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ENTREVISTA

Como anunciado na última edição da revista, 
o CESVI BRASIL mudou de mãos. Antes uma 
empresa que fazia parte do Grupo Mapfre, o 

centro de pesquisa foi adquirido pela joint-venture 
Solera Technology Center (STC), que uniu a Solera 
Holdings e o Cesvimap. O STC já administrava a 
operação de um CESVI na China, inaugurado em 
2015, e agora quer revolucionar o que se faz em 
pesquisa e desenvolvimento de reparabilidade e 
segurança no Brasil.
O momento ainda é de transição, com o STC 
se integrando gradualmente à equipe do CESVI 
brasileiro. Mas já dá para se ter uma ideia de qual 
a filosofia adotada daqui para a frente, conhecendo 
melhor a missão da Solera e a visão da direção do 
Solera Technology Center. Para isso, entrevistamos 
o diretor geral do STC, o espanhol Gabriel Huerga. 
Nesta reportagem, ele fala sobre a linha de atuação 
da gigante que adquiriu o CESVI, suas expectativas 
com o mercado do país e a mentalidade do STC em 
relação à influência de pesquisa e desenvolvimento 
para a evolução da segurança viária e do reparo 
automotivo no Brasil. (Mais detalhes sobre as 
mudanças que essa aquisição vai proporcionar, você 
encontrará na edição seguinte da revista.)

Apresente a sua empresa para os 
leitores da Revista CESVI, por favor.
Se estamos aqui hoje, fazendo parte de um grupo 
global, isso é graças à atitude visionária do 
empreendedor Tony Aquila, que fundou a Solera em 
2005, com o objetivo de promover uma evolução 
digital no mercado de seguros, mais especificamente 
no processamento de sinistros. Ele mesmo, que é 
nosso CEO, gosta de lembrar que, no começo, o 
trabalho humano respondia por 80% desse processo, 
enquanto o software fazia apenas 20%. Essa relação 
está se invertendo, e a missão da Solera é ser os 
80% dessa inteligência digital que agora predomina 
na gestão de sinistro, ajudando as seguradoras a 

A FILOSOFIA POR TRÁS 
DE UM NOVO CESVI

administrar o risco de uma colisão e tudo o que 
envolve a manutenção e o reparo de veículos, se 
essa colisão existir. Hoje, a Solera é líder mundial 
nesse gerenciamento, com presença em 90 países, 
processando mais de 300 milhões de transações 
digitais para mais de 235 mil clientes a cada ano. Já 
o Solera Technology Center (STC) é a joint-venture que 
reúne, além do nosso grupo, o centro de pesquisa 
espanhol Cesvimap, para a condução dos trabalhos 
de outros centros de pesquisa mundo afora, como 
o CESVI BRASIL, sempre nessa linha de atuar em 
pesquisa e desenvolvimento para segurança viária e 
reparo automotivo. 

Qual o principal diferencial da Solera 
nesse mercado?
Tudo o que nós fazemos diz respeito à criação de 
uma estrutura digital que empodere nossos clientes 
de modo que eles próprios estejam capacitados 
para gerenciar todo o ciclo do sinistro de um 
veículo numa plataforma única – da compra a uma 
eventual indenização integral. É um trabalho voltado 
a beneficiar as seguradoras, as montadoras, 
concessionárias, oficinas, fornecedores dessa cadeia 
e também os proprietários de veículos. Nossa 
estratégia abrange processar mais sinistros em 
mais lugares, além de fazer mais com cada sinistro; 
estender competências essenciais (de dados, 
aplicações e redes) aos outros aspectos da gestão 
de bens e de riscos; e transformar o mercado, 
conectando as nossas plataformas e permitindo um 
estilo de vida digital dos clientes dos nossos clientes. 
 

ACREDITAMOS QUE, COM O PORTFÓLIO 
DE SERVIÇOS QUE O CESVI E A SOLERA 
FORNECERÃO, O MERCADO BRASILEIRO 
DE SEGUROS ESTARÁ NA VANGUARDA 
DA REVOLUÇÃO DIGITAL GLOBAL

GABRIEL HUERGA, DIRETOR GERAL  
DO SOLERA TECHNOLOGY CENTER (STC)

D
iv
ul
ga

çã
o

Alexandre Carvalho dos Santos 

A MISSÃO DA SOLERA É SER OS 80% 
DESSA INTELIGÊNCIA DIGITAL QUE 
AGORA PREDOMINA NA GESTÃO DE 
SINISTRO, AJUDANDO AS SEGURADORAS 
A ADMINISTRAR O RISCO DE UMA 
COLISÃO
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Como vê as oportunidades do 
mercado brasileiro?
O Brasil, em particular, é muito representativo 
do potencial do STC. Há muitos desafios tanto na 
segurança do trânsito quanto no aprimoramento 
dos trabalhos das oficinas, que agora começam 
a se familiarizar com conceitos que já estão mais 
consolidados na Europa e Estados Unidos, desde a 
gestão digital de sinistros até o reparo de carros 
elétricos, para ficar em apenas dois exemplos. 
Acreditamos que, com o portfólio de serviços que o 
CESVI e a Solera fornecerão, o mercado brasileiro 
de seguros estará na vanguarda da revolução 
digital global.

