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CRASH EM  
DOSE DuPLA
Batemos o C4 Lounge e 
o New Fiesta. Saiba como 
foram os ensaios de impacto.

MISSÃO: 
SALVAR VIDAS
Quais as partes estruturais 
do carro pensadas para a 
proteção dos ocupantes.

Alemanha, Espanha e África do Sul deixaram 
legados em infraestrutura viária e mobilidade 
após grandes eventos esportivos.
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AS OPORTUNIDADES DA 
COPA DO MUNDO

Muito se questiona sobre o legado que a realização 
da Copa do Mundo no Brasil vai deixar para a 
população. Em relação a uma série de fatores 

– mas nós, aqui do CESVI, temos o foco no que será 
deixado em termos de infraestrutura viária e mobilidade. 
Em vez de repetir os debates que os jornais já têm feito 
muito bem, partimos na Revista CESVI para uma direção 
diferente: mostramos os exemplos positivos de países que 
souberam aproveitar as oportunidades abertas por um 
grande evento esportivo, como a Copa e as Olimpíadas, 
para melhorar as condições de suas vias e de seu sistema 
de transporte para a população.
Afinal, a Copa vai passar, mas a chance do Brasil melhorar o 
que oferece para seus motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres continua. E as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão 
aí, em 2016, como mais uma oportunidade para essas 
realizações tão importantes.
Confira também a nossa seção “Segurança Viária”, em 
que apontamos quais as características construtivas dos 
veículos voltadas para a proteção dos ocupantes – um 
complemento à matéria de capa da nossa edição anterior, 

que era mais voltada 
para a reparação, 
agora com foco na 
segurança.
Aproveito este espaço 
para comunicar que, 
agora em junho, o CESVI BRASIL completou 20 anos de sua 
fundação. Uma trajetória de sucesso, de muita contribuição 
para o aprimoramento da reparação automotiva que é 
feita no País e para a segurança viária, temas que você 
sempre encontra em discussão aqui na nossa revista. Aliás, 
na próxima edição, você vai saber mais sobre esses 20 
anos e sobre tudo o que o CESVI representa para a nossa 
economia e a nossa sociedade. Até lá!

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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Legendas

CORRETORA DE SEGUROS

faça uma cotação:

www.segurototal.com.br

Nós cuidamos do risco para você cuidar do negócio.

Seguros

Rastreadores

Assistência 24 horas

Regulação de Sinistros

Curso de Direção 
Defensiva

Curso de Mecânica 
para Mulheres

Desativação de Frotas
Portal de Classificados 
(veículos seminovos de 
Locadoras)

empresa parceira:

Facilidade e conveniência ao contratar seguros e 
serviços para sua Locadora em uma só corretora.

Conheça nosso portfólio de produtos e serviços:

DERRAPAMOS
Na matéria “E na Fórmula 1?” da edição passada, ficou 
faltando dar crédito a um dos autores do texto: Daniel 
Lauri Henriksen.
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BOM DE ORÇAMENTO,
BOM DE ESTATÍSTICA
O Órion, sistema integrado de gestão de sinistros, trouxe uma série de benefícios para o�cinas e seguradoras, 
principalmente por deixar suas negociações mais técnicas e dar uma velocidade inédita aos trabalhos. A solução 
revolucionou a orçamentação de reparo, com uma ferramenta 100% web, trazendo �exibilidade e agilidade à operação.
Isso, os clientes do Órion já sabem. Mas vale a pena conferir alguns dos números por trás do sistema – dados que 
comprovam a incrível evolução do melhor recurso de orçamento eletrônico e gestão de sinistros do mercado.
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no sistema.

5DIAS
ÚTEIS

D  S  T  Q  Q  S  S

É o horário em que o banco de dados
do Órion é atualizado diariamente.

Novos veículos Preços de peças

Tempos de Baremo (substituição, reparação e pintura)
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preços de peças
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  Gabriel Cravero
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Com a peRspeCtiva de CRiaR 
uma atividade de goveRno inédita 
no país, o Cedatt jogou uma 
luz sobRe a questão do 
tRânsito que até então não 
existia. Foi o pRimeiRo 
passo paRa a ConstRução 
de polítiCas públiCas
albeRto bRanCo, 
mentoR do Cedatt

F oi há dez anos que o Brasil ganhou um importante fórum sobre os 
temas ligados à segurança em nossas vias, com a criação do Cedatt 
– Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes de Trânsito 

e Transporte. Trata-se de um órgão consultivo do governo do Estado de 
São Paulo, cuja principal missão é estudar as causas relacionadas aos 
acidentes e oferecer subsídios técnicos para a criação de leis que ajudem 
na redução das ocorrências. A entidade reúne para suas discussões 
dezenas de outros órgãos públicos e da iniciativa privada também – o 
CESVI é participante do conselho.
Agora, uma década de trabalhos e muitos debates depois, conversamos 
com Alberto Branco, mentor do Cedatt (e membro voluntário pela 
Abramet), sobre como o Brasil encara sua segurança no trânsito – e o 
que deve ser o futuro do conselho que ele coordena.

no brasil há sempre um desencontro de 
informações quando se trata de números 
de acidentes de trânsito. nunca ninguém 
tentou juntar esses dados para fazer uma 
estatística única?
Estatística no País é um trabalho ainda extremamente 
deficiente. É um problema principalmente de organização 
da rede de informações. Há a estatística do Denatran, 
a do Ministério da Saúde, as dos municípios... o ideal 
seria formatar de um jeito que todas essas informações 
fossem combinadas e resultassem num dado único. 
Hoje eu diria que o dado mais confiável é o da Saúde, 
porque está na ponta do problema. De um modo geral, o 
Denatran aponta 40 mil mortes anuais no trânsito, mas, 
com base nos dados da Saúde, acho que 60 mil mortes 
é o número que está mais próximo da realidade mesmo. 
O fato é que temos 500 mil acidentes por ano no Brasil, 
dos quais 100 mil resultam em lesões permanentes, 
e 60 mil têm mortes. Isso leva a um custo social e 
financeiro que é, sim, identificado por quem tem a caneta 
para decidir. Mas entra como um custo que o governo 
já sabe que vai ter de lidar. O que falta é uma política 
pública que parta do princípio de que esse custo sempre 
vai ser menor se existirem ações preventivas. 

entRevista

Alexandre Carvalho dos Santos Lila Souza

DEZ ANOS 
DE DEBATES
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por que nenhum governo assume a segurança no 
trânsito como prioridade? não dá voto?
É um assunto de difícil exposição para a sociedade. Exige um esforço 
de comunicação que os governos não querem fazer. Falar sobre 
tragédia é algo complicado para nós todos. Evitamos falar em câncer, 
em aids... Por isso é que precisamos abordar a questão como causa 
social. Os temas do trânsito deveriam ser enfrentados de maneira 
mais sistematizada, o que não ocorre hoje em dia. Também há um 
empecilho que é o fato de governo federal e estadual não se alinharem 
por receio de um dar mérito ao outro. Isso nos faz concluir que, antes 
da mensagem da segurança chegar ao cidadão comum, ao motorista, 
precisamos sensibilizar as instâncias públicas sobre a gravidade do 
que acontece no trânsito.

a troca de ideias, valores e pontos de vista é o que 
está na gênese do Cedatt?
Essa era uma das intenções. Trazer para o debate essas três 
instâncias da sociedade: ONGs, o empresariado e o governo, para 
o estabelecimento de políticas públicas. Por exemplo, estávamos 
batalhando para lançar, com o apoio da deputada Célia Leão, uma 
semana estadual do trânsito. A ideia era ter mais um espaço na agenda 
para dialogar com a população, além da semana nacional, e exercer 
a reflexão. Também acho que precisamos envolver nessa cadeia de 
valores o pessoal da comunicação. Jornalistas capacitados para tratar 
de assuntos ligados a trânsito. É muito importante fincar bandeiras 
junto aos organismos de comunicação, para que a gente possa passar 
uma boa informação de maneira precisa ao grande público.

Como os temas são eleitos no Cedatt?
Temos um esquema de voluntariado lá dentro, os 
participantes nos acionam e sugerem os assuntos. 
As reuniões são mensais, e há uma pauta 
prévia. Mas é preciso dar um alinhamento nesse 
debate, entre os participantes que entendem 
mais e menos dos assuntos, e entre o nível de 
envolvimento também, que é bem heterogêneo. 
Até para as pessoas compreenderem melhor 
quais são seus papéis nesse fórum. Ainda há um 
desafio de mostrar para todos os parceiros quais 
poderiam ser suas atuações junto ao Cedatt. 
Porque tem gente que entende melhor o valor 
social, enquanto outros lidam com maior facilidade 
com a questão econômica. 

é o caso de repensar o 
modelo do Cedatt?
Eu acho que sim. Penso que houve um 
enfraquecimento ao longo do tempo pela forma 
como se dá esse voluntariado. Falta tempo 
para alguns, outros que poderia contribuir com 
investimento se retraem... O que podemos 
constatar é que, talvez se o Cedatt fosse uma 
ONG, em vez de um fórum ligado a governo, fosse 
mais fácil para a gente levantar recursos. Muitos 
acham que podemos contar com o dinheiro do 
governo, e não é assim. Apesar dos dez anos do 
conselho, acho que ele ainda não atingiu a sua 
maturidade e a sua plenitude. 

o que houve de mais positivo 
nesses dez anos?
Com a perspectiva de criar uma atividade de governo 
inédita no País, o Cedatt jogou uma luz sobre a questão 
do trânsito que até então não existia. Foi o primeiro 
passo para a construção de políticas públicas. E também 
fizemos ações, campanhas publicitárias, um importante 
evento técnico com o consulado da França, com foco 
em prevenção. Na ocasião, tivemos um intercâmbio 
relevante entre os países de ideias, realidades e 
práticas bem-sucedidas. Em todos os encontros que 
promovemos, houve muita geração de informação, 
com debates e exposição de casos de sucesso. Ao 
longo desses dez anos, reunimos pelos menos umas 
300 apresentações de técnicos e especialistas que 
participaram dos nossos eventos. Mas precisamos 
disponibilizar esse capital de conhecimento de uma 
forma melhor. Para se ter uma ideia, não temos página 
na internet, nem Facebook. Essa engrenagem é que 
precisa ser reforçada. 

