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Edição comemorativa dos 17 anos!
Palavras do Presidente
Honrado por poder me manifestar como Presidente da Associação Brasileira de Blindagem – ABRABLIN, neste momento em que ela completa 17 anos de existência, gostaria
de frisar em primeiro lugar – a importância de existir uma associação forte e respeitada para
o mercado de proteção blindada. Mercado que – ressalte-se – tem um faturamento anual
próximo de 1 (Hum) bilhão de reais e envolve cerca de 4.000 (quatro mil) empregos
diretos; pode-se então inferir que, aproximadamente um contingente de 20.000 pessoas vivem em função deste mercado. Em segundo lugar, cumpre destacar que todas as conquistas da ABRABLIN, neste longo e profícuo período, se devem aos empresários que unidos
fundaram, dirigiram e, assim, deram vida a esta Associação. Na verdade, a saudável união de
empresas do mesmo ramo acaba gerando a força necessária para enfrentar às turbulências e
às eventuais mudanças requeridas pelo mercado.
Uma das características principais da associação é realizar seus trabalhos com vistas à melhoria do mercado de blindagem como um todo, fato que propicia que empresas e empresários que não a apoiam acabem se beneficiando de suas ações, sem ao menos dedicar tempo
e investimento ao seu próprio ramo de negócio.
Acredito que ao longo destes 17 anos as principais empresas de
blindagem se convenceram da importância da ABRABLIN, pelo
seu trabalho e pela credibilidade conquistada junto aos órgãos de
fiscalização e controle. Fato que orgulhosamente constato, pois do
faturamento anual de 1 bilhão de reais mencionados acima, mais
de 70% (700.000 milhões) dizem respeito às empresas associadas, que se responsabilizam por cerca de 3.000, dos empregos
diretos gerados pelo mercado.
Assim, registro meus agradecimentos a todas as empresas que
fazem parte do quadro social da ABRABLIN.
Marcelo Christiansen - Presidente

A Abrablin e seus 17 anos !
A Associação Brasileira de Blindagem – ABRABLIN completou,
em maio deste ano, 17 (dezessete) anos de existência. Fundada em
maio de 2001, teve como primeiro nome Associação Brasileira
dos Blindadores de Veículos Automotores do Estado de São
Paulo, uma vez que sua missão inicial era participar ativamente da
regularização do mercado de veículos blindados no Estado de São
Paulo. Com o passar do tempo, constatando a grandeza do mercado,
em 2003, tornou-se de caráter Nacional, assumiu seu nome atual e
seu Estatuto Social englobou as demais empresas voltadas para a
proteção blindada.
Hoje, está organizada nas seguintes Câmaras Setoriais: Câmara de Blindadores; Câmara
de Coletes à Prova de Balas; Câmara de Blindagem Transparente; Câmara de Blindagens Opacas; Câmara de Blindagem Arquitetônica; e Câmara de Comércio.
Orgulha-se por ser registrada no Exército Brasileiro como representante legal das empresas deste setor de atividades e, conforme prescrito no Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados
(R-105), é considerada órgão auxiliar da fiscalização de produtos blindados.
Assim, ao completar 17 (dezessete) anos de existência, a ABRABLIN,
por intermédio de seus atuais administradores, ao mesmo tempo que
agradece a todas as manifestações de amizade e carinho demonstrados
pelos seus associados e amigos, deseja apresentar os principais trabalhos que vêm sendo realizados na Associação e relembrar algumas de
suas mais importantes ações, contempladas neste período.

(veja continuação na página seguinte)...

