ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE BLINDADORES E COMÉRCIO ABRABLIN
BLGE-017/2005

Data: 21/03/2005
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1. AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Sousa
2. G5 BLINDAGENS – Sr. Franco Giaffone – Presidente Abrablin
3. G5 BLINDAGENS – Sr Antonio Luis Mucci
4. GUARDIAN – Sr. Almir Neto
5. MASTER BLINDAGENS – Sr. Deyvid Arazi
6. MASTER BLINDAGENS – Sra. Dinah Setton
7. TECPRO - Sr. Vitor Salomão
Ausências justificadas:
1. ARMOR – Sr. Stéfano Massari – Vice-Presidente da Abrablin
2. AUTOMIAMI – Sr Fifo Anspach Jr
3. FÓRMULA – Sr. Charles Parczew
4. INBRA – Sr. Ricardo Venturini
5. MMC – Sr. Rodrigo Mange
6. O’GARA-HESS - Sr. Amaury Belmonte
7. O’GARA-HESS – Sr Alexandre Ret
8. OREGON – Sr Carlos Alberto Maia
9. OREGON – Sr. Edgar Salim
10. TANGUM – Sr. Antonio Gontijo

1. COMUNICADO DAS DECISÕES TOMADAS PELA DIRETORIA PLENA, EM 02 E 09/03/2005.
Serão apresentadas e comentadas a decisões tomadas pela Diretoria da ABRABLIN, em sua primeira reunião de 2005,
realizada nos dias 02 e 09/03/2005.
a. Relatórios de 2004.
1 - Relatórios de reuniões.
Foi apresentado o relatório das reuniões realizadas em 2004.
2 - Pesquisa de mercado para 2004 –
Será refeita. Foi informado aos blindadores que o assunto foi discutido e foi muito questionada a credibilidade
dos dados constantes das pesquisas feitas entre os blindadores. Houve consenso que os números informados
não refletiam com a realidade, cujo processo de sua obtenção, será modificado. O assunto será estudado e, em
breve, será feita uma proposta para aprovação da Diretoria. Estamos aceitando sugestões de todos os
blindadores.
b. Reestudo dos objetivos estatutários da ABRABLIN.
Foi informado à Câmara de Blindadores, que a discussão deste item levou a Diretoria Plena à confirmação da
validade dos objetivos fixados pelo Estatuto Social. Portanto a ABRABLIN pretende continuar trabalhando pelo
aperfeiçoamento do mercado de produtos blindados, a despeito de todos os obstáculos existentes. Dentre os quais
destacam-se: o significativo e descontrolado aumento de empresas de blindagem; a quase inexistência de
fiscalização pelos órgãos do governo encarregados do controle do setor; a demora excessiva na obtenção de reflexos
positivos para regulamentações estabelecidas.
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c. Fixação de novos objetivos de trabalho.
Serão comentados neste item os assuntos abaixo que abrangeram propostas de novos objetivos de trabalho, com as
considerações feitas e decisões tomadas pela Diretoria Plena.
1 - Nova distinção para as empresas associadas.
Foi analisada uma sugestão que visava o estabelecimento de um novo certificado de distinção para as empresas
associadas, que dependeria de certificações voluntárias e atingiria três níveis diferentes de exigência (bronze,
prata e ouro). Esta sugestão não foi aceita, pelas dificuldades naturais que apresenta para sua implantação e,
também, por não ter ficado claro se atenderia os anseios das empresas associadas. Houve consenso que uma
certificação deste tipo requer maior aprofundamento no seu entendimento, inclusive para poder determinar as
reais conseqüências de sua implantação. Foi determinado que fosse mantida a idéia de se prosseguir nos
estudos para a criação de um novo diferencial de qualidade a ser ofertado aos associados da ABRABLIN. De
modo que fossem estabelecidos parâmetros de exigências técnicas que conferissem autoridade a ABRABLIN
para fiscalizar as suas associadas, que assim o desejassem. Até para que possa realmente existir um trabalho
efetivo de cobrança por parte da associação. Em conseqüência ficou decidido o abaixo especificado:
•

O assunto continuará sendo estudado, pela ABRABLIN, com vistas ao estabelecimento de critérios viáveis
para avaliação da qualidade e diferenciação entre as empresas associadas.

•

Deverá ser criada uma comissão de estudo de “Qualidade”, durante o ano de 2005, para ser elaborada uma
NBR, e ser colocada em atividade a partir de 2006.

•

Em conseqüência o assunto está aberto à discussão e estamos aceitando sugestões para a continuação de
sua condução.