Como funciona a interação entre os diversos 
participantes do conselho?
No Cedatt, há coisa de 30, 40 entidades privadas, e a gente vê 
diferentes níveis de interesse e envolvimento. O setor de transportes, 
por exemplo, que é diretamente afetado por acidentes rodoviários, 
me parece que ainda não percebe a dimensão desse problema. Por 
isso, acho que temos de levar a conversa para a questão econômica, 
que é uma forma de mostrar para esse empresariado que, além das 
perdas de vidas, o acidente tem custo. Que se traduz não apenas 
pelo dano material provocado no veículo como também por dinheiro 
de seguro, entre outros. É o que nos leva de volta àquela questão: é 
mais fácil, barato e inteligente atuar na prevenção. Mas ainda não é 
tão comum encontrar no setor de carga um investimento no elemento 
humano, para capacitar esse motorista. O caminhoneiro, além de ser 
marginalizado pela sociedade, é um sujeito com poucos recursos de 
informação. Deveria haver um cuidado muito maior com esse indivíduo.

ao longo desses dez anos, 
Reunimos pelos menos 

umas 300 apResentações de 
téCniCos e espeCialistas. 

mas pReCisamos 
disponibilizaR esse Capital 

de ConheCimento de uma 
FoRma melhoR

Com foco em consultoria para a área automotiva, desenvolvemos 
treinamentos e palestras para capacitação técnica, automatização 
em processos e suporte técnico para empresas que desejam 
potencializar o resultado de seus processos de forma planejada e 
bem estruturada. Comprometimento, expertise, e resultado, são 
alguns de nossos serviços oferecidos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER.

Há 7 anos
atuando na prestação
de serviços e consultoria
para área automotiva.

C&FCONSULTORIA
E M P R E S A R I A L

contato@cifconsultoria.com.br
Tel. 3628 8875

C&F
CONSULTORIA
EMPRESAR IAL
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o legado 
da Copa
os mundiais mais ReCentes, na alemanha  
e na ÁFRiCa do sul, FoRam exemplos de que, 
Com eFiCiênCia, planejamento e gestão, é 
possível deixaR uma heRança do evento  
paRa o tRanspoRte e a mobilidade do país. 

Parecia fácil para a Alemanha. Antes mesmo da Copa do Mundo 
de 2006, o país já podia se orgulhar de suas excelentes rodovias 
e ferrovias. Por conta disso, a maioria dos projetos para o evento 
visava modernizar e adequar infraestruturas já existentes. A maior 
parte (80%) dos investimentos para a Copa, que totalizaram US$ 
7 bilhões, foi aplicada no melhoramento de rodovias e sistemas 
de informação. Os recursos, como aqui, foram bancados pelo 
governo. Mas o resultado foi bem diferente. 
Em comparação com o Brasil, a Alemanha ocupa um território 
pequeno, com distâncias curtas entre suas cidades e 
infraestrutura densa e de boa qualidade. De modo que não houve 
necessidade de criar rodovias e novas vias de acesso – apenas 
melhorar o que já era muito bom. No transporte ferroviário, 
o tempo de viagem entre cidades foi reduzido e seis estações 
foram modernizadas. Além disso, todas as cidades-sede tiveram 
estações com plataformas para trens de alta velocidade.
Em mobilidade urbana, a cargo dos Estados e municípios, foi 
investido volume bem menor de recursos: em melhoramento de 
vias, transporte público e estacionamentos. Isso porque, no geral, 
as cidades já são bem atendidas por serviços de qualidade, com 
trens, metrôs e ônibus interligados, permitindo fácil deslocamento.
Um investimento de destaque foi na estação central de Berlim, a 
Hauptbahnhof. Desenvolvida a um custo de aproximadamente R$ 
2 bilhões, a estação recebeu mais de 500 mil pessoas por dia 
durante a Copa e foi um dos pontos mais visitados no período. 
Mas o mais importante foi que essa obra – como outras 
construídas para o evento – se transformou num benefício 
permanente para a população berlinense. A inauguração da Berlim 
Hauptbahnhof criou um ponto central de ligação do país, entre o 
Sul e o Norte, o Leste e o Oeste. Hoje a estação recebe mais de 
350 mil pessoas diariamente. E também porque ela deu início a 
uma nova era de trens rápidos na capital alemã. Desde a Copa, 
novas linhas de trens rápidos começaram a partir de Berlim para 
cidades importantes, como Hannover e Hamburgo, a mais de 
200 km por hora. Tornando os deslocamentos na Alemanha mais 
rápidos e seguros, e tirando muitos carros das rodovias.

alemanha 2006
ÁRea: 357 mil km2
população: 81 milhões
Renda peR Capita: us$ 25 mil/ano

matéRia de Capa

berlim hauptbahnhof – estação central de trens de berlim

o principal argumento de quem se manifesta contrário 
à realização de uma Copa do Mundo no Brasil é este: 
não se deveria investir uma grande soma de dinheiro 

público em um evento esportivo quando há tantas carências 
no País, que deveriam ter prioridade nesses investimentos. 
Tais necessidades passam por melhores condições de saúde, 
educação e pela erradicação da miséria, e também por 
temas mais afins com o que tratamos na Revista CESVI: 
infraestrutura viária, mobilidade, gestão do trânsito. 
A resposta do governo tem sido esta: a realização da Copa 
do Mundo traz consigo uma herança benéfica para o País. 
As melhorias implementadas para receber bem os turistas 
permaneceriam como legado do evento para quem mora aqui. 
Na teoria, estradas seriam recuperadas, vias de acesso seriam 
construídas, os serviços de gestão do trânsito ganhariam 
tecnologia inédita, metrôs e trens teriam suas linhas ampliadas 
e aprimoradas, de modo a contribuir para a mobilidade – e 
desafogar nossas ruas e avenidas congestionadas de automóveis.

Esse contra-argumento não é exclusividade do governo brasileiro. 
Tem sido a mesma perspectiva de outros países que recebem em 
casa o grande evento quadrienal dedicado ao esporte mais popular 
do mundo. 
E é natural que seja assim. Afinal, a Copa – assim como as 
Olimpíadas – é uma oportunidade sem igual para melhorar o 
que já era bom no país e consertar o que precisa de um esforço 
maior. O interesse da iniciativa privada em ver suas marcas 
associadas ao evento já é meio caminho andado para parcerias 
que patrocinem essas ações de melhorias. E a possibilidade do 
país se estabelecer como destino turístico bem estruturado é 
outro fator que soma a favor.
Para não ficarmos em exemplos muito distantes, comparar o evento 
no Brasil às últimas duas Copas do Mundo é mais que suficiente para 
apontar as diferenças nos legados deixados pelos eventos. Usamos 
como base para essa avaliação o estudo Infraestruturas nas Copas 
do Mundo da Alemanha, África do Sul e Brasil, do Observatório das 
Metrópoles – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia.
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iONE é a solução desenvolvida pela Indra que permite responder com agilidade às mudanças 
do mercado de seguros, aumentando a eficiência do negócio e reduzindo os custos 
operacionais. 

Solução orientada ao registro e tratamento da informação operacional, técnica e do ciclo de 
gestão de uma apólice, ponta a ponta. 

• Plataforma altamente escalável, modular e baseada em tecnologias de ponta: J2EE, SOA 
(Services Oriented Architecture), BPM (Business Process Management) e BRM (Business 
Rules Management) 

• Solução parametrizável e flexível 

• Gera autonomia para as áreas usuárias e reduz significativamente a dependência de TI

• Reduz o “Time to Market” 

• Possibilita uma visão global do negócio

Entre em contato conosco e conheça todo o portfólio de produtos e serviços da Indra para o 
Mercado de Seguros.

contatobrasil@indracompany.com
indracompany.com

SOLUÇÃO GLOBAL  
PARA GESTÃO DE APÓLICES
Há mais de 20 anos a Indra é o parceiro ideal para  
soluções de gestão de seguros.
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panorama da mobilidade urbana na alemanha
principais investimentos em mobilidade urbana da África do sulCidade Características

Munique Possui trens, metrôs e ônibus interligados;
 Bondes e a bicicleta são intensamente utilizados.

Stuttgart Bondes, trens de subúrbio, ônibus e metrôs interligados por bilhete integrado;
 Centro integrado de tráfego, capaz de monitorar o trânsito e fazer interferências, como 
 alterar tempos dos semáforos e gerenciar câmeras;
 Melhorias em vias e implantação de sistema de sinalização para pedestres.

Kaiserslautern  Linhas de ônibus circulam em toda a cidade;
 O tráfego de carro não é pesado e a cidade é bem sinalizada.

Nuremberg  Acesso ao estádio pode ser de carro, ônibus ou metrô.

Frankfurt  Ruas muito bem sinalizadas, facilitando o tráfego de carros;
 Possui linhas de trem e ônibus por toda a cidade.

