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O crescimento da blindagem de veículos
Foto: Marbor

Tatiana Borenstein, diretora administrativa do Grupo Marbor

>>Extrema. O setor de blindagem de veículos no Brasil vem registrando um enorme crescimento
nos últimos anos. Os dados consolidados mais recentes, fornecidos pela Associação Brasileira
de Blindagem (Abrablin), são de
2013 e revelam que mais de 10
mil carros receberam a proteção
nos vidros durante o ano. Para

se ter uma ideia, no ano de 2000,
foram 3.601 e, em 1995, apenas
388. No total, hoje, circulam pelas ruas brasileiras mais de 100
mil veículos com proteção balística, número próximo ao de países
como Estados Unidos e México.
Vários fatores contribuíram
para esse aumento da blindagem.
O principal, claro, foi a violên-

cia. É a insegurança que faz com
que as pessoas queiram se proteger com esse tipo de “acessório”
e o número de assaltos com abordagem no trânsito por todo o país
é alarmante e, infelizmente, cada
vez mais crescente.
Mas o crescimento da quantidade de carros blindados também se deve a uma mudança
administrativa das empresas,
que passaram a terceirizar suas
frotas. As locadoras de veículos
acabaram alavancando o ramo
de blindagem, porque precisam
ter esse tipo de recurso disponível para os seus clientes. Muitas companhias, de segmentos e
tamanhos variados, usam carros
blindados em transporte de mercadorias ou de seus executivos.
Cerca de 70% dos veículos blindados pertencem a empresas e

30% são de pessoas físicas.
Na Marbor Locadora de Veículos, o cliente pode ter a sua frota
totalmente blindada. Nossos consultores ajudam nessa escolha, de
acordo com as atividades e necessidades do dia a dia. Os com
blindagem acabam deixando os
usuários mais tranquilos, mas nem
sempre é a melhor opção, é preciso se avaliar o custo-benefício,
considerando o perfil do cliente,
como o veículo será usado, em que
regiões, com qual finalidade, entre
outros itens que devem ser considerados no momento da decisão
entre carros blindados ou não.
No caso de companhias que
de fato precisem de veículos
blindados, o custo é muito mais
barato quando a frota é terceirizada, porque para blindar carros
próprios é preciso fazer um alto

investimento.
Contratando uma locadora, a
empresa tem a segurança de o
serviço ter sido acompanhado
por profissionais qualificados e
no prazo combinado. Seja qual
for a preferência das empresas
por veículos, o mais importante
é que o serviço seja profissionalizado e seguro e isso se consegue
com a terceirização de frotas, mas
a escolha da locadora também é
essencial para que esse processo
seja um sucesso, por isso, pesquise seu histórico, sua reputação e
os serviços que ela oferece. O
atendimento, em qualquer que
seja a circunstância, deve sempre
ser personalizado e eficiente.
(Tatiana Borenstein, diretora
administrativa do Grupo Marbor
- www.grupomarbor.com.br)

Inscrição para bolsas remanescentes do
ProUni termina domingo (31)
>>Brasil. As inscrições são válidas para estudantes regularmente matriculados, mas sem a bolsa
O prazo de inscrição para bolsas remanescentes (integrais e
parciais de 50%) do processo
seletivo referente ao primeiro
semestre do ano do Programa
Universidade para Todos (ProUni) termina neste domingo, dia
31 de maio. As inscrições neste
período são válidas para estudantes regularmente matriculados, mas sem a bolsa.
A edição 2015 apresenta uma
nova possibilidade para alunos que já fazem um curso de
graduação: caso não haja bolsa
disponível no curso em que está

matriculado, poderá se inscrever
em curso de área afim, para posterior transferência para o curso
em que se encontra matriculado.
Nesta fase, podem concorrer os estudantes que fizeram
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) a partir da edição
de 2010, e tenham obtido média
mínima de 450 pontos, além de
nota acima de zero na redação.
Já os professores em efetivo
exercício da educação básica na
rede pública de ensino, desde
que se inscrevam em cursos de
licenciatura, estão dispensados

da exigência de participação no
Enem.
As inscrições devem ser feitas
exclusivamente pela internet, no
site do programa: http://prouniportal.mec.gov.br. De acordo
com o Ministério da Educação
(MEC), após a inscrição, o aluno
deverá comparecer à instituição
nos dois dias úteis subsequentes
ao de seu cadastro para comprovar as informações prestadas.
ProUni
O programa concede bolsas
de estudo integrais e parciais em

instituições privadas de ensino
superior a estudantes brasileiros
de baixa renda, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica. O estudante
precisa comprovar renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio para a bolsa
integral; para a parcial, renda
familiar, por pessoa, de até três
salários mínimos.
Nova regra para uso
simultâneo do ProUni e Fies
Vale lembrar que o MEC mudou as regras para o uso simultâ-

neo do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e ProUni. A
partir deste ano, o estudante só
poderá usar os dois programas
quando tiver bolsa parcial do
ProUni e o complemento do
Fies for destinado ao mesmo
curso e na mesma instituição de
ensino superior.
Quem não se enquadrar nas
normas poderá optar por um
dos programas, e também será
permitido transferir o financiamento do Fies para o mesmo
curso onde tem a bolsa parcial
do ProUni e vice-versa.

