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tenção:

Este manual não pode ser copiado, transcrito, reproduzido, transferido, 
traduzido para nenhuma linguagem humana ou de computador, armazenado em 
sistema de recuperação ou reduzido, por meios eletrônicos, mecânicos ou 
tipográficos, ou qualquer outro meio, nem transmitido ao publico de nenhuma 
maneira, sem expressa autorização da RENAVEM. 

A RENAVEM se reserva ao direito de revisar esta publicação e efetuar 
alterações em seu conteúdo.

Versão 02/2003 atualizado em Janeiro / 2003
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Recebi o Manual do Funcionário, de propriedade da RENAVEM, contendo 
informações e instruções a serem seguidas, e que não podem ser divulgadas a 
terceiros por nenhum meio, e nem sob nenhum pretexto. 

Declaro ler o presente Manual, e que estou de acordo em respeitar todos os 
seus preceitos, devendo mantê-lo sob minha guarda, para consultas. 

Estou ciente, que este manual é de propriedade da Empresa, devendo ser 
devolvido à mesma por ocasião do término do meu contrato de trabalho, ou em 
qualquer momento quando solicitado. 

Contagem, ................de...............de

Assinatura:............................................

N.º Manual: Versão:
Nome Funcionário:
Cargo:
Departamento: 

1.ª Via: RENAVEM - Pasta do Funcionário / Gerência Pessoal
2.ª Via Funcionário 
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Prezado Colaborador, 

Você foi convidado a colaborar com nossa Empresa, por suas qualificações e, 
aceitando, nos deu grande satisfação. 

Queremos, nesta oportunidade, dar-lhe as nossas boas vindas, desejando-lhe 
um começo feliz e uma brilhante carreira. 

Neste Manual, constam informações importantes e necessárias ao seu 
conhecimento. 

Leia-o com a máxima atenção,  pois assim, estará nos conhecendo melhor.

Seja bem vindo! Você agora é um dos nossos. 

SISTEMA RENAVEM DE SERVIÇOS 
Gerência de Auditoria & Qualidade 
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Prezado Funcionário, 

É com prazer que nós da RENAVEM o recebemos em nossa casa para o inicio de 
uma convivência profissional que esperamos ser profícua. 
Você está entrando na maior Empresa de vistoria de Minas Gerais. Temos uma 
estrutura com tecnologia de ponta e mantemos um nível de investimentos 
altíssimos afim de continuarmos na liderança de mercado.

Hoje, nossa principal preocupação é com você, nosso funcionário, nosso 
colaborador, pois numa Empresa de prestação de serviços, o material humano 
é a mola mestra. Você que participou do treinamento ministrado por nossa 
Equipe, saiba que o curso que foi promovido são  para a formação de um 
profissional com preocupação na excelência de atendimento ao cliente e na 
qualidade. 
Esperamos que você aproveite  ao máximo essa oportunidade que a RENAVEM 
lhe proporcionou e participe de todos os  treinamentos oferecidos,cujo 
finalidade a contribuir para  sua formação profissional dentro da RENAVEM e 
para o mercado.

Estamos em processo de criação de novos produtos e da mesma forma, várias 
ações motivadoras para os nossos colaboradores. Tenha certeza de nossa 
acolhida e conte conosco no seu futuro profissional.

Seja bem vindo!

Atenciosamente, 

Paulo Artur Gonçalves Fleury
Diretor Executivo
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Em 15/01/90, deu-se inicio aos trabalhos da RENAVEM - Recuperação Nacional 
de Veículos e Máquinas Furtados. 
Focando toda a sua estratégia na informatização, a RENAVEM, começou a 
destacar-se no mercado segurador, logo nos três primeiros meses. 

Em Março/1990, contratamos nosso primeiro funcionário, e já naquele ano, 
iniciamos uma parceria com um policial do Rio de Janeiro, o que nos deu 
sustentação em nossas atividades de recuperação de veículos furtados naquele 
Estado. 

Vislumbrando verticalizar nosso negocio, em Setembro de 1990, criamos nossa 
própria Empresa de Informática - A Inforvídeo. 

