os novos recursos dos sistemas de rastreamento
e bloqueio contribuem para que a entrega chegue no prazo
combinado, e para que haja menos acidentes provocados por
uma falha na condução do veículo. Aí é tudo de bom.

rastreamento e bloqueio? Peça
uma avaliação do seu produto
pelo CESVI BRASIL. Para mais
informações, entre em contato
pelo telefone (11) 3948-4806
ou pelo e-mail negocios@
cesvibrasil.com.br
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Tem mais ! Confira quais são
os sistemas de rastreamento
e bloqueio aprovados pelo CESVI.
Acesse: migre.me/8wtLda

Alexandre Carvalho dos Santos e Eduardo Augusto dos Santos

A voz das concessionárias
Divulgação

“Quero aumentar a participação e o comprometimento
das 52 associações de marca que compõem a federação.
Precisamos dividir as tarefas e compartilhar as decisões.”
O ex-presidente da Fenabrave, Sérgio Reze,
foi uma pessoa muito marcante à frente da federação.
O seu objetivo é fazer uma gestão de continuidade
ou de seguir outras direções?

Flávio Meneghetti,
presidente da Fenabrave

Q

uando você compra um carro, seu
contato nunca é diretamente com
a empresa que produziu o veículo:
a compra se dá na concessionária.
Por ter tanta importância nesse
momento-chave, que é a venda do
automóvel, as distribuidoras têm uma
federação exclusiva que as representa:
a Fenabrave (Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores).
Mesmo assim, segundo o novo presidente
da entidade, Flávio Meneghetti, muitas
associações de marca e concessionárias
ainda não se sentem parte das decisões
e dos caminhos traçados pela federação.
Por isso, um dos principais objetivos
da gestão desse executivo – ele próprio
um concessionário Fiat, pelo Grupo Marajó
– é reverter esse quadro, aproximando
a federação daqueles de quem ela é porta-voz.
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O Sérgio foi muito importante para a Fenabrave,
de modo que eu tenho uma base sólida,
em cima da qual eu continuarei construindo.
Várias bandeiras que ele ergueu, eu ergui junto,
como vice-presidente. Então será natural
uma continuidade dos programas fundamentais:
transformar a federação numa fonte de informação
e treinamento para o segmento, apoiar os pleitos
das concessionárias em relação a vendas diretas...
E, além disso, há outros projetos que estou
desenvolvendo, visando a ampliar o leque
de serviços que a Fenabrave presta junto
a seus associados.

Como a federação vê a falta de mão de obra qualificada
no mercado?

Em comparação com outros mercados,
o segmento de distribuição paga salários bons.
Mesmo assim, temos falta de gente com formação
específica. Geralmente nossos profissionais
são formados na escola da vida. Por isso,
um dos pilares do meu trabalho será dar uma
dinâmica nova à Universidade Fenabrave, por meio
de convênios que estamos mantendo com institutos
que têm foco em gestão.
Estamos reestruturando os cursos que o nosso
segmento demanda, pretendemos influenciar
na geração de mão de obra de qualidade para
o segmento da distribuição.

Qual o papel da TV Fenabrave nesse processo?
É um instrumento de formação e informação,
e será usado como complemento das aulas
presenciais da Universidade Fenabrave.
No ano passado, a TV Fenabrave formou
e certificou 35 mil pessoas. É muita gente.

Esses projetos estão voltados para que objetivo?
Principalmente quero aumentar a participação
e o comprometimento das 52 associações
de marca que compõem a federação.
Para isso, já fizemos um seminário em agosto
com 90 participantes; 85% da distribuição
estava representada ali. Foi quando ouvimos
que papel a Fenabrave deveria ter na opinião deles.
Também definimos prioridades: estamos traçando
um planejamento estratégico, com 11 comissões
de trabalho, para que exista efetivamente
uma participação forte – precisamos dividir
as tarefas e compartilhar as decisões.
Essas demandas nasceram desses dois dias
que passamos juntos ouvindo as redes.
Acho que estamos criando uma motivação mais
forte para que as associações se sintam parte
da atuação da Fenabrave.

