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A FORMA DE AGREGAR VALOR À MAPFRE É SENDO UM 
CENTRO DE PESQUISA REFERÊNCIA PARA TODOS OS 
SETORES ENVOLVIDOS, TRABALHANDO COM RIGOR 
TÉCNICO, SEM INTERFERÊNCIA DE NINGUÉM, DE MODO 
INDEPENDENTE DOS INTERESSES DE OUTRAS PARTES

Ignacio Juárez, 
gerente do CESVIMAP

Muitos clientes, usuários, profi ssionais e proprietários 
de veículos que se benefi ciam dos estudos do CESVI 
BRASIL ignoram sua origem – e o grupo do qual faz 

parte. O centro de pesquisa integra o Grupo MAPFRE, um player 
do mercado de seguros que tem sua atuação marcada pelo 
conceito de “mutualidade”. Trata-se de uma fi losofi a segundo a 
qual, por exemplo, se o setor de seguros como um todo cresce e 
evolui por conta de um novo conhecimento gerado, a seguradora 
que gerou esse conhecimento só tem a ganhar. Porque um 
mercado fortalecido é bom para todos.
Esse tipo de pensamento está por trás da criação do CESVI 
BRASIL – e é também a razão de muita gente não saber que 
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comprometidos com a redução do custo que o fenômeno do 
trânsito tem para a sociedade.

Como essa atividade de estudo agrega valor 
à marca MAPFRE? 
A forma de agregar valor à MAPFRE é sendo um centro 
de pesquisa referência para todos os setores envolvidos, 
trabalhando com rigor técnico, sem interferência de ninguém, 
de modo independente dos interesses de outras partes. E 
sendo um centro dedicado só a produzir conhecimento e 
compartilhá-lo com quem tiver interesse. Uma outra maneira 
é tratando de ajudar na gestão do negócio hoje e, ao mesmo 
tempo, fazendo pesquisa sobre os carros e as tecnologias 
do futuro, antecipando-se ao dia de amanhã para que o 
posicionamento da companhia seja sempre de excelência nos 
produtos e serviços.

Esse trabalho às vezes sofre resistências 
pelo próprio fato de ser pioneiro?
Como trabalhamos tentando adivinhar o futuro, em alguns 
momentos não somos compreendidos. Mas é nossa 
obrigação antecipar soluções. Precisamos ter hoje as 
respostas aos desafi os de amanhã. Se temos soluções para 
questões atuais é porque fi zemos pesquisa no passado. 
Isso, depois de 33 anos desde que o CESVIMAP foi criado, 
é apreciado e incentivado pela MAPFRE. E é por isso que o 
CESVIMAP é conhecido dentro e fora da Espanha como um 
centro inovador e de referência tecnológica. Contribuímos 
com o dia a dia da companhia e também com a sua imagem.

As outras seguradoras do mercado 
percebem esse valor – de terem acesso a 
informações técnicas relevantes produzidas 
por uma empresa da MAPFRE? Como isso é 
recebido na Espanha?
Sim, mesmo os concorrentes da MAPFRE reconhecem esse 
valor. Muitos deles são clientes do CESVIMAP, e a MAPFRE 
não tem nenhum problema com o fato do centro fornecer 
serviços para eles. O segredo não é só ter conhecimento 
do negócio: é também usá-lo e estar seguro de que está 
sendo bem usado. É a gestão do conhecimento. Por 
isso, é responsabilidade das seguradoras integrar esse 
conhecimento ao seu dia a dia. Após mais de três décadas 
trabalhando com rigor técnico, o CESVIMAP é reconhecido 
por todos os atores do mercado como uma referência de 
muito valor.

o centro de pesquisa é uma empresa do Grupo MAPFRE. 
Isso porque o CESVI presta serviço às demais seguradoras 
do mercado, produz conhecimento que é compartilhado 
com todos, não só com a MAPFRE – e é uma referência de 
independência e imparcialidade em suas atividades.
Para deixar essa associação absolutamente transparente, 
entrevistamos o espanhol  Ignacio Juárez, gerente do primeiro 
“CESVI” do mundo: o CESVIMAP, da Espanha. Juárez, que 
também atuou na consolidação do centro de pesquisa 
brasileiro, duas décadas atrás, explica nesta matéria 
a relação da seguradora com essa prática de estudos 
automotivos, as diferenças de contexto entre o trabalho 
desenvolvido na Europa e na América Latina, além dos novos 
desafi os que a evolução da tecnologia está trazendo aos 
pesquisadores do mundo todo.

Como surgiu a iniciativa, por parte da 
MAPFRE, de criar centros de pesquisa como 
o CESVI BRASIL, que levassem informações 
técnicas a todo o mercado?
Essa iniciativa foi complementar à estratégia da MAPFRE na 
América Latina, na metade dos anos 90. Ao mesmo tempo 
em que começava suas atividades no negócio de seguros, a 
MAPFRE oferecia ao mercado a possibilidade de acessar as 
informações técnicas necessárias para o negócio, reproduzindo 
o modelo desenvolvido na Espanha. Pelo paradigma espanhol, 
o CESVIMAP fornecia, e ainda fornece, informações técnicas 
para gestão de sinistros, avaliações de danos, relacionamento 
com ofi cinas, fabricantes de carros e de produtos de reparo; 
ao mesmo tempo, está atenta quanto às novas tecnologias 
construtivas e os novos equipamentos que vão infl uenciar 
no negócio das companhias. Essa relação entre centro de 
pesquisa e seguradora foi um sucesso na Espanha, e a 
MAPFRE quis promover também na América Latina.

