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ARTIGO

A tualmente, a tecnologia avança como nunca, o que 
exige atualização permanente de conhecimento dos 
profissionais da cadeia automotiva. Os peritos, os 

responsáveis de pós-venda, os pintores, funileiros e demais 
especialistas do nosso setor devem se apoiar na capacitação 
para estar em dia com as evoluções que se sucedem 
diariamente.
Embora o treinamento seja entendido sob uma perspectiva 
ampla e variada, grande parte do aperfeiçoamento do nosso 
setor hoje está ligado à evolução tecnológica do produto: o 
veículo. Por exemplo, a crescente presença dos sistemas 
ADAS, que ajudam o motorista a ter uma direção segura 
– e é o primeiro passo para o veículo autônomo –, exige 
atualização técnica dos nossos profissionais. Além de poder 
substituí-los em caso de acidente ou avaria, o reparador 
precisa saber como calibrá-los corretamente. Do contrário, o 
sistema pode perder toda a sua funcionalidade ou, pior, uma 
má calibração pode aconselhar o motorista equivocadamente 
sobre como agir ao volante.
Levando-se em conta essa importância, um dos pilares para 
capacitar profissionais é contar com uma equipe de instrutores 
e técnicos perfeitamente atualizados sobre todas essas 
novidades. O CESVIMAP tem mantido um esforço permanente 
de inovação durante seus 36 anos de vida, de maneira a estar 
na vanguarda de todos os novos processos que possam afetar a 
mobilidade e as atividades do mundo segurador. 

Em alguns casos, o CESVIMAP tem sido o primeiro 
centro de pesquisa a aplicar processos que hoje já são 
convencionais, mas que significaram uma ruptura na época 
de seu lançamento. Alguns exemplos podem ser a reparação 
de para-choques plásticos em vez da substituição, a 
melhora dos crash-tests para a avaliação da reparabilidade 
dos modelos, ou mais recentemente os ensaios de ADAS 
para classificar a segurança dos automóveis. Avanços que 
sempre andaram em linha com os treinamentos que o centro 
proporciona.
Eu não sei se é realmente dele, mas Henry Ford costuma 
levar o crédito por esta citação: “Só há uma coisa pior 
do que treinar seus funcionários e deixá-los ir embora: 
não treiná-los e vê-los permanecer”. Derek Bok (reitor de 
Harvard) tem outra citação que diz: “Se você acha que o 
treinamento é caro, experimente a ignorância”.
Eu concordo plenamente com os dois. Dar aos membros 
da sua equipe a oportunidade de crescer profissionalmente 
por meio de treinamento, e a subsequente assunção de 
novas tarefas ligadas a ele, não é um incentivo apenas para 
a pessoa treinada. Isso aumenta a produtividade geral da 
oficina, a autoestima da equipe e a riqueza profissional do 
resto do time pela simples observação de como a pessoa 
treinada aplica o que foi aprendido. Quem não entender que 
a capacitação precisa ser contínua estará fora do mercado 
em pouco tempo. 

CAPACITAÇÃO É ESSENCIAL

José María Cancer Abóitiz, 
diretor geral do CESVIMAP
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