
NÍVEL DE DETALHAMENTO DO 
BAREMO CHEGA AOS TEMPOS 

ENVOLVIDOS NA PREPARAÇÃO DE 
UM REPARO. VEJA COMO ISSO SE 

DÁ NA PARTE DE REPINTURA
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um sistema de orçamento.
A metodologia utiliza basicamente duas divisões para 
estabelecer um tempo final:
• Tempo direto: expressa o tempo em que o profissional 

esteve em execução, ou seja, em contato direto com a 
peça ou veículo em reparo. 

• Tempo auxiliar: expressa o tempo em que o 
profissional precisa realizar preparativos para a 
operação, antes de realizar a execução.

Mas o que de fato está relacionado ao tempo auxiliar em 
um processo de reparo?
Para essa explicação, utilizaremos como exemplo o 
setor de repintura da oficina, por compreender grande 
parte das aplicações de tempos auxiliares durante um 
reparo. As atividades nessa área abrangem três aspectos 
importantes: organização, processo e procedimento. É o 
que vamos ver agora.

D esenvolvido pelo CESVI BRASIL, o Baremo é uma 
metodologia de análise de um processo em unidade de 
tempo, que, correlacionado com processos operacionais, 

resulta ao final em um valor empírico para cada etapa dos 
procedimentos de um reparo de veículo – e essa análise, 
expressa por um sistema eletrônico de orçamento, é utilizada 
para precificação dos serviços da oficina. 
Por isso, estabelecendo um denominador comum, técnico, a 
respeito dos tempos envolvidos no trabalho de reparo, o Baremo 
tem se tornado fundamental nas relações e tratativas comerciais 
entre oficina, cliente e seguradora, firmando-se como uma 
referência para a composição de um orçamento coerente e justo 
para todas as partes envolvidas. 
Porém, o Baremo vai muito além dessa expressão de um valor 
em unidade de tempo. Sua aplicação possibilita o acesso a 
informações como consumo de produto e insumo, perda e 
descarte, e identificação do produto real transferido (ou seja, 
o que realmente foi utilizado na peça reparada), entre outras 
informações – todas compiladas e operacionalizadas por meio de 

ORGANIZAÇÃO
É impossível ser eficiente em qualquer atividade 
profissional sem um mínimo de organização – e no reparo 
automotivo não é diferente. Na oficina, isso significa:

Preparar o local  
ou estação de trabalho
Tanto a área de preparação quanto a de pintura precisam 
de providências para o recebimento da peça ou veículo 
que será reparado, dispondo os recursos necessários 
para as atividades e até mesmo a operacionalização de 
determinados equipamentos.

NAS ATIVIDADES DE REPINTURA, HÁ 
TEMPOS AUXILIARES NA ORGANIZAÇÃO, 
NO PROCESSO E NO PROCEDIMENTO

Luciana Ruffato
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Armazenagem
Ao término do reparo, as áreas nas quais o trabalho foi 
executado devem ficar do jeito que estavam antes do início da 
atividade, mantendo equipamentos e ferramentas organizados 
e em plenas condições para uma nova atividade.

PROCESSO
Compreende as etapas que antecedem a execução do 
reparo, como a aquisição dos equipamentos e insumos 

necessários, e também a análise para a produção da 
tinta. Esses processos têm por finalidade promover 
a qualidade das pinturas de acabamento, indo desde 
a correta formulação das tintas, deixando-as mais 
próximas da tonalidade presente no veículo, até a 
garantia de que os equipamentos de aplicação estarão 
ajustados de acordo com suas especificações. 

As etapas do processo são estas:
• Produção de massa poliéster ou plástica.
• Produção de wash-primer.
• Produção de seladora, emborrachamento e 

calafetamento.
• Produção de primer.
• Produção de tinta (monocamada, bicamada, tricamada).
• Produção de verniz.
• Acerto de cor.
• Preparação das pistolas de aplicação.
• Preparação da cabine de pintura.
• Teste de leque.

• Limpeza dos equipamentos de aplicação: a correta 
manutenção é fundamental para garantir não somente 
a qualidade, mas também promover a durabilidade dos 
equipamentos.

• Tempo dos produtos: por tratarmos de pintura, outro 
fator determinante na composição do tempo auxiliar está 
vinculado aos tempos de secagem dos produtos utilizados, 
que se diferenciam a cada etapa – o operador deve 
aguardar esse prazo para a continuidade do seu manuseio.

• Segurança: diz respeito à aquisição e aplicação dos EPIs 
(equipamentos de proteção individual).

PROCEDIMENTO
Ainda que esse aspecto esteja totalmente direcionado para 
as fases de execução, é possível obter tempos auxiliares 
dentro das etapas de preparação, pintura e limpeza de 
descontaminação. 
Esses tempos são relacionados a tarefas como movimentação, 
troca de equipamentos e insumos, regulagem dos 
equipamentos, aquisição e descarte de produtos e insumos.

NO DETALHE
Ao contemplar esses tempos auxiliares, o Baremo 
confirma seu nível de detalhamento, provando-se uma 
ferramenta altamente assertiva e produtiva para as 
oficinas de funilaria e pintura. Mas é importante ressaltar 
que essa metodologia está diretamente interligada aos 
métodos de reparo que o CESVI BRASIL preconiza, desde 
a utilização de equipamentos, procedimentos e produtos 
de aplicação. 
Ou seja, para que as oficinas possam repetir esses 
tempos, é necessário que a equipe seja capacitada e que 
a empresa tenha equipamentos e produtos adequados ao 
trabalho de qualidade. Só assim não haverá morosidade 
nem retrabalhos no dia a dia da reparadora.
Para as companhias de seguros, usar um sistema de 
orçamento que conta com o Baremo traz a razão de um 
tempo justo ou adequado para os serviços de reparo – 
exatamente o tempo necessário para que seu segurado 
tenha o veículo devolvido no prazo certo, após a execução 
de um bom reparo. 

PARA QUE AS OFICINAS POSSAM 
REPETIR OS TEMPOS DO BAREMO, É 
PRECISO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES 
DO CESVI QUANTO À CAPACITAÇÃO DA 
EQUIPE, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS


