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O ano de 2018 com muitas realizações !
Estamos nos aproximando do final do ano de 2018. Momento propício para fazermos algumas
reflexões sobre como foi nosso trabalho durante este ano. Eu, particularmente, me assusto
com a velocidade com que o tempo passou. Parece que foi ontem que, como Presidente eleito,
eu recebi e aceitei o encargo de conduzir os destinos da nossa Associação e, desde o dia 1º de
setembro de 2017, já se passaram mais de 1 ano e três meses.
Período no qual procuramos dar continuidade as atividades da ABRABLIN, de modo que os
trabalhos realizados por todos que nos antecederam na sua condução não ficassem sem continuidade. Assim, contando com o eficiente e dedicado apoio de muitos colaboradores, destaco
abaixo algumas ações e atividades, que julgo mais importantes. Sendo que algumas já finalizadas com sucesso e outras ainda em fase de plena realização.
Primeiramente ressalto a busca incansável para a obtenção do equilíbrio financeiro da Associação. Para isto trabalhamos em duas vertentes, uma para a atração de novos associados, não só para facilitar o equilíbrio das nossas contas, como também para fortalecer a
ABRABLIN dentro de sua representatividade no setor; a outra vertente, consistiu na busca de
uma melhor racionalização dos gastos necessários. Em ambas tivemos sucesso e hoje –
após a entrada de 24 novos associados – estamos com um total de 69 associados; os quais,
pela sua importância, nos trazem a certeza de representar 70% do mercado de blindagem. Assim, o pleno equilíbrio de nossas finanças permitiu melhorar as instalações de nossa
sede, propiciando maior conforto aos associados, recuperar a assessoria de imprensa, que
havia sido dispensada por contenção de despesas, e contratar uma assessoria jurídica e uma
para a realização de ações de marketing.
Em segundo lugar, destaco o enorme empenho da Associação junto ao Exército Brasileiro na elaboração de uma nova portaria para melhor adequar as exigências contidas na Portaria Nr. 55-COLOG, de 05 Jun 2017. Foram várias idas a Brasília, para reuniões com os integrantes da DFPC, diversos contatos com os representantes da 2ª Região Militar, em São Paulo, especialmente aqueles que compõem o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados,
da 2ª Região Militar (SFPC/2), e exaustivos trabalhos de revisão das diferentes minutas que
nos foram apresentadas. E agora, no momento que o Exército finaliza a nova portaria, é com
satisfação que vemos que nosso esforço não foi em vão, pois muitas de nossas sugestões
foram aproveitadas em sua elaboração. Por oportuno, destaco também o trabalho realizado
junto ao SFPC/2, para o perfeito entendimento, emprego e aperfeiçoamento do recém
implantado Sistema Controle de Viaturas Automotores Blindadas (SICOVAB). Foi notável a participação dos associados na busca do entendimento e do correto uso deste Sistema.
Na sequência registro algumas ações que ainda estão em fase de condução, mas que pela sua
importância não podem deixar de ser mencionadas:
(1)

Tratativas junto as montadoras para a obtenção de definições sobre garantias dos
veículos, após a sua blindagem;

(2)

Ações coordenadas pela ABRABLIN envolvendo outras associações para discussão e, se
possível, reformulação de normas, para importadores de PCE, estabelecidas pela
Portaria Nr. 501 – EME, de 6 Dez 2017; e

(3)

Entendimentos com o Instituto Mauá de Tecnologia e com a empresa INTERTEK para uma possível criação de laboratório de ensaio balístico em parceria com
a Associação.

Acho que muito foi realizado e faço questão, por ser necessário e
justo, de agradecer e creditar qualquer possível mérito a todos aqueles – associados e colaboradores – que foram incansáveis na
realização dos esforços necessários para que chegássemos onde
chegamos.
Finalmente, aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz
Natal e Próspero Ano de 2019.