Colônia  Ônibus para vários lugares do país;
 Transporte público adequado.

Gelsenkirchen  Acesso ao estádio por carro e trem.

Dortmund  Rede de transporte ao redor do estádio. Possui rodovias e sistema de metrô.

Leipzig  Transporte ferroviário conectado a vários pontos.

Hannover  Possui um sistema rodoviário eficiente e muito bem sinalizado.

Berlim  Possui excelente serviço de transporte;
 Cidade equipada com ciclovias e semáforos para os ciclistas.

Hamburgo Sistema de transporte coletivo eficiente.

A realização da Copa na África do Sul, em 2010, rendeu 
questionamentos parecidos com os ocorridos no Brasil. 
Principalmente por conta dos estádios, também potenciais 
“elefantes brancos”, já que o esporte mais popular do país 
é o rúgbi. Assim como aconteceu com a Arena Corinthians, 
o governo sul-africano investiu alto na construção de um 

estádio novo na Cidade do Cabo, apesar de já existirem outros 
estádios na região – que poderiam ter sido reformados a um 
custo menor. (E o custo final do Itaquerão africano ficou 30% 
superior ao orçamento.)
Mas, em matéria de transportes, a África do Sul deu exemplo – 
positivo. Dos US$ 15 bilhões em recursos públicos investidos, a 
maior parte (55%) foi para as rodovias, que foram efetivamente 
modernizadas. Uma das obras mais importantes foi a ampliação 
da rodovia que liga Joanesburgo a Pretória, que passou a ter 
cinco faixas de rodagem, diminuindo o tempo em que os carros 
permanecem na estrada.
Também para ligar essas duas cidades importantes, foi 
construído um trem-rápido – o Gautrain –, que foi interligado a 
uma rede de ônibus, aliviando o pesado congestionamento que 
enfrentava a população nesse deslocamento.
Ainda no que diz respeito à mobilidade, houve implantação de um 
Bus Rapid Transit (BRT), de corredores exclusivos e de estações 
intermodais para transporte público, além de melhorias nos 
trens urbanos e investimentos nos sistemas de gerenciamento 
de congestionamento.

Cidade  mobilidade urbana

Durban Interconexão do transporte público; Construção de novo acesso ao estádio; 
 Novas linhas de ônibus; Melhoria em vias; Ônibus para turistas.

Cape Town  Melhorias nos corredores de transporte público; Alargamento de vias.

Joanesburgo  Implantação de BRT.

Pretória  Implantação de BRT; Melhorias nas vias de acesso à cidade, aos aeroportos e ao estádio.

Port Elizabeth  Novas estações intermodais; Ampliação das rotas de transporte público.

Nelspruit  Melhoria da circulação em via; Facilidades para pedestres.

Rustenburg Melhoria da circulação em via; Melhorias nas instalações de táxi e ônibus;
 Novas vias ligando o estádio ao centro da cidade.

Bloemfontein Estação intermodal de transporte público; Melhorias no acesso ao aeroporto;
 Ampliação do serviço de transporte.

Polokwane Melhorias nas vias, especialmente as que ligam o estádio e aeroporto;
 Melhoria no terminal de ônibus; Investimento em sistema de táxi.

ÁFRiCa do sul 2010
ÁRea: 1.220 mil km2
população: 46 milhões
Renda peR Capita: us$ 3,7 mil/ano

vias de 
acesso 
ao estádio 
de durban

Fonte: observatório das metrópoles

Fonte: observatório das metrópoles
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No Brasil, predomina o modal rodoviário, mas, 
segundo estudo da Confederação Nacional dos 
Transportes, de 2013, 60% das nossas estradas 
não estão em boas condições. Ainda assim, dos 89 
projetos em transportes previstos para a Copa do 
Mundo, nenhum foi direcionado para as rodovias.
A mobilidade urbana, no entanto, ficou com a fatia 
grande dos investimentos: US$ 7 bilhões, mais do 
que o previsto para aeroportos e portos juntos. O 
problema foi que a ineficiência no planejamento e 
na execução fez com que a maior parte das obras 
atrasasse ou, pior, nem saísse do papel. Dos 50 
projetos para mobilidade incluídos na Matriz de 
Responsabilidades do Brasil para a Copa do Mundo, 

apenas 10% foram concluídos para o evento.
Em 2009, a presidente Dilma Rousseff anunciou a 
construção para a Copa de um trem-bala, que ligaria 
Viracopos, em Campinas (SP), ao aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro. Mas, ao longo desse tempo 
todo, o projeto – estimado em R$ 35 bilhões – não foi 
nem licitado.
Nove obras de mobilidade previstas para Porto Alegre 
foram excluídas da Matriz de Responsabilidades. Em 
Cuiabá, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) não ficou 
pronto – culpa das dificuldades com desapropriações. 
Já o metrô de Salvador só funcionou num curto trecho 
de 4 quilômetros, porque não estava pronto. Isso para 
ficar apenas nos exemplos mais gritantes.

bRasil 2014
ÁRea: 8.514 mil km2
população: 190 milhões
Renda peR Capita: us$ 4 mil/ano

Case olímpiCo

Não é só a Copa do Mundo que rende 
exemplos de legados que poderiam ter 
sido modelos para a gestão brasileira. 
As Olimpíadas, que se concentram em 
cidades específicas, também. 
E um dos casos mais positivos foi o 
de Barcelona, na Espanha. Pode-se 
dizer que os milhões de turistas que 
visitam a cidade atualmente não a 
reconheceriam se entrassem num 
túnel do tempo e a enxergassem 
antes do projeto olímpico. A metrópole 
catalã passou por transformações 
profundas em sua trama urbana, 
passando de uma cidade degradada 
para uma posição de polo de 
entretenimento, cultura e mobilidade.
O mais importante foi que o foco da 
revolução que aconteceu na cidade 
não esteve especificamente nos 

Jogos, e sim na prioridade de deixar 
um legado para a população e seus 
visitantes. Tanto que, dos 10 bilhões 
de Euros investidos pelo governo na 
ocasião, apenas 10% foram para a 
construção de instalações esportivas. 
A maior parte dos recursos foi 
direcionada para o transporte 
público, a habitação e a reconstrução 
da faixa litorânea.
Além da antiga região portuária, 
outras três áreas concentraram 
os ginásios, estádios e quadras 
dos Jogos de Barcelona – e esses 
quatro núcleos foram conectados por 
quase 50 quilômetros de novas vias 
urbanas. Durante o evento, essas 
ruas e avenidas serviram para facilitar 
o transporte entre os locais de 
competição. Depois das Olimpíadas, 

ajudaram a aliviar o trânsito.
Para a recuperação da antiga 
região das docas – antes local 
de muita pobreza e sujeira –, o 
governo fez uma linha de metrô, 
conectando o litoral às partes mais 
centrais da cidade.
Ao investir em novas vias e meios 
de transporte, as autoridades 
locais valorizaram a cidade, seus 
apartamentos e casas, e suas regiões 
antes esquecidas pelo poder público. 
E deu um exemplo do que é possível 
fazer no sentido de transformar 
a oportunidade de um evento de 
interesse global em benefícios 
perenes para a população local. 
Que os gestores envolvidos no projeto 
das Olimpíadas do Rio, em 2016, não 
deixem essa lição de lado.



saiba quais são as CaRaCteRístiCas ConstRutivas dos veíCulos 
voltadas paRa minimizaR as lesões nos oCupantes em Caso de batida

Alessandro Rubio
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a evolução dos dispositivos de segurança em veículos começou junto 
com o século 20. Isso porque, com os primeiros carros – surgidos 
pouco antes daquela virada de século –, vieram também os 

primeiros acidentes. Sim, já existiam “barbeiros” pioneiros antes que o seu 
avô (ou bisavô) nascesse.
O primeiríssimo acidente automobilístico data de 1869. Quase nada se 
sabe da ocorrência, apenas que uma mulher perdeu a vida. Mas talvez o 
fato tenha servido para chamar a atenção para uma obviedade: automóveis 
não são brinquedos. E, às vezes, até mesmo brinquedos precisam de 
recursos de segurança.
Depois de algumas iniciativas tímidas nesse sentido, foi só nos anos 
30 que os carros começaram a receber cintos de segurança e painéis 
acolchoados – feitos para minimizar as consequências de uma batida nos 
ocupantes do veículo. Foi também nessa década que se realizou o primeiro 
crash-test de segurança da história.
Hoje, 80 anos após esse período inicial de preocupação com a segurança, 
os veículos saem de fábrica com partes estruturais construídas de modo 
a proteger o ocupante no caso de uma colisão. Além de recursos como o 
freio ABS, o cinto de segurança, os airbags, entre outros, o design básico 
do carro já vem pensado para minimizar os danos caso o acidente seja 
inevitável. A isso chamamos de segurança passiva. Confira a seguir quais 
itens estruturais do carro se encaixam nessa categoria.

NASCIDOS PARA 
PROTEGER

CaRRoCeRia
Os veículos mais novos são dotados de 
diferentes ligas metálicas para resistir aos 
impactos. Esses tipos diferentes de metais 
estão espalhados pelas carrocerias de acordo 
com cada necessidade. Um exemplo são os 
metais mais resistentes em regiões que sofrem 
mais em impactos, tais como colunas laterais e 
regiões frontais do veículo. Isso porque, em caso 
de colisão, eles devem preservar o habitáculo 
(onde ficam as pessoas) e, por isso, resistir 
mais às deformações. 

longaRinas
Dotadas de regiões de deformação programada 
e ligas metálicas cada vez mais modernas, 
as longarinas também são itens de proteção. 
Essas travessas absorvem parte da energia do 
impacto em caso de colisão, evitando que seja 
transferida às pessoas. Esses itens metálicos 
são responsáveis também pela sustentação de 
parte do motor do veículo. 