Gen. Paulo Benedito Pacheco
Secretário Executivo

(continuação)
Atualmente, são as seguintes as principais ações da ABRABLIN:
- Modernizou seu “Site” e criou uma “Newsletter”, como peça de informação, de
modo a possibilitar uma melhor e mais eficiente interação com todos que fazem o mercado de blindagem, sejam aqueles que trabalham nesta área ou os usuários destes
produtos;
- Vem trabalhando arduamente para uma harmoniosa adaptação do segmento de blindagem automotivo com as novas exigências da Portaria nº 55, de 05 Jun 2017;
- Tem se esforçado para tornar realidade as prescrições da Portaria nº 501-EME, de
05 Dez 2017, no que diz respeito a possibilidade de testes balísticos, para aprovação
de produtos, serem realizados por entidades públicas e privadas;
- Participa da defesa de equidade entre fabricantes e importadores de produtos de blindagem e dá maior divulgação, por intermédio de uma ativa assessoria de imprensa, de
suas atividades e de esclarecimentos ao público em geral;
- Participa ativamente da revisão da Norma ABNT NBR 15000:2006 e da elaboração de outras normas de produtos blindados.
Cumpre agora relembrar – como uma homenagem a todos que antecederam aos atuais gestores e dedicaram seus trabalhos e tempo
na construção de uma forte e respeitada Associação – as principais ações e realizações deste profícuo período de 17 anos.
- Ações junto ao Exército Brasileiro – Participou da elaboração e aperfeiçoamento
da Portaria nº 13 – DLog, de 19 Ago 2002, a conhecida NORBLIND. Colaborou
para elaboração da Portaria nº 55, de 05 Jun 2017, que veio substituir a Portaria
nº 13, numa acertada e necessária adaptação às atuais demandas do mercado de veículos de carros blindados. E ofereceu múltiplas colaborações para a revisão do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
- Ações junto aos órgãos governamentais – Sempre manteve bom relacionamento
com os órgãos de fiscalização e controle do Exército Brasileiro, das Secretarias de
Segurança Pública, dos órgãos de controle de trânsito (DENATRAN e DETRAN’S) e
com a Polícia Federal, por esta ser encarregada da Segurança Privada.
- Eventos e ações promocionais – Participou de inúmeros eventos promocionais
com o intuito de divulgar o conhecimento de produtos blindados. Divulgou, sempre que possível, em órgãos de imprensa e em outros
veículos de comunicação, informações sobre blindagem de veículos e outros produtos de proteção blindada. Realizou palestras, sempre
que convidada, nos mais diferentes e diversos eventos promocionais. Participou, juntamente com o Centro de Experimentação e
Segurança Viária (CESVI BRASIL) e a Federação Nacional de Seguros (FENSEG) de eventos organizados pelo CESVI para debater os principais assuntos relacionados com veículos (carros) de passeio blindados. Realizou vários SIMPÓSIOS DE BLINDAGEM
em parceria com a FENSEG e o Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização – SINDSEG (SP).
- Treinamento dirigido a profissionais da empresa AUTOBAN – Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.,
para permitir aos instruendos facilidades no trato de carros blindados, inclusive sua abertura em caso de acidente.
- Selos e Certificações – Possui o SELO MEMBERSHIP, que é distribuído aos seus associados semestralmente e
garante a correção documental dos associados. Juntamente com o CESVI BRASIL a ABRABLIN estabeleceu uma
certificação, para garantir a eficiência dos serviços de suas associadas.
- Blindados do Uruguai – A ABRABLIN trabalhou e atingiu seus objetivos, nos anos de 2007 e 2008, para combater a ideia do Governo Federal de oferecer uma série de vantagens para os veículos (carros) de passeio que
fossem blindados no Uruguai. Recentemente, no ano de 2014, houve uma nova investida dos interessados neste
assunto e, assim, a ABRABLIN tornou a se posicionar contra, enviando representantes para Brasília para discutir
o assunto com os representantes do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC), sendo
mais uma vez vitoriosqa em seus intentos.
- Elaboração de normas e documentos regulatórios – Nos idos de 2004, 2005,
participou ativamente da elaboração da Norma ABNT NBR 15000:2006, juntamente
com os integrantes da ANDB (esta era a outra Associação de blindagem que havia em
SP, a qual em 2007 foi incorporada à ABRABLIN). Esta norma, apesar de ter tido
grande importância, apresentou vícios que se mostraram prejudiciais ao mercado de blindagem, sendo,
portanto, necessário submetê-la a uma revisão. No momento, a ABRABLIN participa, desde fevereiro de
2016, da Comissão ABNT/CEE-161 – Comissão de Estudo Especial de Sistemas de Blindagem, que
revê a Norma ABNT NBR 15000:2006. No decorrer dos trabalhos, a Comissão houve por bem criar uma
Família de Normas de Blindagem, para atender a todo o segmento de proteção blindada. Assim, atualmente, já estão finalizados os trabalhos de revisão da NBR 15000, com a elaboração de uma Parte 2 referente a materiais, está em fase final a elaboração da Parte 1 - Terminologia e estão sendo iniciados os
trabalhos de elaboração da Parte 3 – Coletes a Prova de Balas. Realizou ações importantes junto ao
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para estabelecer uma adequada regulamentação dos
veículos de passeio blindados, quanto às exigências para sua regularização como veículo automotor. Tais
ações deram origem a elaboração da Norma ABNT NBR 16218:2013, que se encontra em vigor e baliza
as condições aceitáveis de visibilidade dos vidros blindados automotivos.
(veja continuação na página seguinte)...
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- Ações junto à Polícia Federal – Atuou com muita presteza e eficiência junto ao Exército Brasileiro e a Polícia Federal quando esta emitiu a Portaria Nº 781, de 18 de janeiro de 2010, e adotou às especificações do
R-105. Tal alteração, trouxe complicações na execução das atividades envolvidas e diminuição nas exigências
feitas pela Portaria 1264, que, até então, regulava a utilização dos veículos blindados para transporte de valores. Na Verdade, esta alteração de regulamentação acarretou uma série de problemas para os associados fabricantes de blindagens, principalmente transparentes, que a Associação precisou envidar seus melhores esforços
junto ao Exército e a Polícia Federal para minimizá-los. Uma das ações realizadas de grande importância foi
uma reunião (Painel sobre veículos especiais para transporte de valores) realizada em 30/06/2010, na
qual a ABRABLIN reuniu Fabricantes de Blindagens, Representantes da Polícia Federal, Oficias do Exército Brasileiro e representantes das empresas Transportadoras de Valores.
Graças a esta ação foram, finalmente, estabelecidas consensualmente as condições de trabalho adequadas para
todos os setores envolvidos.