O que atraiu a empresa em relação 
ao CESVI e gerou o interesse de 
assumir a sua gestão?
Como disse Javier Velasco, Chief Data Officer da 
Solera, na ocasião em que assumimos oficialmente 
o controle do centro de pesquisa, o investimento 
do STC no CESVI BRASIL amplia nossa missão 
de garantir transparência e segurança para as 
nossas operações com veículos e frotas em todo 
o mundo. Os dados que o CESVI apresenta, por 
meio de seus estudos, e os testes que o centro 
de pesquisa promove são essenciais para que 
o mercado segurador antecipe tendências e 
desenvolva soluções para todas as pessoas que 
reparam, dirigem ou fazem o seguro de carros 
no país. O STC adiciona o CESVI BRASIL à sua 
operação crescente em três continentes, focando 
na modernização dos ecossistemas de segurança 
e reparação. Tudo isso com base em uma ciência 
apoiada em dados, software preditivo e tecnologia 
focada em educação e treinamento. Queremos ser 
líderes tecnológicos do ecossistema de reparação, 
mas também líderes no conhecimento do setor 
viário brasileiro. A união de ambas as forças tem 
sido uma das chaves desse interesse. 
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Como vê o CESVI atuando num prazo 
de cinco anos?
Temos o compromisso de dar continuidade e 
potencializar as atividades do CESVI BRASIL – e a 
divulgação de conteúdo será um dos pilares desse 
trabalho. O compromisso com o conhecimento 
não só será continuado, mas também reforçado. 
Vejo o CESVI em cinco anos mais fortalecido 
como um centro de referência no entendimento do 
comportamento dos veículos.

A Ford acaba de fechar uma fábrica 
em São Paulo. Como vê os desafios 
que a crise no Brasil traz ao setor 
automobilístico?
O país está num momento de transição na 
economia, transição de políticas governamentais. 
No que diz respeito à cadeia automotiva, o 
mercado interno vem se recuperando bem, 
enquanto as exportações estão tendo dificuldades, 
principalmente pelos problemas econômicos do 
principal comprador externo de carros brasileiros, 
que é a Argentina. O pior momento dessa crise com 
certeza já passou, mas toda a cadeia ainda sofre 
com suas consequências. Estamos num período 
agora em que as oficinas mais capacitadas, por 
exemplo, vão conseguir superar melhor essas 
dificuldades – e por isso buscar atividades de 
capacitação de mão de obra e consultoria será um 
passo essencial, de sobrevivência mesmo, para 
vencer esse desafio. 

Pesquisa e desenvolvimento são 
o caminho para um trânsito mais 
seguro?
Com certeza, mas complementados por educação 
e fiscalização. É o trabalho em pesquisa e 
desenvolvimento que resulta em automóveis, 
caminhões e motocicletas mais seguros, em 
sistemas de segurança avançados, além de 
proporcionar aos órgãos governamentais dados 

de estudos que direcionem a legislação de trânsito. 
Mas, ainda que tenhamos uma melhora significativa na 
segurança veicular, é indispensável que haja educação 
para a segurança desde cedo na vida das pessoas, de 
modo que se estabeleça uma cultura de trânsito seguro. 
E o CESVI sempre foi uma referência em treinamentos, 
tem uma habilidade de formação que está em seu DNA 
e pode contribuir muito nesse sentido. Finalmente, é 
essencial que a fiscalização se faça presente e tenha 
meios para punir os infratores, de modo que motoristas 
irresponsáveis pensem duas vezes antes de ultrapassar 
um limite de velocidade, antes de pegar a chave do carro 
depois de consumir bebida alcoólica... Ele precisa ter 
certeza de que, se agir em desacordo com as normas do 
trânsito seguro, poderá será punido. 

Como o mercado de reparação ainda 
precisa evoluir no Brasil?
Tivemos uma grande evolução nessa área desde meados 
dos anos 1990, quando o próprio CESVI BRASIL ajudou a 
consolidar uma mentalidade de que as oficinas precisavam 
de atualização tecnológica para sobreviver num ambiente 
cada vez mais competitivo. Os empresários do setor de 
reparação mais conscientes atenderam a esse chamado, 
e hoje temos uma realidade em que muitos equipamentos 
e técnicas ultrapassadas realmente ficaram para trás, 
inclusive em oficinas pequenas. Mas trabalhar com um 
serviço associado a uma indústria em constante evolução, 
como a automobilística, implica acompanhar o ritmo das 
novidades. Quem não busca capacitação quanto ao reparo 
de veículos com sistemas avançados de segurança, por 
exemplo, logo pode se ver numa situação de incapacidade 
de atender a boa parte de sua clientela. E outras 
tendências estão chegando, como a dos carros elétricos 
e autônomos. Todos eles precisarão ser reparados 
por empresas que tenham mão de obra, processos e 
ferramental prontos e adequados para esse atendimento. 
Por isso, treinamento e consultoria são duas atividades 
que sempre terão grande relevância entre as oficinas – 
são diferenciais que fazem a diferença entre a vida e a 
morte de um empreendimento na área da reparação. 

OS DADOS QUE O CESVI APRESENTA, POR MEIO 
DE SEUS ESTUDOS, E OS TESTES QUE O CENTRO 
DE PESQUISA PROMOVE SÃO ESSENCIAIS 
PARA QUE O MERCADO SEGURADOR ANTECIPE 
TENDÊNCIAS E DESENVOLVA SOLUÇÕES PARA 
TODAS AS PESSOAS QUE REPARAM, DIRIGEM 
OU FAZEM O SEGURO DE CARROS NO PAÍS