Para comprovar a eficiência de todo o conjunto de 
segurança do veículo, as montadoras fazem ensaios de 
impacto de alta velocidade que, em sua maioria, são 
realizados entre 25 e 64 km/h. O objetivo é verificar 
a integridade do veículo e dos ocupantes em caso de 
colisão. Para isso, são usados dummies, que dão uma 
ideia das lesões possíveis no ser humano e da eficiência 
dos recursos de segurança do carro.
Com as conclusões desses crash-tests, os engenheiros 

das montadoras são capazes de identificar:
•  Se houve deformação excessiva do habitáculo na 

batida, o que resultaria em ferimentos graves aos 
ocupantes em situações reais.

•  Se houve danos ao sistema de combustível e 
consequente vazamento, o que provocaria o risco  
até de um incêndio.

•  Se houve danos graves à carroceria, tais como  
peças soltas.

CapÔ
Pode soar estranho dizer que o capô também é um item de 
segurança, mas ele é. Não está lá só para evitar que chova no 
seu motor. O capô possui zonas de deformação programada, que 
têm uma missão mais que importante em colisões de trânsito. 
Se o capô não se deformar direito, ele acaba entrando pelo 
para-brisa do carro, como uma verdadeira guilhotina em direção 
ao pescoço e cabeça de motorista e passageiros. Antigamente, 
era comum esse tipo de tragédia. Agora, evoluídos tecnicamente, 
os capôs estão cada vez mais deformáveis e menos perigosos. 
Em alguns veículos, eles são de alumínio, mais leves, melhorando 
ainda mais sua função de proteção.

vidRos dianteiRos laminados
Também com função de segurança, os vidros dianteiros 
laminados se tornaram obrigatórios nos veículos vendidos 
no Brasil a partir de 2007. Isso porque esses vidros têm a 
função de proteger os ocupantes contra a entrada de objetos 

que possam atingi-los em uma estrada, como um parafuso, 
pedra, pedaço de peça, entre outros. A grande vantagem do 
laminado é que ele não vira um monte de cacos perigosos 
quando quebra. Sua estrutura de lâminas (daí o nome) mantém 
os estilhaços presos em uma camada intermediária de polivinil 
butiral (PVB). O vidro laminado foi inventado por acidente em 
1903, quando um químico francês deixou um frasco de vidro 
com revestimento plástico cair no chão do seu laboratório. O 
frasco quebrou, mas os estilhaços permaneceram juntos. O 
primeiro uso generalizado desse vidro, no entanto, não foi em 
para-brisas. Ele foi utilizado nas máscaras de gás dos soldados 
na Primeira Guerra Mundial. 

Colunas de diReção deFoRmÁveis 
Pouco se sabe sobre elas, mas as colunas de direção são 
deformáveis para que não entrem no interior do veículo atingindo 
o motorista. Foi uma coluna de direção fixa que matou o piloto 
Ayrton Senna, na colisão em Ímola, 20 anos atrás.

CRash-tests de alta veloCidade



painel de 
instRumentos aColChoado
Mais bonito esteticamente, esse painel com 
superfície macia também ajuda a poupar os 
ocupantes em caso de colisão. Isso porque 

reduz a chance de trincas cortantes no painel e 
também de ferimentos causados por impactos 
de partes do corpo dos ocupantes, tais como 
mãos, joelhos e pernas, em colisões frontais. enCosto de 

Cabeça ativo
Protegendo os ocupantes 

principalmente em colisões traseiras, 
esse item de segurança evita 

ferimentos graves no pescoço. Isso 
porque, nesse tipo de colisão, pode 

ocorrer um “efeito-chicote”, em que o 
pescoço é impulsionado com violência 
para a frente e para trás, com risco 

de lesão fatal. 

4

banCo Com eFeito 
antimeRgulho

Evita que os ocupantes dianteiros 
afundem no banco em caso de 

colisão frontal, sendo estrangulados 
pelo cinto ou sofrendo outras lesões. 

3

2

1

Cinto pRé-tensionadoR
Já comum em veículos top, esse tipo de 

cinto de segurança retrai-se, aumentando 
a distância dos ocupantes dianteiros 

em relação ao painel de instrumentos e 
também aos airbags.
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quase estRutuRais
Embora não façam parte da carroceria do veículo, 
essas partes são tão incorporadas à estrutura que dá 
para incluir aqui.

Cinto de Segurança

Duto de esferas

Êmbolo

Dispositivo pirotécnico

Central de comando
Airbags e cintos

pré-tensionadores

4
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Quando sua empresa diz 
não ao trabalho infantil, 
muita gente pode dizer 
sim para sua marca.

Invista nas crianças e adolescentes do 
Brasil e tenha o selo de reconhecimento 
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site 
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870 
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mÁquinas pop

o Waze é um apliCativo de tRânsito ótimo paRa quem queR evitaR 
Congestionamentos. mas muita gente adoRa o sistema pelos motivos eRRados

NO CAMINHO CER  TO?

moovit
Tem foco no transporte público, ajudando a planejar viagens de ônibus,  

trem e metrô nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo.

maplinK tRânsito
Informações em tempo real do trânsito em mais de 20 cidades brasileiras. 

Aponta a situação tanto em ruas e avenidas quanto nas estradas.

Fale tRânsito
Criado para Windows Phone, usa recursos de voz. Você fala o nome  

da rua aonde quer ir, e ele mostra as condições do trânsito até lá.

estaCione
Muito útil para quem é ruim de baliza. O aplicativo ajuda a encontrar 
estacionamentos perto de você. Há mais de 2 mil estabelecimentos 

cadastrados, todos oficiais – ou seja, o app não vai indicar aquele quintal 
suspeito que o dono resolveu fantasiar de estacionamento.

onde paRei
Foi a um show ou a um jogo de futebol e parou o carro bem longe?  

Esse aplicativo vai ajudá-lo a encontrar seu carro na volta.  
Logo que encosta o veículo, o usuário marca a localização  
no aplicativo – que vai orientá-lo via GPS na hora da volta.

soCialFuel
Esse é para evitar a pane seca. O aplicativo localiza  

os postos de combustível mais próximos do motorista. 

Alexandre Carvalho dos Santos

pelo amor dos meus filhinhos, atenção! Tem acidente na pista.” Sim, o bordão que começa essa frase é bastante 
popular entre os torcedores de futebol. Pertence ao folclórico narrador Silvio Luiz, que eternizou outras expressões 
dedicadas ao jogo de bola, como “Olho no lance!” A novidade é que agora a voz e os bordões do locutor podem ser 

ouvidos dando dicas para você escapar do trânsito. É que o aplicativo Waze adotou as vozes de Silvio e da apresentadora 
Renata Fan para seu serviço de navegação baseado nas informações dos usuários. 
Essa é a mais recente cereja no bolo desse GPS interativo, que se tornou o mais popular do mundo na categoria, 
disponível tanto para iPhone quanto para smartphones com o sistema Android. Oferecido gratuitamente, o Waze tem 
como principal objetivo apontar rotas com menos trânsito à frente. Você diz para onde quer ir, e em poucos segundos ele 
elabora uma rota otimizada, por onde é possível seguir mais rapidamente ao seu destino. Também avisa sobre acidentes 
no seu caminho e recalcula a rota mais recomendável caso você mude sua trajetória em algum ponto do percurso.

Rede soCial
Mas de onde o sistema tira tanta informação? Dos próprios 
usuários. Funcionando como uma verdadeira rede social dedicada 
ao trânsito, o Waze é atualizado constantemente pelo que os 
usuários informam. Uma pessoa aponta que determinado trecho 
está congestionado, e essa informação serve para o aplicativo evitar 
esse caminho na hora de elaborar as rotas dos outros motoristas. 
Outra pessoa avisa sobre um acidente numa ponte, e a voz do 
sistema (do Silvio Luiz, da Renata Fan ou de uma gravação padrão) 
alerta o motorista que estiver trafegando nessa direção. 

tChau, políCia!
O mesmo uso comunitário do Waze, que se revela um trunfo e 
tanto para uma navegação otimizada, é também o seu aspecto 
mais polêmico. Entre as informações que os usuários podem 
compartilhar, está a de localização de radares e de blitz da polícia. 
Ou seja, o motorista alcoolizado que estiver usando o sistema 
pode ser avisado sobre a Operação Lei Seca no seu caminho e 
desviar da ação policial. Ele escapa da multa ou de uma penalidade 
maior, mas todos os outros motoristas – e motociclistas, ciclistas 
e pedestres próximos – continuam sob o risco de serem vítimas 
da irresponsabilidade de quem permanece dirigindo sem plenas 
condições de guiar.
Um caso famoso aconteceu em dezembro, quando o deputado 
estadual Caio Roberto, que havia sido flagrado pela Operação Lei 
Seca, usou o aplicativo para avisar os demais usuários sobre a 
blitz policial na BR 320, em João Pessoa (PB). Para variar, o mau 

diretora de parcerias globais do Waze, a opção de 
recorrer ao aplicativo para escapar de radar e blitz é 
uma peculiaridade exclusiva dos usuários brasileiros. 
Ela lembra que, nos Estados Unidos, três anos 
atrás, a Apple fez uma avaliação de aplicativos 
disponíveis no iPhone, sob pressão do Senado 
americano, com o objetivo de banir aqueles que 
rastreassem ações policiais, e o Waze não estava 
entre os sistemas usados com essa finalidade.
O Brasil é o segundo país com mais usuários 
do Waze, perdendo apenas para os EUA. Mas a 
principal diferença entre brasileiros e americanos 
com o aplicativo não está na quantidade. E, sim, 
na educação para o trânsito. Lá, um aplicativo de 
navegação é um aplicativo de navegação. Aqui, nas 
mãos de alguns, ele vira um suporte à impunidade.