Como essa estratégia foi aplicada nos 
centros latino-americanos?
Para mudar padrões de mercado, é preciso ter a colaboração 
de todos os setores envolvidos. Principalmente o setor 
segurador. Por isso a MAPFRE ofereceu participação a 
outras companhias locais, além de buscar a colaboração 
dos demais setores envolvidos: principalmente ofi cinas e 
montadoras. Esses padrões só irão mudar se todos os 
envolvidos na melhoria da segurança viária, na redução 
do risco de colisão e furto de veículos, na eliminação 
da subjetividade na reparação dos danos, estiverem 
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Quais são, na sua opinião, as principais 
diferenças de contexto no qual CESVIMAP  
e CESVI BRASIL atuam?
Provavelmente é que, na Espanha e na Europa, o cliente é 
o centro do negócio. No Brasil e outros países da América 
do Sul, não percebo assim. Do ponto de vista legislativo, os 
governos não pressionam suficientemente as montadoras 
para melhorar a qualidade dos carros do ponto de vista 
da segurança e da reparabilidade. E também sobre outros 
aspectos associados à segurança viária: a construção 
e manutenção das vias, a exigência no cumprimento da 
legislação (às vezes a lei existe, mas não há fiscalização). 
Por fim, há ainda uma pressão sobre os centros de pesquisa 
quanto as circunstâncias do presente, “amanhã veremos”. 
Mas isso pode desnaturalizar um centro que, primeiramente, 
deve ser uma entidade de pesquisa, e depois de prestação de 
serviços derivados do conhecimento produzido.

O que levou a MAPFRE a investir  
na criação de um CESVI CHINA? 
É a mesma estratégia. A MAPFRE tem a intenção de iniciar 
seus negócios de seguros na China e precisa de informações 
técnicas dos carros e de outras circunstâncias próprias desse 
grande mercado. Primeiro para se adaptar e depois para tentar 
uma liderança que faça dela uma referência; não tanto pelo 
volume de negócios e sim pelas novidades de seus produtos e 
serviços. Nós temos de ajudar nessa aventura. Não vai ser fácil, 
porque se trata de um mercado muito grande, muito diverso, 
em permanente evolução e com usos e costumes diferentes. 
O exercício mental que temos de fazer para nos colocar no 
lugar deles já é impressionante, inimaginável, somente é 
possível quando se vive ali. Depois, é preciso ainda ser humilde 
e não querer mudar tudo de uma hora para outra; é preciso ir 
devagarinho, mas com passo firme.

Estudos de reparação e apoio à evolução 
das oficinas de funilaria e pintura são tão 
importantes hoje quanto eram 20 anos atrás, 
quando o CESVI BRASIL foi inaugurado?
Sem dúvida. Se os carros evoluem, os negócios envolvidos 
têm de evoluir: seguradoras e oficinas. Os carros agora 
têm mais tecnologia, mas não só no que diz respeito a 
componentes eletrônicos: na carroceria e na pintura também. 
São novos materiais (plásticos, aços, fibra de carbono, 
alumínios, etc.), novos sistemas de união (soldagem, rebites, 
colas, etc.), novos produtos de pintura com seus respectivos 
métodos de aplicação... tudo misturado no mesmo carro. O 
desafio das oficinas é viver em constante evolução: treinando 
seus grupos de trabalho, incorporando novas equipes e 
ferramentas, melhorando a gestão para se adaptar às 
necessidades e preferências dos clientes.

O que está mudando (e ainda deve mudar)  
no foco das atividades de centros de 
pesquisa como o CESVIMAP e o CESVI 
BRASIL em relação ao passado?
O que está em foco agora são os sistemas de assistência 
ao condutor, os sistemas de telemetria e de conexão, novos 
sistemas de propulsão (híbridos e elétricos)... E, para tornar 
tudo isso ainda mais complicado – e mais interessante do 
ponto de vista de um centro de pesquisa –, há agora os novos 
modelos de propriedade de veículo: diversas modalidades de 
aluguel, o car sharing, sistemas como o Uber, e a chegada de 
novos atores, como Tesla, Google, Amazon, etc. Felizmente, 
há muito o que fazer pela frente.

DO PONTO DE VISTA LEGISLATIVO, OS 
GOVERNOS [NA AMÉRICA DO SUL] NÃO 
PRESSIONAM SUFICIENTEMENTE AS 
MONTADORAS PARA MELHORAR A QUALIDADE 
DOS CARROS DO PONTO DE VISTA DA 
SEGURANÇA E DA REPARABILIDADE

Ignacio Juárez, recebendo o certificado UNE-ISSO 39001 
(de gestão de segurança viária), pelo CESVIMAP