Em 1992, embrionava-se a SERTA TRANSPORTES,  pois começávamos além de 
recuperações e recolhimento de veículos sinistrados por perda total para 
seguradoras, a fazer o transporte  de veículos ZERO km da Fiat para a 
Argentina. 

Em Junho / 1992, a Nacional Seguros, nos solicitou um projeto para a 
realização de vistorias prévias, que focasse principalmente a Identificação de 
Veículos. Elaboramos o projeto e apresentamos `a Cia,  e não perdendo a 
oportunidade, apresentamos o mesmo às demais Seguradoras do Mercado. 
Nesta mesma época, começamos a fazer ensaios com vistorias prévias para a 
Cia de Seguros Minas Brasil e oficialmente a nossa primeira vistoria prévia foi 
realizada em 02/03/1993. 

Atuávamos somente em Belo Horizonte / MG, quando mudamos nossa sede 
para Contagem / MG, em 1.º Maio de 1994, afim de centralizarmos nossos 
negócios e efetuarmos o primeiro planejamento tributário da Empresa. Criamos 
nesta oportunidade, o primeiro cargo de analista, embrião de nossa Gerência 
Técnica, bem como também o embrião do Gerência de Marcação e 
Atendimento. 
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Começamos a nos expandir para o interior, no final de 1994, sendo o primeiro 
vistoriador contratado na Cidade de Sete Lagoas / MG. 
Hoje são seis as Empresa do Grupo, e estamos atuando  em mais de 80 
(oitenta) Cidades do Estado de Minas Gerais. 

Iniciamos Janeiro de 2000 com nessa reunião anual e apresentando a QGE, 
empresa encarregada de coordenar nosso planejamento e o primeiro
“Programa de Melhoria Continua”. 
Em meados de 2000 firmamos convênio com a Embratel para a implantação das 
antenas de frame relay, o que nos possibilitou a descentralização de emissão 
de laudos para as Unidades de ponta, aumentando nossa agilidade e rapidez na 
entrega de vistorias. Além de permitir o acesso às informações do sistema em 
tempo real, ou seja, uma vistoria que terminou de ser cadastrada em qualquer 
cidade, pode ser acessada pela Matriz ou qualquer cliente imediatamente.  

Também firmamos parceria com a Ibizza Vistoria Prévia, Empresa do Estado do 
Paraná, que passou a utilizar toda a tecnologia e know how da Renavem.
Seus profissionais, passaram por treinamentos em nossa Matriz. E tanto a parte 
operacional da Empresa ( marcação, digitação e transmissão) como a parte 
financeira (emissão de faturas) adotaram em seu a dia a dia,  o padrão e o  
sistema da Renavem .
2001 chegou trazendo além da virada do milênio, a concretização de que a 
RENAVEM estava definitivamente, entrando em outros setores do Ramo de 
Seguros, com o fechamento do Contrato de Prestação de Serviços para 
realização de Inspeção de Riscos. A chamada vistoria de RE.
Também passamos a executar as fotos digitais e a  certificação  de  veículos 
dos automóveis anunciados  no caderno de veículos para o Jornal Estado de 
Minas.
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Nosso objetivo, é sempre estar à frente. Somos pró-ativos e pretendemos 
manter a RENAVEM sempre na vanguarda. 

Nos orientamos pelos mais exigentes padrões de qualidade, buscamos enfocar o 
atendimento ao nosso cliente e dar ao mercado segurador uma prestação de 
serviço ímpar e de alto índice tecnológico 