exemplo partiu justamente de quem deveria ser 
modelo de conduta para os cidadãos. 
Esse mau uso do Waze acabou dando origem a um 
Projeto de Lei, de autoria do deputado Major Fábio, 
da Paraíba, que propõe a proibição de aplicativos 
de celulares que deixem seus usuários trocarem 
informações sobre blitz de trânsito. Pela proposta, 
o provedor de internet deveria tornar esse conteúdo 
indisponível, sob pena de multa, que também 
incidiria sobre os usuários que compartilhassem 
esse tipo de informação.

jeitinho bRasileiRo?
Pode parecer discurso de manifestante contra a 
Copa, mas o mau uso do aplicativo tem jeito de ser 
mais um vexame nacional. Segundo Di-Ann Eisnor, 

+ 6 apliCativos
CONHEçA OUTROS APPS DE CELULAR CRIADOS PARA DAR 

UMA MãO NAS SUAS IDAS E VINDAS.
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Alexandre M. Xavier

impaCto dianteiRo
Na frente, foram afetadas poucas peças. Mas o capô não teve um grande desempenho: sofreu 
grandes deformações na região do impacto, precisando ser substituído, o que aumentou o tempo e 
o custo do reparo. A explicação: trata-se de um capô muito grande, o que contribuiu para que fosse 
impactado diretamente na batida. 
A travessa dianteira com crash-box cumpriu sua função, absorvendo parte da energia do impacto. 
Com isso, os danos da longarina foram minimizados, e a peça pôde ser reparada com um processo 
de estiramento a frio – sem necessidade de substituição parcial.
Outro ponto positivo no estudo do C4 Lounge foi que componentes mecânicos, como o radiador e o 
condensador do ar-condicionado, foram poupados.  
A reparação do para-choque também rendeu boas notícias: como debaixo da peça são utilizados 
reforços que serviram como absorvedores, houve poucos danos ao componente.
De um modo geral, o veículo se comportou bem em relação à reparabilidade dianteira, e só não 
obteve uma colocação melhor no ranking CAR Group pelo custo das peças. 

impaCto tRaseiRo
A Citroën trabalhou bem nos aspectos de reparabilidade da parte traseira. Pontos positivos como o 
posicionamento elevado da tampa traseira e das lanternas evitaram que esses componentes fossem 
danificados no crash-test. 
O que fez falta foi uma travessa traseira. Sua ausência resultou na necessidade de substituir peças 
que, de outra forma, poderiam ser reparadas.
Um exemplo de item que seria reparado se houvesse travessa para absorver a energia do impacto é 
o para-choque traseiro. O impacto provocou rupturas em sua estrutura, exigindo substituição.
Além disso, a travessa poderia ter minimizado os danos no painel traseiro, que seria reparado em 
menor tempo nesse caso, o que refletiria no custo da reparação. 
Com isso, o C4 Lounge ficou com a quarta colocação no ranking CAR Group em sua categoria. en
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Batemos o novo sedã da Citroën. Confira como foi o 
comportamento do veículo nos estudos de reparabilidade do CESVI

a categoria sedã médio ganha mais um 
concorrente de peso no mercado: o novo 
C4 Lounge. O veículo da Citroën chega 

bem equipado de acessórios. Sua versão mais 
requintada tem tudo isto: ar-condicionado 
digital, partida do motor sem chave, 
câmera de ré, seis airbags, freios ABS com 
distribuição de frenagem (REF) e assistência 
para frenagem de emergência (AFU), controle 
de estabilidade e de tração (ESP e ASR), 
sensores de chuva e luminosidade, faróis 
direcionais bi-xenon, teto solar, volante 
multifuncional com comandos de som, tela 
de sete polegadas com GPS e DVD, entrada 
auxiliar USB, Bluetooth e monitoramento de 
veículos nos pontos cegos.

Bruno Henrique Honorato Espindola
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motoR
Há duas configurações de motor 2.0 Flex de 151 cv para as versões Origine, 
Tendance e Exclusive. A versão mais top ganha motor 1.6 THP com 165 cv. 
Segundo dados levantados pela Conpet (programa nacional da racionalização 
do uso dos derivados de petróleo e do gás natural), é possível obter um 
rendimento de 11,2 km/l na estrada com o motor 2.0 e 11,7 km/l com o 1.6 
THP na gasolina. 

CRash-tests 
de baixa veloCidade
Nos estudos realizados no CESVI para análise do custo de reparação, o 
comportamento estrutural do C4 Lounge foi satisfatório, porém não foi 
suficiente para garantir a primeira colocação no ranking. Veja a seguir como 
o veículo se saiu nos impactos dianteiro e traseiro na pista de crash-test.
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visibilidade
Confira o desempenho do C4 Lounge em outro índice avaliado pelo CESVI.

Versão Visibilidade
2.0 AUTO6 TENDANCE ND 
1.6 16V THP EXCLUSIVE AUT. GAS. 4,5
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1ª  408 20 20 24 24 24 24

2ª  Novo Sentra  26 26 26 26 26 26

3ª  Linea 35 35 35 37 37 37

4ª  C4 Lounge # # # # 38 38

5ª  Fluence 60 60 60 60 60 60

CaR gRoup
CategoRia sedã médio 
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impaCto dianteiRo
O painel front-end do New Fiesta cumpriu bem sua função e poupou itens do conjunto mecânico 
(radiador e condensador do ar-condicionado) que, se danificados,  aumentariam significativamente 
o custo do reparo. Devido a essa característica construtiva englobada no projeto do carro, foi 
necessário apenas substituir o painel. Já a travessa com crash-box evitou a substituição parcial ou 
completa da longarina dianteira. 
Mesmo com o êxito desses itens, houve uma grande quantidade de peças afetadas no impacto 
dianteiro. Alguns componentes até puderam ser reparados, como a longarina  e os para-lamas – 
afetados com o deslocamento do conjunto óptico e o desalinhamento do capô. Mas a grande maioria 
das peças teve de ser substituída, elevando o custo geral da reparação dianteira.

impaCto tRaseiRo
Na reparação traseira, o veículo de fato tem pontos a serem melhorados sob a perspectiva da 
reparabilidade. Por exemplo, não há travessa com crash-box na parte de trás do carro. O uso desse 
componente poderia minimizar, ou até mesmo evitar, danos a peças estruturais de custo mais elevado. 
Na batida, a tampa do porta-malas foi afetada. Isso tem consequência direta no custo do reparo, já que, 
além do tempo de substituição do componente, há necessidade de transferência do vigia traseiro. 
Por tudo isso, após o fechamento desse estudo, o veículo assumiu a sétima colocação no ranking 
CAR Group. 

en
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Inovador no conjunto de 
acessórios, o hatch da 

Ford ficou com a sétima 
colocação em sua categoria 

no ranking CAR Group

Bruno Henrique Honorato Espindola

inicialmente fabricado no México, o New Fiesta teve grande 
aceitação no mercado brasileiro, passou por um facelift 
e começou a ser fabricado no Brasil em São Bernardo do 

Campo (SP). E a oferta agrada: os acessórios englobados 
são avançados em relação à sua categoria, como o piloto 
automático, dificilmente encontrado em hatches compactos. 
Vamos conhecer um pouco mais sobre esse veículo da Ford, 
que passou por um período de estudos no CESVI.

motoR
Há duas configurações para o modelo 1.6L: Sigma TiVCT, de 
130 cavalos, e 1.5 L  Sigma, de 111 cavalos, ambos com duplo 
comando variável. Com isso,  é possível obter uma melhora 
da eficiência volumétrica do motor de combustão interna, 
adiantando ou atrasando a abertura das válvulas de admissão e 
escape, e priorizando a faixa de torque para cada condição.

seguRança
O veículo apresentou um comportamento satisfatório em 
testes de impacto de alta velocidade, sendo pontuado com 
4 estrelas pelas Latin NCap. Atualmente, a versão top 
de linha do veículo vem equipada com os seguintes itens 
de segurança ativa e passiva: sete airbags, Isofix para 
fixação das cadeirinhas de crianças, freios ABS com EBD, 
HLA e ESP. 

CRash-tests de  
baixa veloCidade
Com bons resultados em impactos de alta velocidade e 
equipamentos de ponta, o New Fiesta foi enviado ao CESVI 
para a análise de seu comportamento em impactos de 
baixa velocidade. O objetivo: a avaliação do seu tempo e 
custo de reparo. 

neW 
Fiesta
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outRos índiCes
Confira o desempenho do New Fista em outros índices avaliados pelo CESVI.