Câmara de coletes
A evolução natural do colete balístico
Sua mola propulsora, o poder crescente das armas de fogo
“Evoluindo da palha, seda e algodão na antiguidade para se proteger das flechas dos inimigos. Passando pelo ferro, couro e aço utilizado no combate corpo a corpo." (Edisio Do Ó Loiola Junior e Nilson Ferreira em “Histórico e
evolução do colete balístico”).
Entende-se que o colete balístico se originou a partir do aprimoramento das primeiras proteções de infantaria dos
exércitos da antiguidade. Na cronologia de sua construção advém de materiais como palha, algodão, seda, couro,
passando por aço até a descoberta das fibras sintéticas. No histórico evolutivo, percebe-se sempre uma grande
preocupação, a redução do peso excessivo para melhor desempenho do combatente nas mais diversas missões.
Sobre a evolução natural dos coletes balísticos, pode-se entender que o homem, em sua instintiva atitude de autoproteção, necessitava criar dispositivos cada vez mais eficientes conforme surgiam
ameaças mais potentes, basicamente atreladas ao desenvolvimento das armas de
fogo. Nos conflitos onde espadas, flechas e outros elementos perfurocortantes eram as principais ameaças,
já existiam armaduras que exerciam tal proteção. Apesar da dúvida da origem do primeiro colete balístico,
há quem diga que o crédito pode ser dos Chineses, Coreanos, Norte Americanos e até dos Ingleses, mas o
fato principal foi, a proteção veio a partir da ameaça.
De acordo com Rob LAMMLE, em “A Brief History of Bulletproof Vests, 2010”, no século XVI, período visto
pelos historiadores como o momento que a civilização ocidental se desenvolveu e se impôs, um ferreiro
europeu, após concluir uma armadura peitoral, disparou um projétil contra a mesma para provar sua eficiente proteção impenetrável por projéteis de armas da época. O tiro apenas amassou sua armadura, promovendo, assim, sua invenção, o exemplar que provava sua resistência. Talvez, a partir deste fato, originou-se o termo “bullet proof”.
O exército Norte Americano fez experimentos com seus soldados na primeira
grande guerra, os equipando com uma peça que cobria o torso e a cabeça,
equipamento desenvolvido a base de uma liga metálica com cromo e níquel.
Sua proteção à tiros de rifle, em contrapartida, pesava vinte quilos (David M.
ROWEL, A History of Bulletproof vest and Body Armor, 2011). Avançando na
linha do tempo, as fibras sintéticas, popularmente conhecidas como aramida,
surgem por volta de 1970, chegando ao mercado com uma combinação de resistência, leveza e flexibilidade. Sem dúvida o maior avanço na história da produção de coletes balísticos.
Hoje, o mercado apresenta soluções balísticas diversas com alta tecnologia de materiais empregada. A partir de variados conceitos de pesquisa e desenvolvimento movidos pelo trinômio ergonomia, flexibilidade e
proteção, talvez, a busca incessante por novas descobertas possa ter seu viés voltado novamente para a
natureza, desta vez, através do fio da teia de aranha. Considerado um dos materiais mais fortes e flexíveis
produzidos no meio ambiente, pode ser a próxima substância a ser explorada para novas soluções de equipamentos de segurança no futuro.

Expediente:
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