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REPARO RÁPIDO
A grande diferença em relação ao processo convencional está 
na realização de curas rápidas ao longo de todo o processo, 
iniciando-se por uma massa de cura rápida que agiliza a 
etapa de lixamento, seguida da aplicação de um primer de 
secagem rápida e, posteriormente, aplicação da base e o 
verniz com cura rápida. Geralmente esses produtos precisam 
de lâmpadas infravermelhas para a aceleração da cura.

C ada vez mais, o consumidor tem buscado uma 
prestação de serviço rápido, que não afete os 
afazeres do seu dia a dia – e isso não é diferente 

quando esse serviço é o reparo automotivo. Nesse caso, 
as possibilidades de agilizar o trabalho estão mais ligadas 
aos pequenos danos localizados. 
Muita gente deixa o carro acumulando riscos e pequenos 
amassados na lataria simplesmente porque não quer – ou 
não pode – ficar com o automóvel dias parado na oficina. 
Principalmente num país com transporte público tão 
ineficiente, ficar sem o carro pode ser um transtorno para 
quem depende dele para se deslocar de casa ao trabalho 
ou à faculdade.
A boa notícia é que as oficinas têm ampliado suas 
ofertas de reparos rápidos, cujos serviços são feitos 
imediatamente, muitas vezes enquanto o cliente espera 
na recepção da oficina – ou, em outros casos, na própria 
residência do dono do veículo. A má notícia é que não é 
todo tipo de dano que possibilita essa agilidade.
A viabilidade de um dano passar por um reparo rápido 

REPARO ULTRARRÁPIDO 
A intenção é acelerar o processo de cura e fazer a entrega 
do automóvel reparado em até uma hora. A tecnologia de 
cura aqui é feita por meio de lâmpadas ultravioleta. 
Essa técnica pode ser usada com a linha de massa, primer 
e verniz, que têm suas curas somente por meio do uso dos 
raios ultravioleta (UV).
Com o reparo ultrarrápido, em menos de dois minutos já é 
possível fazer o lixamento da massa ou do primer.

AVALIAÇÃO CORRETA É FUNDAMENTAL
Uma questão de grande importância é a correta avaliação 
do dano por parte do profissional que irá realizar o reparo. 
Uma análise incorreta poderá ter resultados totalmente 
contrários ao que se espera de um reparo rentável para a 
oficina. Por exemplo, usar em grandes danos os insumos 
que só deveriam ser aplicados de forma parcimoniosa, em 
pequenos reparos, acaba saindo caro para a oficina. 

ESTRUTURA E GESTÃO
Usar o reparo rápido de maneira lucrativa também é um 
exercício de boa gestão. Por exemplo, será necessário 
identificar qual tipo de reparo a oficina pretende oferecer 
para seus clientes. 
O empresário deve buscar informações sobre como 
estruturar sua oficina para essa atividade. Ela deverá ter 
um plano aspirante, área bem iluminada, rede de ar e rede 
elétrica. Caso trabalhe com reparo rápido ou ultrarrápido, 
a estrutura da oficina deverá ter um espaço especialmente 
dedicado para a realização do serviço, longe de pontos de 
contaminação do ar.
Será importante também buscar um aperfeiçoamento dos 
profissionais para que a equipe entenda as especificações 
dos produtos e suas recomendações de uso. 

dependerá tanto da sua extensão (precisa ser pequeno) 
quanto de suas características (atingiu as camadas de 
pintura?). Mas, se o dano for um candidato viável, o reparo 
rápido tem uma série de benefícios. Conheça os tipos.

RSP (REPARAÇÃO SEM PINTURA)
Popularmente conhecida como “martelinho de ouro”, essa 
técnica é possível desde que o dano não tenha afetado 
a camada de pintura; ou seja, o trabalho não envolve 
processos de repintura. Geralmente, a RSP é aplicada 
quando há apenas ondulações na lataria do veículo 
(mossas). Entre os ferramentais diversos que podem ser 
usados pelo profissional, há até alavancas e ponteiras 
específicas para cada tipo de dano. 
É possível também utilizar adesivos e ponteiras específicas 
pelo lado externo, que depois de colados são tracionados 
para que se possa reparar o dano.
O tempo para entrega do carro com esse serviço 
dependerá da quantidade de danos, sua localização e 
profundidade.

VAI ACABAR 
A ESPERA
O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO NÃO 
QUER MAIS SABER DE FICAR DIAS 
E DIAS COM O CARRO PARADO NA 
OFICINA. NOVAS TÉCNICAS ESTÃO 
TRANSFORMANDO ESSA REALIDADE

Gerson Burin

AS RESTRIÇÕES
Nem todo dano pequeno é viável para um reparo rápido. 
Confira as restrições que existem para a aplicação dessa 
técnica. 

RSP (Reparação sem Pintura): o dano não deverá afetar a 
camada de pintura, podendo no máximo ter pequenos riscos 
na camada de verniz. Após a realização do desamassado, 
deverá passar pela fase de polimento, oferecendo brilho sem 
danos ou infiltração nas camadas da pintura.

Reparo rápido e ultrarrápido: não devem ser 
aplicados em danos de grandes extensões, que 
implicam o uso de repintura convencional. O serviço 
pode até ser feito por esses métodos, mas o custo 
gerado para a oficina ficará demasiadamente alto, 
já que empregou produto de alta tecnologia para 
reparar uma grande área, que poderia ter sido 
trabalhada pelo processo convencional de pintura.