Versão Visibilidade Furto Segurança Enchente
S 1.5L SIGMA FLEX 3,5 2,5 3,0 ND
SE 1.5L SIGMA FLEX 3,5 2,5 3,0 ND
SE 1.6L SIGMA TiVCT FLEX 3,5 2,5 4,0 ND
SE 1.6L POWERSHIFT SIGMA TiVCT FLEX 3,5 2,5 4,0 1,5
TITANIUM 1.6L SIGMA TiVCT FLEX 3,5 2,5 4,0 ND
TITANIUM 1.6L POWERSHIFT SIGMA TiVCT FLEX 3,5 2,5 4,0 1,5
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1º  uPI # # 11 11 11 11

2º  Novo C3 Hatch 14 14 14 14 14 14

3º  208 16 16 15 15 15 15

3º  Etios Hatch  15 15 15 15 15 15

4º  FOX 16 16 16 16 17 17

5º  Novo Gol 17 17 17 17 19 19

6º  ONIX 16 21 26 26 22 25

6º  Sandero 25 25 25 25 25 25

7º  Celta 24 27 26 26 27 27

7º  New Fiesta # 23 23 27 27 27

8º  Novo uno 39 39 39 36 36 36

9º  207 Hatch 36 36 38 38 38 38

9º  Mille  36 36 36 38 38 38

10º  March 38 45 42 42 42 42

11º  Novo Palio 44 44 44 44 44 44

12º  Palio Fire 44 44 44 46 46 47

CaR gRoup
CategoRia hatch Compacto

orion_nf.indd   1 6/4/14   15:39



não é só o apRimoRamento do seRviço e da 
estRutuRa, não é só a satisFação do Cliente...  
a evolução da oFiCina que busCa uma assessoRia 
téCniCa pReCisa estaR expRessa na melhoRia dos 
Resultados – em númeRos

é fato conhecido: atualmente, oficinas e 
concessionárias estão buscando estratégias 
e ferramentas de gestão. O objetivo é 

medir resultados, controlar metas traçadas, ter 
indicadores de qualidade e um acompanhamento 
próximo de todos os índices. São novos tempos, 
novas demandas. 
Em 1998, o CESVI se antecipou a essa 
necessidade, lançando sua consultoria técnica 
– lembrando que, na época, os consultores do 
mercado trabalhavam para marcas de produtos 
para oficinas. O Centro de Experimentação 
e Segurança Viária surgia como uma opção 
independente e isenta.
Esse serviço do CESVI foi evoluindo ao longo dos 
anos, até chegar ao que é hoje a Assessoria 
Técnica: um serviço de apoio aos gestores de 
oficinas no qual, após um estudo de campo, 
o consultor aponta o cenário atual da oficina, 
mapeando seus pontos positivos e oportunidades 

Lila SouzaNatalia Souza

Luiz Marcos Gonçalves Júnior

O ANTES 
E O DEPOIS
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de melhorias. Em seguida, é elaborado um plano de 
ação voltado à gestão do negócio.
A análise inclui os processos de produção adotados 
pela oficina, seus fluxos, o aproveitamento do 
espaço e dos equipamentos, o que há de retrabalho 
e desperdício, os procedimentos de descarte e, 
claro, a própria gestão do negócio.
Mas o que mais revela se o trabalho de assessoria 
foi bem-sucedido é o acompanhamento dos 
números da oficina – numa comparação entre 
como eram antes e como ficaram depois. E, 
de modo geral, os resultados obtidos pelas 
reparadoras após o serviço são entusiasmantes. 
Como esta matéria vai demonstrar. 
Observando alguns números relacionados à 
assessoria técnica prestada para o Projeto PIC  
Mirado, realizado nas oficinas da rede de 
concessionárias Fiat, identificamos evoluções 
expressivas nos resultados das reparadoras. Confira.

antes da assessoRia

Layout não era adequado, pois o processo não 
seguia o conceito de “linha de produção”.
A cabine de pintura estava localizada próxima à 
área de desmontagem, dificultando seu acesso, 
além de ser instalada acima do nível do piso, 
utilizando rampas para os veículos entrarem 
na cabine.
Não havia área específica para realização  
dos acabamentos pós-pintura (polimento).

antes da assessoRia

Não existia um processo ou meio para 
realização dos orçamentos.

Profissional responsável pela elaboração dos 
orçamentos necessitava de capacitação 
 
 

após a assessoRia – planos de ação

Adoção de um layout produtivo  
em linha de produção.
Alteração de local da cabine,  
nivelando com o piso.
Desenvolvido no layout novo um box exclusivo 
para acabamentos.

após a assessoRia – planos de ação

A oficina adquiriu um sistema de orçamento. 

A empresa proporcionou qualificação para 
os colaboradores que executam o processo 
de orçamento, provendo conhecimento 
relacionado à estrutura veicular, peças e 
processos de reparação.

veíCulos poR mês 

tiCKet médio
Veja outro caso de concessionária do 
projeto. O ticket médio representa o 
faturamento total com a mão de obra 
em reparação, dividido pela passagem 
de veículos no mês. No caso dessa 
concessionária, foi realizado um plano de 
ação para melhorar os orçamentos. 
A empresa buscou qualificar seus 
orçamentistas com cursos e 
especializações. Consequentemente, 
houve melhorias na elaboração dos 
orçamentos devido ao detalhamento das 
necessidades de reparo e de vendas de 
novos serviços.

RepaRo
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Crescimento: 68%

Antes - R$ 889,00
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antes da assessoRia

Baixa qualificação da mão de obra.
Equipamentos de pintura sem condições de utilização.
Infraestrutura inadequada para as atividades de 
preparação e pintura.

após a assessoRia – planos de ação

Parcerias e treinamentos com centros  
de formação técnica e fornecedores em geral.
Manutenção dos equipamentos disponíveis  
e aquisição de novos.
Adequação da infraestrutura.

RepaRo
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antes da assessoRia

Colaboradores alocados em atividades que não correspondiam  
às suas habilidades e capacitação.

Falta de controle dos “números” da empresa  
(referente a produtividade e contabilidade). 

antes da assessoRia

Mão de obra ociosa. 
Falta de local apropriado para serviços rápidos.
Consultor e orçamentista com baixa qualificação técnica.
Falta de política de vendas.

antes da assessoRia

Descarte indevido de resíduos não atendendo a legislação  
e normativos vigentes.
Não havia aproveitamento dos recursos naturais, causando  
um consumo elevado de água.

após a assessoRia – planos de ação

Realocação dos colaboradores, levando em conta suas principais 
habilidades e capacitações.
A empresa adotou o método de KPI – Key Performance Indicador 
(Chave Indicadora de Performance) para acompanhar e monitorar  
seu desempenho e identificar oportunidades de melhorias contínuas.

após a assessoRia – planos de ação

Melhor aproveitamento da mão de obra disponível incluindo 
com a inclusão da prestação de serviços rápidos.
Criação de um novo box de serviços rápidos dentro do novo 
layout.
Qualificação técnica e comercial da equipe de consultores 
e orçamentistas.
Implantação de política salarial diferenciada pela 
bonificação para o colaborador que vende o serviço rápido.

após a assessoRia – planos de ação

Adequação de processos de descarte para atendimento  
das exigências ambientais.
Implantação de uma cisterna com captação de aproximadamente 20 
mil litros de água para limpeza da infraestrutura da oficina, e adoção 
de telhas translúcidas para a redução do consumo de energia elétrica.FatuRamento 

Mais um caso, agora representando a parte financeira do negócio – ou 
seja, o faturamento total com serviços de reparação e peças.
Esse tipo de crescimento está ligado a diversos fatores, mas os pilares 
dizem respeito a três planos de ações, sendo eles:
1. Pessoas: Investimento em qualificação profissional.
2. Processos: Desenvolvimento de layout e investimento em equipamentos.
3. Clientes: Maior captação de clientes particulares e seguradoras.

adequação 
ambiental 
Nessa concessionária, 
perceba a evolução 
no quesito ambiental 
conquistada com o 
apoio da assessoria 
técnica do CESVI. O 
trabalho resultou em 
melhores condições de 
controle, segurança e 
visão sustentável para 
o negócio.

seRviços RÁpidos 
Uma boa saída para conseguir melhorar a rentabilidade são os 
pequenos reparos feitos em menos de duas horas. A empresa 
que contrata um assessor técnico, especialista no mercado de 
reparação, logo de início percebe que o retorno será tão rápido 
quanto o serviço.

antes da assessoRia

Não existia um processo padronizado de 
estoque de peças.
Profissional responsável pelo estoque 
necessitava de capacitação

após a assessoRia – planos de ação

A empresa adquiriu um sistema de controle 
de estoque.
A empresa proporcionou qualificação para 
os colaboradores, provendo conhecimento 
relacionado à execução e gerenciamento.

peças
O gráfico a seguir representa o 
faturamento total com vendas de 
peças para realização dos serviços de 
reparação, dividido pela passagem de 
veículos no mês. Nesse caso, o plano de 
ação teve foco no estoque, elaborado de 
modo que não faltassem peças de giro, 
permitindo uma entrega mais rápida do 
veículo, além de melhorar a rentabilidade 
da oficina.