A RENAVEM com respeitável carteira de  clientes e uma destacada posição de 
mercado, encara o futuro como um espaço a ser ampliado, com muito 

treinamento e dedicação dos nossos profissionais .
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“Prestar serviços de vistoria para aceitação do risco, 
avaliando um bem quanto ao seu estado de 

conservação suas características e identificação às 
Seguradoras, Corretores e Segurados, com agilidade; 

assegurando confidencialidade dos dados e 
satisfação dos clientes através de uma equipe 

capacitada”
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O Cliente  é nossa maior referencia e orienta nossas ações;
Valorizamos nossos funcionários para que eles se sintam plenamente realizados 
e motivados a desempenhar corretamente suas funções,:
Consideramos as mudanças como um bem, um fator inerente a negocio;
Valorizamos os profissionais que assumem riscos e incentivamos novas idéias;
Preocupamo-nos em oferecer um ambiente de trabalho onde pessoas se sintam 
bem e reconhecidas;
Preocupamo-nos em desenvolver boas relações com nossos parceiros e 
fornecedores, baseadas em regras claras e justas;
Aferimos a qualidade de nossos serviços pela satisfação de nossos clientes. 

Normas de Conduta da RENAVEM:

“ O CLIENTE É O NOSSO NEGOCIO. Mantendo a cortesia e o profissionalismo, 
devemos tratá-lo sempre com muito respeito”;

“ Cada funcionário é um representante da RENAVEM”. Em qualquer lugar , 
circunstância devemos sempre manter uma postura de “Cliente em primeiro 
Lugar”;

Precisamos de nossos clientes mais do que eles de nós

“Nada Substitui o lucro”
“Em busca do ótimo não se faz o bom.”
“Mais importante do que o cliente é a segurança”
“A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder.”
“pense muito antes de agir”
“A Humildade é fundamental”
“Quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar.”
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Os nossos funcionários atuam em todas as áreas da RENAVEM,colaborando de 
maneira decisiva para a formação de nossa imagem junto ao público, no 
atendimento aos nossos clientes e fornecedores.

O trabalho de cada um de nós é de fundamental importância para a RENAVEM, 
bem como para todo aquele que utiliza nossos serviços, direta ou
indiretamente. Portanto, a sua atitude profissional, o seu comportamento 
pessoal, a sua apresentação, a obrigatoriedade de dar um retorno (feed back) a 
quem lhe fez um pedido formal ou não,  e até o modo como você atende o 
telefone, são fatores de suma importância para a manutenção de nossa 
imagem e da qualidade de nossos serviços.

TREINAMENTO:
O treinamento dos funcionários tem como finalidade  desenvolver os 

conhecimentos profissionais, visando assim, atingir o maior potencial de cada 
um, seja através de cursos internos ou externos, seminários ou palestras. 

SALARIOS:
A RENAVEM efetua constantes pesquisas, para que sejam mantidos sempre 
compatíveis com o mercado. 
Além de aumentos, todo funcionário poderá ser promovido em função de seu 
desenvolvimento profissional, que o capacite a ocupar cargos de maiores 
responsabilidades. 
Todo e qualquer funcionário é um sócio em potencial e pode vislumbrar uma 
participação acionária na Empresa, atrelada ao resultado de seu desempenho 
profissional. 
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SETOR DE PESSOAL:
o Setor de Pessoal está aberto a todos os empregados ou não empregados 
prontos para esclarecer dúvidas próprias da área,bem como orientar quanto 
aos procedimentos,condutas e demais obrigações correlatas.

Também é de responsabilidade do setor, a distribuição do vale transporte e 
identificação funcional.

Qualquer dúvida, envie um correio eletrônico para o Setor de Pessoal que você 
será prontamente atendido. 
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Na admissão, o funcionário deverá apresentar o número da agência e conta 
poupança aberta no banco Bradesco, onde lhe serão creditados mensalmente o 
valor de seu salário.

O pagamento do salário é sempre efetuado no 5.º dia útil do mês subsequente, 
através de deposito bancário efetuado em sua conta poupança. O pagamento 
da bolsa escola dos estagiários,  é sempre efetuado no 10.º dia útil do mês 
subsequente, também através de deposito bancário em conta poupança.