2 - Certificado de Associado
Foi discutida a seguir a elaboração de um Certificado de Associado, para atender à solicitação de alguns
associados que gostariam de possuir um documento que comprovasse serem eles associados da ABRABLIN.
No bojo desta discussão os diretores fizeram considerações sobre o selo já existente na associação, o SELO
MEMBERSHIP, havendo uma concordância de que não deveria ser criado nada de novo e sim que deveria
ser dado continuidade ao fornecimento deste selo. Assim, ficou decidido que:
• O SELO MEMBERSHIP, será renovado semestralmente. As empresas com documentos em perfeita
regularidade receberão os selos que estavam suspensos. Os documentos que serão exigidos a partir desta
data são:
1.

Termo de Compromisso de Filiação.

2.

Contrato Social e alterações (cópia autenticada).

3.

Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios.

4. Registros no Exército (TR e/ou CR, conforme o caso) – cópias autenticadas.
5.

ReTEx / RAT, de cada produto controlado fabricado, importado e/ou comercializado.

6.

Carteira do CREA - Eng Responsável. - cópia autenticada.

7.

Cartão do CNPJ.

8.

Certidão de Protesto – Cartório do Município ou dos 10 Cartórios da Capital.

9.

Certidão de Neg.Quitação Tributos e Contribuições Federais – CND.

10. Certidão Negativa de Falência ou concordata.

2

Associação Brasileira de Blindagem
Av. Santo Amaro, 48 – Cj. 42 – 4º andar
Itaim-Bibi CEP.: 04506-000 SP/SP
Fone: 11 3167-1746
www.abrablin.com.br

• Não será elaborado nenhum novo Certificado para a comprovação de que uma empresa é associada, e sim,
caso a empresa deseje, ela poderá adquirir cópias do SELO MEMBERSHIP para disponibilizar para suas
filiais, showrooms, fábricas, etc.
3 - Unificação das Associações de blindagem de São Paulo.
Foi discutida a possibilidade da unificação das duas associações existentes em São Paulo, ABRABLIN e
ANDB, por se entender que esta fusão será mais salutar para todo o mercado de blindagens.
4 - Aumento do quadro de associados.
Haverá um esforço para aumentar o quadro de associados, mesmo que fosse necessário no momento, aceitar
empresas que não estivessem totalmente regularizadas junto aos órgãos de fiscalização e controle. No
contexto da discussão deste assunto, foi debatido os atuais valores das mensalidades, principalmente os que
são pagos pelas empresas fundadoras da associação e de suas câmaras setoriais. Foi resolvido que as
mensalidades seriam reduzidas (conforme consta do quadro abaixo) e que os atuais valores seriam
suportados, pelos atuais associados, no máximo por mais 6 (seis) meses. Os valores abaixo terão validade
imediata para os novos associados, com a finalidade de facilitar o ingresso dos mesmos e com isto aumentar
o quadro associativo, da maneira mais rápida possível.

NOVAS MENSALIDADES
BLINDADORES

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE VIDROS

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE COMPOSTOS

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE COLETES

R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais)

COMÉRCIO (1)

R$ 300,00 (trezentos reais)

SERVIÇOS (2)

R$ 300,00 (trezentos reais)

EMPRESA EM 2ª FILIAÇÃO

R$ 300,00 (trezentos reais)