Antes - R$ 2208,00
Depois - R$ 2652,00

tiCKet médio - peças

Inadequado - 52%
Adequado - 48%

Inadequado - 18%
Adequado - 82%

“seRviços RÁpidos” (mês)

Antes - 2

Durante - 18

Depois - 34

Crescimento: 
20%
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Crescimento: 59,5%

FatuRamento (peças e mão de obRa) - em R$

Antes Depois

Queda: 19,6%

Consumo em mateRial de pintuRa - em R$%

Consumo de mateRiais 
Aqui também estamos falando na parte 
financeira do negócio. Pois consumir menos 
material de pintura, por exemplo, gera um 
resultado final com maior rentabilidade. 
Por meio de parcerias com fornecedores de 
produtos e insumos (tintas, vernizes, lixas, 
polidores, etc.) e mão de obra capacitada, 
é possível promover uma melhor relação de 
custo e benefício.
Também fica mais fácil entender o quanto a 
mão de obra capacitada está diretamente 
ligada aos ganhos operacionais.

ambiental 
antes

ambiental 
depois

1008

632

183

147

passagem 
de veíCulos
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padRão 5 estRelas 
A concessionária Osten BMW do bairro da 
Barra Funda, em São Paulo, foi uma das 
empresas que teve sua oficina avaliada pela 
Assessoria Técnica do CESVI. Trata-se de 
uma reparadora que recebe até 140 veículos 
por mês, de modo que necessita sempre 
de muita organização e foco na gestão dos 
trabalhos. “De outubro do ano passado para 
cá, com esse apoio do CESVI, tivemos um 
aumento no nosso faturamento total de 
cerca de 30%. E ainda vai melhorar, porque 
temos mais melhorias a implementar”, revela 
Gustavo Morales, chefe da oficina.
Segundo ele, os principais ganhos foram nos 

laYout 
O trabalho com o layout foi outro destaque do serviço. Antes da assessoria, a concessionária 
mantinha as áreas de funilaria e polimento muito próximas à recepção. Resultado: os clientes 
tinham de lidar com o ruído dessas operações. Com o plano de ação estabelecido, esses 
setores foram realocados para o fundo da oficina. 
Uma outra realocação positiva foi a de deixar apenas os carros quase prontos na área 
próxima à recepção. “O cliente não entende direito o processo de funilaria e pintura, e ficava 
mal impressionado quando via o próprio veículo todo desmontado e cortado. Agora não tem 
mais susto”, diz Gustavo.
O chefe da oficina da Osten ainda enfatiza que passar pela assessoria do CESVI trouxe uma 
visibilidade maior diante de seus clientes. “Muita gente liga dizendo que nos procurou porque 
viu que somos aprovados pelo CESVI. Afinal, quem acaba de comprar uma BMW 2014 e 
precisa de um serviço de reparo vai sempre fazer questão de uma oficina 5 estrelas, que 
esteja do nível do veículo que ele adquiriu. Eu até já atendi diversos carros de outras marcas, 
porque o cliente viu na relação do CESVI de oficinas capacitadas e preferiu mandar para cá.” 

valores de mão de obra, no aprimoramento 
do processo de orçamento e na elaboração 
de um layout produtivo. “Descobrimos que 
muitas peças que antes eram substituídas 
podem ser recuperadas com o processo 
de reparo. Isso foi muito bom tanto para 
nós quanto para a seguradora. Porque a 
companhia paga só 40% a 50% do valor da 
peça com o processo de reparação. E assim 
eu consigo negociar melhor o valor dessa 
mão de obra. Para uma hora trabalhada 
que a seguradora pagava R$ 60, agora eu 
consigo tirar até R$ 180. E ela ainda acaba 
economizando”, afirma.

gustavo morales, chefe de oficina da osten

AF_Anun_CESVIEXP.indd   48 6/9/14   14:43

polimento agora fica longe da recepção



teCnologia

novo sistema de iluminação no CapaCete do motoCiClista dupliCa  
a sinalização visual da moto, ajudando a evitaR aCidentes

38

UMA LUZ PARA A  VIDA
Daniel Lauri Henriksen

s er visto. Essa é uma das maiores preocupações dos motociclistas, principalmente quando 
rodam à noite em estradas. Com o objetivo de minimizar os acidentes envolvendo motoristas 
de carros que não “notaram” a moto ali do lado (ou ali na frente), duas empresas brasileiras 

– a Newplast Americana e a DMK Ferramentaria – se uniram para criar um inédito equipamento de 
segurança: o Light for Life.
Trata-se de um recurso luminoso no capacete do motociclista que reproduz as sinalizações 
feitas pela moto – seja de freio ou das setas direcionais. Assim, o capacete ajuda a moto a 
avisar os outros ocupantes da pista sobre a intenção do motociclista frear ou indicar que vai 
mudar de faixa ou fazer uma curva.

bom, mas não obRigatóRio
O produto foi apresentado ao Denatran, 
que descartou a possibilidade de torná-
lo obrigatório devido aos custos do 
equipamento. E também porque ainda não há 
estudos que comprovem qual o aumento da 
segurança com o sistema.
Ainda assim, está dando certo: o equipamento 
já está sendo utilizado pela equipe de motos 
da guarda municipal de Jundiaí.
O fabricante trabalhou no desenvolvimento 
de um kit duplo, com dois receptores, 
também para o capacete do garupa. O 
projeto está finalizado e disponível 
no mercado.
Por utilizar ondas de frequência 
em seu funcionamento, o 
Light for Life conta com 
certificação da Anatel.  

sem Fios
Usando um sistema wireless, o Light for Life não precisa de cabos ligando 
capacete e moto. Uma caixa emissora de sinais codificados é instalada na 
motocicleta – conectada ao conjunto elétrico de iluminação –, enquanto 
o capacete fica com um receptor. Assim, quando o motociclista liga os 
faróis ou aciona os freios e as setas, o capacete dobra as informações 
visuais, intensificando a iluminação e a segurança do condutor da moto. 
O Light for Life é composto por LEDs (diodos emissores de luz). As 
luzes utilizam energia de uma bateria recarregável e podem durar de 
16 a 20 horas. O tempo de recarga normal é de até quatro horas. Seu 
carregador é bivolt.
Ah, outra vantagem: o equipamento funciona mesmo que a lâmpada da 
motocicleta esteja queimada.
A caixa emissora pode ser instalada sob o banco da moto ou sob a 
carenagem. Segundo os fabricantes, o sistema é compatível com  
todos os modelos de motocicletas, e com 80% dos capacetes 
fornecidos no mercado. 
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em Caso de aCidente
O Light for Life também ajuda na localização do 
motociclista caso aconteça um acidente. Se ele 
estiver ligado, mas ficar um minuto sem receber 
nenhum sinal dos comandos da moto, o sistema 
imediatamente começa a piscar todas as luzes 
do capacete ao mesmo tempo.  

Assista a um vídeo com o 
sistema funcionando.

http://migre.me/jJmDA



     

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQuIPAMENTO TIPO LOCALIZAçÃO COMuNICAçÃO TELEFONE SITE

ALLTECH ALLTECH Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

Cielo Telecom CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Full Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br

LOGOS LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br

LOSAT RASTREAMENTO LOSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3347-8200 www.losat.com.br

Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com

ONIXSAT ONIXSMART 2 GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 HÌBRIDO Rastreador GPS HÍBRIDO (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSmart GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSmart Híbrido Rastreador GPS GPRS/Inmarsat D (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixTrailer GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixSpy2 Localizador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat ONIXSLIM CAMINHãO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

Pointer Pointer Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br

Positron
POSITRON RÁDIO 

FREQÜÊNCIA - CAMINHãO
Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR SELADO 

GSM/GPRS - CAMINHãO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

CAMINHãO - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL 

CARGA - CAMINHãO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

(19) 3787-6320 www.pst.com.br

Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br

Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva

Sascar Full SAT/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

Smartgate Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br

TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br

Trixlog Trixlog Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3304-6505 www.trixlog.com

Grupo Tracker Traker GPS Caminhão/Picape Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Veltec MFA City Rastreado GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000 www.veltec.com.br

Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 052 0007 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHãO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Omnilink 

RI0450 LINKER
Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQuIPAMENTO TIPO LOCALIZAçÃO COMuNICAçÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alarcom MXT 140A Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3671-9190 www.alarcom.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus Mirus Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
Proalerta Pró Alerta/MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.gruporental.com.br

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br
Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Vigauto Vigauto Rastreador GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080 www.grupovigserv.com.br/vigauto
Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br
Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3093-3721 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade para o seu 
produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br ou pelo telefone: 11 3948-4801

O CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de bloqueio e rastreamento de veículos 
que realmente cumprem o que prometem. Este estudo engloba diversas análises, como a estrutura 
da empresa que oferece o sistema, sua central de atendimento, a forma de comunicação usada, 

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que constam 
da relação que você encontra nesta seção foram devidamente testados e aprovados pela área de Operações 
do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.

Revista CESVI40

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA EQuIPAMENTO TIPO LOCALIZAçÃO COMuNICAçÃO TELEFONE SITE

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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P A I N E L

um novo estudo estatístico da Volvo reúne informações 
sobre o número de acidentes e de vítimas, as principais 
causas e as mais letais, os períodos do dia e horários 

em que são mais frequentes, além de destacar os trechos 
mais perigosos das quatro rodovias mais movimentadas do 
País: a Presidente Dutra, a Régis Bittencourt, a Fernão Dias 
e a BR 040. 
O chamado “Atlas da Acidentalidade” apresenta dados 
de acidentes com todos os tipos de veículos e detalha as 
ocorrências com caminhões e ônibus, reunidas no estudo 

PROGRAMA VOLVO DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO LANÇA ATLAS DA ACIDENTALIDADE

TOKIO MARINE SEGURADORA 
EM VISITA AO CESVI
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numa categoria chamada veículos comerciais. 
“O documento serve de alerta para a sociedade para o setor 
de transporte de cargas e passageiros, mais especificamente 
como uma orientação para circular pelas principais rodovias 
federais com mais segurança”, destaca Anaelse Oliveira, 
responsável pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito.
O Atlas foi produzido a partir da análise estatística do banco 
de dados dos acidentes registrados pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) entre 2008 e 2012, nas 103 rodovias federais 
que cortam o Brasil. O trabalho envolveu, durante quase um 
ano, a participação de consultores e estatísticos. “Pudemos 
trazer ao público desde os números gerais sobre acidentes 
até uma análise específica sobre o transporte comercial, com 
muita qualidade na informação”, afirma o coordenador técnico 
do projeto, professor Sebastião Amorim, do Departamento 
de Estatística da Unicamp e diretor da Tecnométrica, que já 
participou de importantes estudos na área para o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O estudo completo pode ser acessado no portal do PVST 
(www.volvo.com.br/pvst) e na página do programa no Facebook 
(www.facebook.com.br/pvstbr).

o CESVI mais uma vez ofereceu seu conhecimento técnico 
para o embasamento de profissionais do mercado 
segurador. 