O Congresso Fenabrave também tem esse objetivo
de melhorar a capacitação dos profissionais?
Com certeza, por isso trazemos vários
consultores de fora do País: dos Estados Unidos
e da Europa. O foco do congresso que acontecerá
em agosto estará na gestão das concessionárias.
Nosso mote será “Excelência em Gestão”,
que é, num mercado cada vez mais competitivo,
o que vai fazer diferença para os concessionários.

Falando em gestão, como está hoje o negócio
de funilaria e pintura dentro das concessionárias?
Os preços que as seguradoras pagam pelos
nossos serviços têm estado congelados há anos,
e não cobrem o custo da operação. Isso faz
com que um serviço que tem de ser qualificado
se torne um problema dentro das concessionárias.
E, se esses valores são insuficientes para cobrir
custos, imagine para ganhar dinheiro... Muitas
empresas estão fechando a sua funilaria e pintura,
porque se tornou inviável como negócio.

A obrigatoriedade do ABS e do airbag, como itens de série, será
uma oportunidade ou uma dificuldade para as concessionárias?
À medida que se produzam mais carros com ABS
e airbag, a questão da escala começa a funcionar,
e a tendência é de baixar os preços. Hoje, na Europa,
não se fala mais de “com” ou “sem”, porque nem
se admite que o carro não tenha esses itens.
É óbvio que isso vai representar algum aumento
de custo num primeiro momento. Entretanto,
será um impacto menor do que seria hoje.

O que você espera deixar como legado no fim da sua gestão?
Três coisas. Eu vou ficar satisfeito se conseguir
que as associações que formam a Fenabrave se
sintam representadas, participantes e influenciem
a vida da federação. E se eu conseguir fazer com
que a Universidade Fenabrave realmente se torne
o grande instrumento de formação de mão de obra
para o nosso segmento. Outro ponto que eu acho
muito importante é fazer com que a lei 6.729,
que criou a categoria da distribuição de veículos,
seja de fato levada a sério pelas montadoras.
Hoje, já acho que existe um estado de espírito
positivo para que ocorra a produção de uma agenda
positiva entre nossos negócios, o que vai contribuir
para melhorar os resultados de segmentos que são
interdependentes e complementares.

Tem mais! Veja no site do CESVI:
Flávio Meneghetti responde sobre a chegada das marcas chinesas ao mercado brasileiro,
e fala sobre as perspectivas de vendas para 2012. Acesse: migre.me/8rons
Revista CESVI
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Alexandre M. Xavier

de vítimas fatais e internações utilizando o período inicial
de lançamento do Chega de Acidentes (18/09/09),
dados de mortalidade e morbidade (feridos internados)
decorrentes de acidentes de transporte terrestre,
do Ministério da Saúde, para o ano de 2009.

Cinto inflável

A

versão 2013 do Ford Flex, utilitário esporte
vendido nos Estados Unidos, ganha um recurso
de segurança inovador: cintos de segurança que
inflam como airbag. E não fica por aí. O carrão tem
monitor de tráfego com alerta de risco de colisão
e frenagem automática em casos de emergência.

M

otoqueiros kamikazes vão ter vida dura agora
em São Paulo. Desde o fim de março, a CET
(Companhia de Engenharia e Tráfego) começou
a aplicar multas de excesso de velocidade com base num novo
tipo de fiscalização: os agentes passaram a usar um tipo de
radar portátil (chamado de “radar-pistola”), mais apropriado
para analisar o comportamento dos veículos de duas rodas.
A imagem do motociclista infrator é registrada quando
o radar é apontado para a parte traseira da moto.
Se não há excesso de velocidade, a imagem não é
capturada. O fato de ser portátil permite que o mesmo
radar seja utilizado em vários locais no mesmo dia.
Na primeira semana de fiscalização com o novo equipamento,
segundo a CET, cerca de 1700 motociclistas foram
multados por excesso de velocidade.

