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O CESVI MANTÉM UMA REVISTA ELETRÔNICA COM 
ASSUNTOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA 
DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA – UM BLOG INTERATIVO 
QUE TEM FEITO SUCESSO ENTRE AS OFICINAS
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O NASCIMENTO DO CLUBE DAS OFICINAS 
ESTÁ ASSOCIADO AO PRÓPRIO CRESCIMENTO 
DA REVISTA CESVI – QUE PRECISOU TER FOCO 
MAIS ESPECÍFICO, PERMITINDO QUE OS 
TEMAS DE REPARAÇÃO GANHASSEM 
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UM ESPAÇO EXCLUSIVO

D esde a sua fundação, o CESVI BRASIL empenhou-se em trabalhar 
bem a sua comunicação com as ofi cinas de reparação automotiva. 
Afi nal, o centro de pesquisa foi fundado no país em 1994 com uma 

missão muito importante: contribuir para a evolução técnica e de gestão 
das reparadoras, para que essas empresas brasileiras tirassem o atraso 
em relação às ofi cinas do exterior. Os estudos do CESVI nessa área e as 
informações que ia buscar lá fora, quanto a equipamentos e processos 
modernos, precisam chegar aos proprietários e chefes de ofi cina, funileiros e 
pintores de uma forma direta e efi ciente. Isso tem sido feito via consultoria, 
treinamentos e, durante muitos anos, por meio desta Revista CESVI.

A UM CLIQUE DE DISTÂNCIA
Ainda não conhece o Clube das Ofi cinas? 
Acesse: www.clubedasofi cinas.com.br
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Mas isso porque, no passado, a revista tinha um perfil diferente. 
Ela comportava, ao mesmo tempo, assuntos destinados a 
profissionais do mercado de seguros, montadoras e também 
para as oficinas. Assim, na revista tínhamos matérias com dicas 
técnicas relacionadas a trabalhos de funilaria e pintura do dia 
a dia, textos sobre atendimento e gestão nas oficinas, sobre 
a importância do orçamento feito com base em informações 
técnicas, apresentação de equipamentos e insumos, entre 
outros temas do universo da reparação. 
Porém, com o tempo, a revista cresceu, conquistou uma 
visibilidade maior, ampliando sua demanda também pelos 
assuntos mais direcionados às seguradoras e montadoras: 
estudos de segurança viária, legislação, rastreamento e 
bloqueio de veículos, a influência da reparabilidade dos 
veículos na precificação do seguro, e outros. Dessa forma, 
a direção do CESVI BRASIL sentiu que chegara a hora das 
oficinas terem um canal de comunicação exclusivo delas, para 
que as informações de que elas precisam não corressem o 
risco de ficarem asfixiadas entre outros temas da revista. Foi 
assim que nasceu o Clube das Oficinas.

MAIS CONTEÚDO – E MAIS ACESSÍVEL
A ideia de migrar as matérias sobre reparação automotiva 
para um veículo de comunicação no formato de blog 
proporcionou as seguintes vantagens: 
- A possibilidade de publicar conteúdos novos com intervalos 
muito mais curtos. Sem ter de esperar por todo o processo 
de gráfica associado às mídias em papel, a equipe de 
comunicação do CESVI BRASIL atualiza o Clube das Oficinas 
até três vezes por semana – levando, portanto, muito mais 
conteúdo aos seus leitores.
- O conteúdo na internet aumenta o alcance das matérias do 
CESVI. A revista, muitas vezes, acaba parando no escritório 
do dono da oficina, sem chegar ao resto da equipe, para 
quem os posts são escritos. Já na internet, com o acesso 
gratuito e aberto a todos, funileiros, pintores, orçamentistas 
e os demais profissionais da oficina podem ler os conteúdos 
sempre que quiserem, seja nas oficinas em que trabalham, 
seja na própria casa.
- O formato de blog também permite a interação do CESVI 
com seu público. Assim, os leitores podem tirar dúvidas 
sobre os textos, fazer comentários, críticas e elogios. A 
comunicação fica muito mais direta, transparente e rápida 
– e isso ajuda o CESVI a pensar nos novos conteúdos, de 
acordo com os interesses demonstrados pelos leitores.
Embora esses assuntos voltados para as oficinas tenham 
sido transferidos para o blog, a Revista CESVI manteve uma 
seção chamada “Reparo”, na qual o assunto continua sendo, 
claro, reparação automotiva. Mas com uma diferença 
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OUTRAS MÍDIAS
Centro de pesquisa automotiva pertencente ao Grupo 
MAPFRE, o CESVI BRASIL marca presença em diversos 
modelos de comunicação a fim de levar informações a 
todos os seus públicos – e da maneira mais abrangente 
possível. Além desta Revista CESVI e do Clube das 
Oficinas, o CESVI BRASIL tem página própria no Facebook 
(www.facebook.com/cesvibrasil) e no Twitter (https://
twitter.com/cesvibrasil).
Siga o CESVI nessas mídias e fique por dentro de tudo o 
que é relevante e novo nos campos da segurança viária, da 
mobilidade, da reparação e dos estudos automotivos.

importante: aqui na revista, o conteúdo é voltado para os 
profissionais do mercado segurador, com informações que 
as companhias precisam saber sobre os processos e a 
realidade da reparação, e em como isso tudo influencia na 
atividade da carteira de automóvel.

COM A ASSINATURA CESVI
O conteúdo dos posts do Clube das Oficinas é construído 
de maneira colaborativa dentro do CESVI BRASIL. Há desde 
textos mais técnicos, escritos pelos engenheiros e analistas 
do centro de pesquisa, até notícias de mercado, publicadas 
diretamente pela equipe de comunicação do CESVI. O Clube 
ainda apresenta processos de reparação em formato passo a 
passo, que tanto podem surgir em um vídeo exclusivo ou em 
sequências fotográficas. Estes costumam ser os posts que 
mais atraem iniciativas de interação por parte dos leitores. 
O profissional que frequenta o Clube das Oficinas tira 
dúvidas sobre seu trabalho do dia a dia, aprende novas 
técnicas, descobre novos equipamentos e fica por dentro das 
novidades do mundo automotivo. 
E sem pagar nada por isso. Afinal, o objetivo do CESVI com o 
blog ainda é justamente aquele lá de meados dos anos 1990, 
quando o centro de pesquisa começou a ter contato com as 
reparadoras: disseminar informação técnica de modo a ter 
uma contribuição essencial para a evolução das oficinas no 
Brasil. Algo que qualquer proprietário de veículo pode conferir 
ao deixar seu automóvel numa das boas oficinas de hoje – 
empresas completamente diferentes da realidade que existia 
20 anos atrás. Apesar do incrível avanço das reparadoras 
nessas duas décadas, a existência de um Clube das Oficinas 
é para que essa evolução continue a dar frutos, beneficiando 
– via informação técnica de qualidade – as próprias oficinas 
e, consequentemente, seus clientes, sejam eles proprietários 
de veículos, sejam companhias de seguros.