Dessa vez, 13 profissionais da área de sinistro de 
transporte da Tokio Marine Seguradora estiveram em 
visita ao Centro de Experimentação e Segurança Viária.
Na ocasião, a equipe passou por treinamento sobre a 
metodologia Renault Flash Aves, além de realizar visita 
técnica às dependências do CESVI, onde teve a chance de 
conhecer as instalações de um centro de estudos dedicado 
à investigação do universo automotivo – trabalho cujas 
informações são de grande utilidade para as seguradoras.

O CARRO SÓ ANDA SE TODO 
MUNDO USAR O CINTO

a General Motors acaba de anunciar nos Estados 
Unidos um equipamento bem interessante para a 
segurança no trânsito: um sistema que só permite 

a movimentação do carro quando os cintos de segurança 
estão afivelados.
O equipamento não permite a mudança de marcha para 
colocar o carro em movimento enquanto os cintos de 
todos os ocupantes do carro não estiverem afivelados. 
Sensores semelhantes aos dos airbags identificam a 
ocupação dos assentos no veículo. 
O nome do dispositivo é Belt Assurance System (sistema 
de garantia de afivelamento) e vai ser oferecido como 
opcional em carros vendidos a frotistas nos EUA a partir 
do segundo semestre. Se der certo, a GM pretende 
estender o recurso aos modelos vendidos a todos os 
consumidores. Tomara que faça sucesso!

PEÇAS E SERVIÇOS ABAIXO DA INFLAÇÃO

segundo levantamento do blog “O Mundo em Movimento”, do jornalista 
Joel Leite, as peças e os serviços automobilísticos tiveram um 
aumento bem abaixo da média este ano. Enquanto a “inflação do 

carro” subiu 3,1% e o IPC da Fipe 2,8%, as peças de reposição tiveram um 
aumento de apenas 1,09% no primeiro quadrimestre, enquanto os serviços 
apresentaram alta de 1,21% no período.
Entre os itens relacionados à manutenção, o que mais subiu foi o óleo 
do motor, que teve alta de 2%. Outros seis itens tiveram aumento 
acima de 1% no período, como a pastilha de freio (1,63%) e o 
amortecedor (1,51%).
Ainda segundo o levantamento, só um item, a bateria, teve queda de 
preço: a peça ficou 0,24% mais barata.
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Com a finalidade de esclarecer dúvidas e 
disseminar informações sobre segurança no 
trânsito, mecânica e funilaria, o CESVI acaba de 

lançar um novo canal de interação com seus diversos 
públicos: vídeos que respondem às questões de 
qualquer pessoa, sob a rubrica CESVI EXPLICA.
As dúvidas devem ser gravadas em vídeo (pode ser 
com a câmera do celular mesmo) e enviadas ao e-mail 
portalcesvi@cesvibrasil.com.br, por inbox no Facebook 
do CESVI ou pelo Twitter: twitter.com/cesvibrasil.
O primeiro vídeo da série solucionou a dúvida de 
uma mulher de Londrina (PR) sobre o sistema 
overdrive do veículo. Confira: migre.me/jfQdC 

“CESVI EXPLICA” APRESENTA VÍDEOS EXCLUSIVOS

PESQUISA: O TRÂNSITO E O BRASILEIRO

no fim de maio, a FUNDACIÓN MAPFRE apresentou 
os resultados de uma nova pesquisa de opinião 
pública: “O trânsito e o brasileiro: a segurança de 

trânsito no Brasil”.
A pesquisa, que ouviu um total de 1.419 pessoas maiores 
de 18 anos em todo o País, foi desenvolvida para saber qual 
é a opinião do brasileiro em relação à segurança do trânsito 
e o que as pessoas acreditam que é preciso fazer para 
garantir um trânsito mais seguro. 
De acordo com o levantamento:
- 20% dos entrevistados estiveram envolvidos com 
acidentes de trânsito.
- Quase a metade (47%) já teve um familiar morto ou ferido 
no trânsito.
- Em uma escala de 0 a 10, a nota média para a segurança 
no trânsito do Brasil foi 4,6.
Esta foi a primeira pesquisa de opinião pública sobre 
trânsito realizada no Brasil com base científica, estruturada 
e capaz de concentrar informações relevantes sobre a 
questão da segurança viária em nosso país.
O tema, que envolve todos os setores da sociedade, 
é um dos focos de atuação da FUNDACIÓN MAPFRE, 

que trabalha para disseminar atitudes preventivas 
e conscientizar a sociedade sobre a importância da 
segurança viária. 

RACHA COM MORTE VAI DAR 
DEZ ANOS DE CADEIA

QUER ESCAPAR DO RODÍZIO? 
COMPRE UM CARRO ELÉTRICO

lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada 
no Diário Oficial da União vai endurecer a punição para 
quem participar de racha. As penas podem chegar a 

dez anos de reclusão no caso de morte. A diferença entre 
a reclusão e a “detenção” “pena vigente até agora” é que na 
reclusão o condenado já começa a cumprir a pena em regime 
fechado.
O novo texto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, 
aumenta em dez vezes as multas aplicáveis aos motoristas 
envolvidos em racha, competições não autorizadas e 
demonstrações de manobras arriscadas. O valor chegará a 
R$ 1.915,40. Se houver reincidência no prazo de 12 meses, 
a nova multa será aplicada em dobro.
A mudança é resultado de um Projeto de Lei do deputado 
Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, político com 
trajetória ligada ao combate à violência no trânsito. 

ok, ainda é difícil achar 
carro elétrico nas 
concessionárias 

brasileiras. Mas, quando 
eles estiverem por aí, os 
motoristas de São Paulo terão 
um motivo a mais para dar 
preferência a eles – além da 
economia com combustível e 
a contribuição para diminuir 
a poluição causada pelo 
processo de combustão no 
motor convencional. Segundo 
um Projeto de Lei do vereador 

Antonio Donato, os veículos elétricos devem ficar desobrigados de 
obedecer às restrições de circulação impostas pelo rodízio.
E tem mais: o prefeito Haddad anunciou, durante a Fecomércio, uma lei 
que prevê que os proprietários de elétricos receberão de volta a cota do 
IPVA concernente ao governo municipal.
Segundo a Anfavea, 491 veículos elétricos (incluindo os híbridos) foram 
licenciados no Brasil em 2013. 
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Para conhecer todos os detalhes da 
pesquisa realizada, acesse: 
http://migre.me/jvhh7



“Compete aos téCniCos espeCialistas 
a modiFiCação do meio ambiente, 
minimizando a inteRação entRe 
pedestRe e veíCulo”

veículos estacionados, e não nos 
cruzamentos. Conclui-se que a causa de 
atropelamentos, partindo do pedestre, é 
a exploração visual falha, como falta de 
atenção. Por parte do motorista, tem-
se a exploração visual inadequada e a 
detecção tardia do pedestre.
A principal solução é a faixa de 
pedestre, mas há respostas 
controvertidas na literatura: em alguns 
locais, observa-se uma queda nos 
atropelamentos próximos da faixa, 
quando outros mostram que a colocação 
da faixa induz o pedestre a usá-la com 
falsa impressão de segurança – e uma 
maior exposição ao risco na certeza de 
que o motorista vai parar o veículo.
Compete aos técnicos especialistas a 
modificação do meio ambiente, minimizando 
a interação entre pedestre e veículo, seja 
pelo tempo no semáforo ou com barreiras 
físicas, como zonas de exclusividade, 
e canalização da travessia para pontos 
específicos adjacentes ao cruzamento.

o motorista tem sido o foco de atenção nos estudos de 
segurança de trânsito, com grandes investimentos e 
pesquisas na busca de diminuir os acidentes. Dados 

científicos comprovam que os conflitos entre veículo e pedestres 
trazem consequências mais graves do que aqueles somente entre 
veículos. Na maioria das vezes, envolvem uma manobra brusca por 
parte do motorista que é consequência da maneira súbita com que 
o pedestre é detectado por ele. 
O pedestre é um usuário desprotegido, e deve ser considerado 
como grupo de risco, embora muitas vezes seja responsável 
indireto pelos acidentes. Neste grupo estão incluídos os 
passageiros e ciclistas também, destacando-se a criança e o idoso 
como aqueles que mais se envolvem em acidentes.
A própria característica da criança como pedestre induz a este 
resultado. Ela é egocêntrica, tem uma compreensão parcial da 
estrutura do sistema de trânsito, distrai-se com facilidade, tem 
dificuldade e inconsistência em julgar distâncias e velocidade. Seu 
movimento de exploração visual é insuficiente, e ela não distingue 
a via com finalidade explícita para a travessia, mas como parte do 
seu meio ambiente. 
Já o idoso, apesar de conhecer o perigo, tem sua atividade sensorial 
e motora lenta, além de uma deterioração do campo visual.  
A maioria dos atropelamentos ocorre quando o pedestre entra 
no leito da via, quando avança a partir do meio-fio ou por entre 
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dra. Raquel almqvist 
é Ph.D. em psicologia do trânsito, 
especialista em administração e 
segurança viária no Swedish National Road 
and Transport Research Institute (Suécia).
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