Emissões veiculares em debate

D

ia 26 de abril, a AEA (Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva) vai realizar um Seminário
de Emissões, cujo tema central será “O futuro
do controle das emissões no País”. O evento tem como
objetivo mostrar para o profissional do setor automotivo
as metas do PROCONVE/PROMOT para o futuro,
abordando tecnologias de controle e medição de emissões
para veículos leves, pesados e duas rodas.

sxc.hu

S

empre reciclando os conhecimentos de sua
equipe, o CESVI recebeu a PPG Tintas em sua
sede, no bairro do Jaraguá, em São Paulo.
A fábrica de tintas proporcionou, a um grupo de
instrutores e técnicos do CESVI, um treinamento
de aprimoramento sobre processos, equipamentos
e insumos para se trabalhar com repintura à base
de água. O treinamento durou três dias.

sxc.hu

“Radar-pistola” contra
motoqueiro infrator

Divulgação

O

movimento Chega de Acidentes continua sua missão
de chamar a atenção da sociedade e das autoridades
para o grande número de fatalidades no trânsito,
e a emergência da criação e implantação de um Plano
Nacional de Segurança Viária no Brasil. Por isso, desde
maio de 2011, o movimento tem instalado totens pelas
capitais brasileiras com contadores que estimam
o número de vítimas de acidentes de trânsito. Após
Goiânia, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre
e Florianópolis, o projeto seguiu com a inauguração
do totem na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo.
As instalações dos totens fazem parte das ações
do movimento Chega de Acidentes, em linha com
a Década de Ações para a Segurança Viária, instaurada
pela ONU, que teve início oficial em 11 de maio de 2011.
O movimento Chega de Acidentes foi criado em 2009,
pela ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina
de Tráfego), AND (Associação Nacional dos
Departamentos de Trânsito), ANTP (Associação Nacional
de Transportes Públicos), e CESVI BRASIL (Centro
de Experimentação e Segurança Viária). A Seguradora
Líder DPVAT, responsável pela administração do seguro
DPVAT (que indeniza vítimas de acidentes de trânsito no
país), além de apoiadora do movimento, ajudou a viabilizar
a criação dos totens. A ação chega ao Espírito Santo por
meio de uma parceria do CESVI BRASIL com a SBOT-ES
(Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia –
Regional Espírito Santo). O número de vítimas e mortes
no trânsito brasileiro é assustador. Hoje o País contabiliza
cerca de 38 mil fatalidades/ano e 120 mil internados/ano,
de acordo com o Ministério da Saúde. De acordo com
o Relatório Global da OMS sobre a situação da segurança
viária, primeira análise detalhada sobre 178 países que foi
publicado em 2009, ferimentos causados por acidentes
de trânsito permanecem um problema de saúde pública,
principalmente nos países de média e baixa renda.
Segundo a OMS, o número de mortes em consequência
de acidentes no trânsito chega a 1,3 milhões ao ano.
E se não houver medidas dos governos, a perspectiva
é que em 2020 esse número possa aumentar para
2 milhões. Nos totens, os contadores estimam o número

A gente também treina

Divulgação

Totem capixaba

PAINEL
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ministro do
Desenvolvimento,
Indústria e
Comércio, Fernando
Pimentel, revelou
que as montadoras
que introduzirem maior
nível de inovação
tecnológica em seus
veículos terão IPI menor,
segundo uma tabela
de pontos. A redução
poderá até chegar
a 100%, dependendo
do atendimento a uma
série de requisitos,
como a nacionalização
de itens importados.
Os veículos mais
econômicos e com
menor nível de emissões
de poluentes também
serão beneficiados.

comentou bastante a respeito disso”, afirma.
“Você percebe que ele é uma pessoa do meio,
que tem muita vivência nas práticas de reparação,
coisa que você não encontra facilmente em outros
treinamentos do mercado. Além disso, o material
didático é de um nível muito elevado.” O curso
de orçamentação oferecido pelo CESVI inclui
orientações sobre:
- Técnicas de orçamento
- Fotos para orçamento
- Auditoria interna
- Uso do sistema Órion
Este treinamento é direcionado especialmente
para orçamentistas de oficinas e peritos
de seguradoras e reguladoras.
Interessou? Entre em contato com Alexandre
Bellucci pelo telefone (11) 3948-4847 ou pelo
e-mail abellucci@cesvibrasil.com.br

N

a segunda quinzena de março,
o CESVI marcou presença na
Conferência de Pós-Vendas 2012
da rede de concessionários BMW, realizada
em Campos do Jordão (SP).
O gerente institucional do CESVI, Eduardo
Santos, apresentou palestra sobre
“Consultoria técnica em funilaria e pintura”
e “Selo verde – Como rentabilizar seu negócio
dentro das leis ambientais”.
A palestra foi assistida por gerentes e donos
de concessionárias BMW de todo o Brasil.