Marcelo Christiansen - Presidente

Simpósio de Blindagem na 2°Região Militar
Exército apresenta novas normas para blindagem de veículos
Para Abrablin, mudanças devem garantir mais agilidade e maior fiscalização no setor!
Sob a coordenação da 2ª Região Militar (2ª RM), o Exército Brasileiro realizou, no último
dia 28 de novembro, o Simpósio de Blindagem de Veículos. Na ocasião, foram apresentadas as novas normas que vão reger o setor no país. O evento contou com a presença de
vários membros da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), além de integrantes do
Exército de diversas Regiões Militares e representantes de empresas que exercem a atividade.
Na apresentação da nova Portaria, o chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª RM, Cel. Zeni, destacou que a mesma foi baseada nos estudos gerados pelas
fiscalizações de campo, principalmente após a deflagração da Operação Couraça, no início
deste ano, que constatou uma série de problemas nas blindadoras.
“Além das operações de fiscalização, temos que buscar constantemente a melhoria do
sistema, como temos feito. Na Portaria 13, o foco era principalmente na aplicação da blindagem. Com a Portaria 55, o foco foi para a utilização, ou seja, no usuário. Agora, com
essa nova norma, o foco também passa a ser o fabricante”, diz o Cel. Zeni.
Desburocratização
Entre as mudanças trazidas pela nova Portaria, uma das principais é a padronização de códigos de rastreabilidade tanto para as
“Blindagens Transparentes” (vidros blindados) quanto para as “Blindagens Opacas” (mantas balísticas), a serem inseridos no sistema
pelo próprio fabricante, através da Nota Fiscal eletrônica. É importante destacar que cada vidro (para-brisa, janela, vigia etc.) deverá ter
seu código específico, dando uma identificação única a cada um deles, onde poderá se observar o fabricante, o lote de fabricação, o ReTEx e o seu nível de proteção. No caso das mantas balísticas a identificação deverá conter dados semelhantes e próprios, inseridos em
marcações dentro de espaços de 20 cm x 20 cm, que deverão cobrir todo o produto. O próprio sistema lerá esses códigos, gerando uma
espécie de estoque virtual da blindagem. Com isso, a blindadora terá que dar baixa nesse estoque e, por fim, gerar a nota para o usuário final.
Para o oficial do Exército, essa alteração vai agilizar o trâmite processual, desburocratizando os procedimentos. “Como boa parte das
informações quem lançará é o próprio fabricante, os operadores do Exército poderão ser melhor aproveitados em outros serviços, como
a auditoria de processos e a intensificação da fiscalização”, ressalta o chefe do SFPC.
Presente na apresentação desta nova Portaria, o Presidente da ABRABLIN, Sr. Marcelo
Latorre Christiansen, fez considerações sobre a intensa participação da Associação na elaboração da mesma. Lembrou as várias revisões realizadas, que resultaram em múltiplas
sugestões, algumas acatadas e outras não; mencionou os vários contatos realizados com
os representantes da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), em Brasília, e com os integrantes da 2ª Região Militar (2ª RM), em São Paulo. E destacou enfaticamente que o trabalho desenvolvido pela ABRABLIN visou sempre a melhoria do mercado
de blindagem, sem nunca procurar privilégios para qualquer uma das partes.
O Presidente se fazia acompanhar pelo Secretário Executivo, Gen Pacheco, que concordando com tudo que tinha sido observado, fez questão de destacar o esforço do Exército Brasileiro na modernização de suas atividades de fiscalização e controle dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), uma vez que todo trabalho desenvolvido está calcado em um
bem elaborado sistema automático de dados.
Participando também do evento, o Presidente da Câmara de Blindadores, Sr. Alex Cirillo, destaca que a mudança de fato pode trazer benefícios ao segmento. “O controle passa a ser maior, o que certamente exigirá
mais trabalho dos fabricantes e blindadores. Como o Exército terá mais tempo para fiscalizar o mercado,
quem estiver trabalhando na irregularidade não terá mais espaço para atuar”, alerta.
Outras mudanças
Além da padronização de códigos e a entrada do fabricante no lançamento da chave de acesso da Nota Fiscal
eletrônica, outras mudanças foram anunciadas durante o Simpósio. O Certificado de Registro (CR) deixa de
ser exigido, assim como a assinatura do proprietário no Termo de Responsabilidade.
Foi prorrogado o prazo para regularização dos veículos usados por mais 365 dias, porém um novo laudo a valer, agora com a necessidade de preenchimento de informações bem mais detalhadas, inclusive com espaço para registro de fotografias.
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“Outra alteração que estava em discussão era sobre a blindagem de teto solar. A nova Portaria permite sua mobilidade. Já a reautoclavagem permanece proibida”, afirma Alex Cirillo. Agora ficou claro que o veículo somente poderá deixar a blindadora após a emissão da Declaração Definitiva.
Ela traz definições claras sobre aplicação de blindagem balística, blindadora, blindagem (serviço) e blindagem balística. Isto irá ajudar no
entendimento e na inclusão de outras atividades como blindagem arquitetônica, naval e aérea.
Também autoriza a blindagem parcial para viaturas de órgãos de segurança e ordem pública (OSOP).
A Portaria que traz as novas normas para blindagem de veículos deve ser publicada no Diário Oficial da União no início de dezembro e
entra em vigor no início de janeiro de 2019. Os fabricantes terão ainda um ano para a adequação, já que apenas em 2020 passa a vigorar
o sistema de lançamento de informações nas notas fiscais eletrônicas.