EMPRESA EM 3ª FILIAÇÃO

NADA SERÁ COBRADO

OBS:- (1) Entenda-se por comércio: venda e locação de veículos blindados e venda de qualquer
produto de interesse deste ramo de atividade.
(2) Serviço de manutenção de veículos blindados, recuperação de vidros, etc.
Como a ABRABLIN é uma associação sem fins lucrativos – onde as mensalidades destinam-se unicamente à
manutenção de sua vida vegetativa e de seus serviços – existe a possibilidade de os valores das mensalidades
virem a ser reduzidos futuramente,em função do aumento do número de associados.
5 - Notas para a imprensa.
Foi discutido o assunto de a ABRABLIN agir mais ativamente na publicação de notas na imprensa
esclarecendo a opinião pública sobre possíveis propagandas enganosas, que motivadas por desconhecimento
do assunto, má intenção da empresa beneficiária ou qualquer outro motivo, podem transmitir informações
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equivocadas aos usuários de produtos blindados. O assunto não obteve consenso e em conseqüência ficou
pendente, devendo provavelmente voltar à discussão em outra oportunidade.
2. AÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS
Para conhecimento da Câmara de Blindadores, as ações abaixo relatadas, estão em andamento na ABRABLIN, e
obtiveram total aprovação e concordância unânime de que devem ser continuadas.
Estamos procurando aumentar os serviços oferecidos aos associados pela ABRABLIN e melhorar a divulgação dos
que atualmente já vem sendo oferecidos. Estão sendo buscadas novas formas de obtenção de recursos, visando à
reestruturação do valor das mensalidades
Curso de Blindagem para a Porto Seguro Seguradora. Este curso, que, em princípio terá ênfase maior na parte
referente aos órgãos de fiscalização e da documentação necessária, poderá oferecer benefícios imediatos na
moralização do mercado. Desde que se consiga que esta seguradora, que é uma das maiores do Brasil, exija dos
segurados a apresentação de todos os documentos regularmente exigidos. Assim, o próprio usuário seria um fiscal
natural e efetivo da regularização das empresas que trabalham nestas atividades.
Estamos trabalhando junto ao Exército para que ele exija das seguradoras, através da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, que todas tenham conhecimento de blindagem de veículos. Deverá ser realizada uma reunião da
DFPC com os representantes da SUSEP e outras seguradoras, com a participação de representante da ABRABLIN,
em Brasília, no próximo mês de março. Estamos também recebendo algumas solicitações por telefone sobre curso
de blindagem. Devemos aproveitar a força do nome ABRABLIN.
ABNT - A Associação está participando ativamente dos trabalhos para o estabelecimento de uma Norma da ABNT
para blindagem. Está em fase final de preparação de uma proposta que será entregue à ABNT.
EPI - Vem sendo acompanhado, pela associação, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o andamento
dos trabalhos da Comissão Tri-Partite para a inclusão do Colete a Provas de Bala como Equipamento de Proteção
Individual (EPI). Assunto de interesse da Câmara de Coletes.
PATENTE - Estamos coordenando, juntamente com a Câmara de Vidros, os trabalhos necessários para o
levantamento das possibilidades de uma ação conjunta de associados ou não contra a patente de vidros conseguida
– junto ao INPI, no ano 2000, com validade desde 1994 – pelo Sr. Luiz Carlos Meira de Vasconcellos. A última
reunião realizada para tratar deste assunto foi realizada no último dia 17/3, contou com fabricantes de vidros
associados e não associados, inclusive contou co a presença do Sr. Gerson Branco, que fez um relato da situação
dos processos que envolvem sua empresa (GEPCO) e o Sr. Vasconcellos. O fato de destaque que deve ser
considerado por esta Câmara é que a referida patente envolve um sistema de blindagem, composto de blindagens
transparentes e blindagens opacas. Assim, caso a justiça dê ganho de causa para o Sr. Vasconcellos, isto poderá
trazer reflexos indesejáveis para os fabricantes de vidros e para os blindadores. Portanto, entendemos que o
assunto deve ser aqui discutido, e esta Câmara deve apresentar um posicionamento sobre o assunto.
Vêm sendo denunciadas sistematicamente, junto ao Exército, as irregularidades que chegam ao nosso
conhecimento.
REGISTRO DE VEÍCULOS BLINDADOS – Está ocorrendo muita demora na liberação de Registros de
Veículos Blindados – mais de 180 dias. As empresas deverão enviar relatórios com pendência à Abrablin, para
que a mesma possa intervir junto ao exército. O prazo não poderá ultrapassar a 90 dias.
3. AÇÕES SERÃO INICIADAS EM CURTO PRAZO
As ações abaixo apresentadas, forma todas todas aprovadas pela Diretoria Plena, terão início imediato, com isso esperase a colaboração de todos os associados naquilo que lhe for possível.
Buscar a filiação de outras empresas locadoras de veículos blindados.
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Criação de um segmento de ensino, que possa organizar cursos de mão-de-obra especializados em blindagens
(execução, vendas, testes, etc.).
Criação de um setor para exercer serviços de despachante para os associados.
Organização de um setor de assessoria e consultoria para atender o que prevê a letra b) do Artigo 3º, do Estatuto
Social.
Criação da Câmara de Blindagem de Imóveis (principalmente porta para bancos e guarita). Estamos aceitando
sugestões e colaboração de todos os associados para continuar este trabalho.
Criação da Câmara de Carro Forte. Primeiro contato de empresa que se interessa. Estamos aceitando sugestões e
colaboração de todos associados para continuar este trabalho.
Criação da Câmara de Acessórios. Há algumas empresas de acessórios para os trabalhos de blindagem, que estão
interessadas em se filiar à associação, com a intenção de aumentar seu relacionamento com as blindadoras
associadas. Os associados deverão fazer indicações para novas filiações.
Os assuntos “Regimentos Internos das Câmaras e Comitês” e “Documentação do Curso de Blindagem” foram
abordados superficialmente pela Diretoria, em virtude da falta de tempo. Assim, por terem deixado de ser
totalmente aprovados, deverão voltar à pauta numa próxima reunião da Diretoria Plena.

General Paulo B. Pacheco
30/03/2005.
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