❧ Descontos:
Sobre o salário mensal dos funcionários são descontados:
-- INSS
- Imposto de Renda (quando incidente)
- Vale Transporte
- Contribuição e Mensalidade Sindical. 
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O funcionário tem  direito à Férias anuais, respeitado conforme o numero de 
faltas na tabela abaixo:

N.º de Faltas N.º de Dias de Ferias
até 5 30
de 06 a 14 24
de 15 a 23 18
de 24 a 32 12
a partir de 33 0

Poderá gozar os 30 dias ou ainda  2/3 (dois terços) dos dias de direito,  em 
forma de dias corridos e converter 1/3 (um terço) em abono pecuniário 
(dinheiro).

Sobre a remuneração de férias é acrescido o valor correspondente a 1/3 (um 
terço) da remuneração,observar também a convenção  coletiva da classe.

A programação de férias é aprovada pela chefia do funcionário, de acordo com 
as necessidades da área e ou da Empresa. 
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O 13.º Salário é uma gratificação dada ao funcionário pelo trabalho executado 
no decorrer do ano.

Pagamento:
❧ É concedido anualmente, de acordo com a quantidade de meses trabalhados 
durante o ano. 
❧ A primeira parcela é paga até o dia 30 de Novembro, no valor correspondente 
a 50% da remuneração mensal. 
❧ O restante é pago até o dia 20 de Dezembro. 

FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
O FGTS é o deposito correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração do 
funcionário, efetuado mensalmente pela Empresa em conta bancaria na CEF ( 
Caixa Econômica Federal)

Saque do FGTS
Ocorre nas seguintes situações:
❧ Demissão do funcionário pela Empresa Sem Justa Causa,
❧ Aquisição de casa própria ou amortização de prestações
❧ Morte ( retirada pela esposa ou dependentes) 
❧ Aposentadoria 

Pagamento de Rendimento do PIS

Todo trabalhador cadastrado no PIS até 04/10/88, que possua saldo de Quotas, 
tem direito aos rendimentos anuais do PIS.
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O funcionário que ainda não possuir cadastro no PIS, será automaticamente 
cadastrado por ocasião de sua admissão. 

Pagamento do Abono Salarial
Tem direito a um salário mínimo, pago pela Caixa Econômica Federal, o 
funcionário que receber até 2 salários mínimos por mês, e que for cadastrado a 
5 anos no PIS/PASEP.

Saque:
É concedido em duas situações:
❧ Na aposentadoria,
❧ No caso de morte, pelos dependentes

As datas para o recebimento do abono ou rendimentos do PIS, variam de 
acordo com a data de nascimento do funcionário, e são divulgadas pela CEF. 
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Todos os funcionários que utilizam-se de transportes coletivos para de 
deslocarem de suas residências à RENAVEM e vice-versa, tem o direito de 
solicitar (através de formulário próprio) junto à Gerência de Pessoal o Vale 
Transporte, o qual lhe será entregues semanalmente, todas às Terças-Feira. 

A lei determina que seja descontado o valor máximo de 6% (seis por cento) do 
salário, o que é feito em parcela única mensal. 

Licença Maternidade:
Trata-se de beneficio à gestante e amamentação do filho recém nascido.Os 
vencimentos no período de licença, são plenamente garantidos conforme a lei 
em vigor.

Corresponde a 120 dias de afastamento, remunerados, distribuídos da seguinte 
forma:

28 dias antes do parto, mais 92 dias após o nascimento do filho.
120 dias após o parto.
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Beneficio concedido ao funcionário, quando do nascimento de filho, visando 
que o mesmo possa dar a devida assistência à mãe e à criança, bem como 
possa efetuar o registro do nascimento de seu filho.

Esta licença corresponde a 1 (um) dia corrido (consecutivo) de afastamento 
remunerado, a partir da data do nascimento, inclusive.