Alexandre M. Xavier

Mais tecnologia, menos IPI

N

o primeiro trimestre do ano, as vendas
de veículos novos tiveram sua primeira
queda - em comparação com o mesmo
período do ano anterior – desde 2003.
A queda foi pequena, 0,8%, mas interrompe
oito anos consecutivos de crescimento
de vendas no primeiro trimestre. Ao todo,
foram licenciados 818,4 mil veículos entre
janeiro e março.

Orçamentação é tema
de curso para Basf

R

eportagem do jornal Folha de S. Paulo, baseada em 14,8
mil boletins de ocorrência, apontou as ruas da capital
paulista “campeãs” de furtos de veículos. O jornal apurou
que o extremo sul da Marginal de Pinheiros e outras três
avenidas ao seu redor, na região do bairro do Campo Grande,
é o ponto da cidade com maior incidência de furtos.
As avenidas são: Octalles Marcondes Ferreira, Engenheiro
Eusébio Stevaux e Engenheiro Alberto de Zagottis. Segundo
a Folha, um dos fatores que favorecem os furtos nessa região
é a existência de bolsões de estacionamento na via, que são
abertos e não têm nenhuma vigilância. Se tiver de parar
o carro por lá, melhor rezar.

C

onsultores técnicos comerciais da Basf,
vindos de diferentes regiões do País,
participaram de um treinamento sobre
orçamentação de reparo automotivo no CESVI.
A Basf tem uma linha de produtos para repintura
automotiva, que comercializa sob a marca
Glasurit. A intenção do curso foi aprimorar
a capacitação dos profissionais que fazem
atendimento direto a oficinas independentes
e concessionárias.
“Hoje o mercado é muito carente de uma gestão
de qualidade nas reparadoras. Então queremos
de fato gerir o negócio dos nossos clientes,
para que eles ganhem dinheiro com isso”,
aponta Weslley Ruiz, coordenador técnico
de repintura da Basf.
“Se ele estiver faturando mais graças ao nosso
suporte, certamente vai se tornar um cliente fiel
da nossa empresa.” Segundo Ruiz, o nível dos
instrutores do CESVI foi um diferencial muito
positivo no treinamento recebido, que gerou um
ótimo grau de satisfação entre os participantes.
“A didática do instrutor é muito boa, o pessoal

Na BMW

As ruas com mais furtos em SP

Primeira queda
nas vendas
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Cego “pilota” carro do Google

Veja o vídeo com o “motorista” cego
rodando com o carro do Google.

Site CESVI BRASIL
www.cesvibrasil.com.br
Um verdadeiro portal
repleto de informações
técnicas. No site, você
encontra as listas
de empresas e produtos
aprovados pelo CESVI,
comparativo de veículos,
dados de segurança
no trânsito, e muito mais.

Acesse: migre.me/8yMyj

Divulgação

Blog Clube das Oficinas
www.clubedasoficinas.com.br

P

ara não deixar dúvidas de sua confiança no automóvel com piloto automático que estava lançando, o Google usou
um motorista cego para testar o funcionamento desse veículo futurista. E colocou um vídeo no YouTube, divulgando
a proeza. A gravação, intitulada “Self-Driving Car Test: Steve Mahan”, mostra a viagem de Steve Mahan, um homem
com incapacidade visual de 95%, em um percurso por sua cidade a bordo de um Toyota Prius equipado com a tecnologia
do Google para autocondução. No trajeto, Mahan fez duas paradas: uma na pista de acesso para um fast food e outra
no estacionamento de uma lavanderia. E não atropelou ninguém. No vídeo, dá para ver que o volante se move sozinho,
e que o carro circula seguindo as normas de trânsito, enquanto Mahan come tranquilamente o lanche do fast food.

o fechamento desta edição, o contador virtual
de vítimas no trânsito do movimento Chega
de Acidentes! já contabilizava mais de 410 mil
vítimas da violência em nossas ruas.
E, por enquanto, ainda estamos longe de um Plano
Nacional de Segurança Viária, com metas factíveis
e ações coordenadas.
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Twitter CESVI
@cesvibrasil

Estudos, pesquisas,
notícias do mundo
automotivo, reparação
e segurança viária
em 140 caracteres.
Para quem precisa
de informação objetiva
e não tem tempo a perder.