30° Salão Internacional do Automóvel 2018 !
Entre os dias 08 a 18 de novembro, aconteceu no São Paulo Expo da Imigrantes, o 30° Salão
Internacional do Automóvel de 2018, tendo como um dos objetivos mostrar a maior revolução da história, colocando modernos processos de produção da industria automobilística e
mostrando um novo sistema de conversa entre as montadoras, os fornecedores e também os
clientes finais.
Este evento teve as principais montadoras com vários lançamentos internacionais, e essa edição da feira, com suas 29 marcas, também procurou se aprofundar no debate sobre carros
elétricos ligados nessa indústria.
A industria automobilística está habituada com as mudanças rápidas. Desde que surgiu, foi pioneira em muitos processos utilizados já em
outros setores. A exemplo disso, a introdução do sistema de produção em série e a aplicação recente da internet, onde os robôs interagem entre si. Trabalhando com uma velocidade de mudança muito rápida, a indústria automobilística atravessa hoje a revolução da sua
história, pois tudo se altera ao mesmo tempo: cultura do compartilhamento, preocupação com a sustentabilidade, restrições drásticas dos
níveis de emissão de CO2,necessidade de aumentar a segurança veicular, direção autônoma etc...
AUDI A8 e seus primeiros passos para uma condução autônoma.
Mostrando pela primeira vez o Audi A8 no Brasil, primeiro carro produzido em série com sistema de
condução autônoma Nivel 3, tecnologia que inicialmente não estará disponível no Brasil devido a legislação. Há um assistente de transito (inteligência artificial),administrando a partida, aceleração, direção
e frenagem do veículo, assumindo a condução em situação de transito até 60km/h. Tal sistema usa
um controlador central de assistência ao motorista, que processa uma imagem das imediações, além
de sensores de radar, câmera frontal, sensores ultrassônicos e um scanner a laser. Uma pergunta é
que fica: será que demoraremos para ver tudo isso aqui no Brasil?
BMW Série 7, com estacionamento remoto
Este sedã estreia sua versão 2019 com tecnologias inéditas aqui no Brasil: entre eles, estão os faróis a laser e controle remoto de estacionamento na chave. Eficientes,os faróis a laser possuem um feixe de luz que
superam em 10 vezes as luzes convencionais, como os faróis alógenos. Geram uma luz brilhante e pura
com feixe que alcança 600 metros,o dobro dos faróis de LED. É o primeiro carro produzido em série do
mundo, podendo ser manobrado agora remotamente, pois o motorista pode mover o carro usando a chave
inteligente BMW Display Key.
ROTA 2030, aqui e agora !
Teríamos muitos assuntos a abordar sobre a feira em sí, mas um assunto que não pode deixar de ser abordado, estão as ações de uma
política industrial automotiva, chamada de ROTA 2030, nascida em julho deste ano, conversada e debatida na feira, que tem como objetivo o de continuar o processo de desenvolvimento pelos próximos 15 anos, oferecendo previsibilidade de adequação dos investimentos.
Representa uma ponte que tem a intenção de levar a industria automobilística brasileira para o futuro, pois cria condições para se inovar
ainda mais.
Valoriza nossa engenharia, conhecida pela criatividade e capacidade de desenvolver novas soluções, mandando nossos centros de pesquisa para criar projetos internacionais. Afinal, o Brasil pode com muito trabalho e seriedade, ser uma nação organizada com ambiente adequado para a construção de um futuro melhor. Só assim teremos uma industria fortalecida com veículos mais modernos, eficientes e seguros.
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