Desde 18/09/09 o trânsito já causou:

Vítimas
fatais
Vítimas
hospitalizadas

Dados de 09/04/2012

N

Triste marca

Uma revista eletrônica dedicada
à reparação automotiva. Tem dicas
de reparo, lançamentos de produtos
para funilaria e pintura, orientações
sobre gestão e treinamento
na oficina, notícias e matérias.

yesbrasil.net

Quer mais
conteúdo e
informação?
Acesse o
universo
CESVI
online

yesbrasil.net

Autopeça certificada:
mais qualidade
no comércio e consumo
José Palacio

José Palacio é coordenador de serviços
automotivos do IQA - Instituto da Qualidade
Automotiva Instituto da Qualidade Automotiva
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Boa notícia para o meio ambiente
Há ainda outras formas de explorar esse
assunto, com objetivo de fidelizar os clientes
já existentes e também conquistar novos
clientes, pois, no processo de certificação
e auditoria, parte das exigências é relacionada
ao meio ambiente. Entre os componentes
de certificação obrigatória para 2014 estão
anéis, pistões e bronzinas, que foram incluídos
justamente por interferirem diretamente
no controle de emissões de gases poluentes.
Com base nestes componentes, uma
sugestão é explicar ao cliente a evolução da
empresa como um todo na questão ambiental,
que, no caso de oficinas, além da preocupação
com a qualidade do produto, apresenta todas
as etapas de descarte ecologicamente correto
dos componentes substituídos.
Este é um requisito obrigatório de vistoria
para as empresas já certificadas,
que são conferidas em todas as auditorias
semestrais. Assim, se a sua empresa
já é certificada, prepare-se para aproveitar
mais esta oportunidade de se destacar
entre a concorrência. Se ainda não é,
pense nisso, pois ainda dá tempo para buscar
a certificação e, assim, oferecer ao seu
cliente um pacote completo de produto
e serviço com qualidade assegurada.

Divulgação

E

m julho de 2014, ocorre a final da Copa do Mundo no Brasil.
Mas, para o “aftermarket” brasileiro, a data é importante
também porque marca o início da comercialização obrigatória
de componentes automotivos certificados pelo Inmetro.
A partir desta data, nenhum amortecedor de suspensão, bombas
elétricas de combustível para motores do ciclo Otto, buzinas
ou equipamentos similares utilizados em veículos rodoviários
automotores, pistões de liga leve de alumínio, pinos e anéis de trava
(retenção), anéis de pistão, bronzinas e lâmpadas para veículos
automotivos podem ser vendidos se não forem certificados.
A Portaria Inmetro nº 301 obriga os fabricantes e importadores
destes componentes a iniciar o processo de certificação em janeiro
do ano que vem, para que, em junho, todas as peças distribuídas
sejam certificadas. Os meses de carência (junho 2013 a julho 2014)
são para adequação dos estoques do varejo.
Assim, a partir do ano que vem, o consumidor de autopeças deve
começar a prestar atenção e dar preferência para as marcas
que já possuírem a certificação, pois se trata de uma garantia
a mais de qualidade e segurança para o lojista. A certificação é um
instrumento de utilidade pública, pois beneficia o consumidor
e a sociedade como um todo.
Os varejos e oficinas reparadoras mais atentas passarão
a oferecer o produto certificado aos clientes sem que eles peçam.
Esta é uma excelente oportunidade de marketing para a empresa,
pois, ao ligar o produto certificado, com selo do Inmetro, ao serviço,
automaticamente a mensagem que se passa é de qualidade.
É possível, inclusive, informar os clientes por meio de propaganda
paga nos jornais de bairro ou ainda em folders para serem
distribuídos nas casas e no comércio local, que o seu estabelecimento
já trabalha com produtos certificados.
Estes informativos podem conter explicações sobre a importância
do uso de peças de qualidade, e que é exatamente isso que a
certificação oferece. Esta é uma oportunidade para expor
a certificação de serviços que a empresa oferece, seja ela uma loja
de autopeças ou uma oficina mecânica ou funilaria e pintura.