O funcionário, quando do nascimento do filho, deve comunicar e comprovar 
(certidão  ou documento equivalente) à Gerência de Pessoal e ou chefia direta, 
para que possa fazer uso desta licença na forma da lei. 
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É um direito de todo funcionário de receber a importância correspondente a 
R$11,26 (onze reais e vinte e seis centavos) o salário base de referencia do 
INSS vigente, para cada filho menor de 14 anos, desde que legalmente 
reconhecido, para quem possuir rendimento de até 3 salários de referencia. 
Quem paga este benefício?
Será pago mensalmente ao empregado e deduzido quando  do recolhimento das 
contribuições sobre a folha de salário.
Qual a carência?
O INSS não exige carência para conceder esse benefício
Quais os documentos  devem ser apresentados para recebimento do Salário-
família?
Certidão de nascimento do filho ou termo tutelar;
Atestado de vacinação obrigatória, quando menor de 7 anos, devendo ser 
apresentado anualmente todo mês de maio;
Comprovante de freqüência à escola, a partir de 7 anos, apresentando 
semestralmente nos meses de maio e novembro.

O funcionário só terá direito ao recebimento do salário família a partir do 
mês em que apresentar os documentos acima.

Os valores serão creditados mensalmente em folha de pagamento.
Quando o salário família começa a ser pago?
A partir da comprovação dos documentos acima mencionados será pago junto 
com o benefício.
Qual o valor do benefício?
Esse valor é calculado com base em cotas , na proporção do respectivo número 
de filhos ou equiparados. O segurado tem direito a tantas cotas quanto forem 
os filhos de 14 anos ou inválidos, no valor de R$10,31. (Sofre alteração de 
acordo co INSS).
Proporcionalidade:

o valor da cota para o segurado empregado será proporcional aos dias 
trabalhados no mês.
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É o acidente que acontece ao funcionário quando este está a serviço da 
Empresa, podendo ocorrer dentro ou fora da mesma. Também é considerado 
acidente de trabalho, quando o funcionário no percurso de sua Residência / 
Empresa e da Empresa / Residência, seja em condução própria ou não, venha a 
se acidentar, desde que no caminho e no horário normal do trajeto. 

Quando da ocorrência de um acidente de trabalho, o funcionário ou seus 
familiares, devem comunicar imediatamente a Gerência de Pessoal, para que 
esta possa emitir a “CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho”, para envio 
ao hospital do INSS - juntamente com a carteira profissional atualizada. Estes 
procedimentos é que irão regularizar o afastamento do trabalho, bem como o 
registro junto ao INSS. 

Auxílio Doença:
Trata-se de beneficio paga ao empregado, pelo INSS, a partir do 16.º dia de 
afastamento do trabalho, por motivo de saúde. O valor é pago com base num 
percentual do “salário benefício” determinado pelo INSS. 

Os primeiros quinze dias são pagos integralmente pela Empresa. 

❧ ´Para utilizar deste benefício o empregado deverá ter 12 contribuições ao 
INSS registrada na carteira profissional, mesmo que de diferentes Empresas. 
❧ O Empregado ao seus familiares, devem contatar a Gerência de Pessoal até o 
15.º dia, a contar do inicio de seu afastamento, munido dos seguintes 
documentos: Atestado medico dos primeiros quinze dias, relatório médico com 
o código da doença, formulário do INSS a ser preenchido pela Empresa. 
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Quando um funcionário é admitido na RENAVEM, ele firma um compromisso 
com a Empresa.

De um lado, a RENAVEM zelará pelos direitos do colaborador, buscando ampliá-
los, bem como procurará garantir que todos tenham boas condições de
trabalho. 

Por outro lado, o funcionário assume deveres e responsabilidades, visando 
garantir altos padrões de serviço da Empresa. 

O regulamento interno de trabalho, que segue nas próximas páginas, contém 
normas que disciplinam as suas relações com a RENAVEM. 

Leia-as, atentamente e no caso de dúvidas procure seu superior imediato ou a 
Gerência de Pessoal. 
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Admissão:
Regularizada pela Rotina DP001/02, está condicionada à entrevista de seleção 
e entrevista técnica, bem como sua aprovação nas mesmas.
Também  condiciona-se à apresentação de todos os documentos exigidos por 
lei e outros a critério da RENAVEM.
Nenhuma admissão será realizada sem o prévio exame de saúde ocupacional 
(ASO- atestado de saúde ocupacional) por médico indicado pela RENAVEM

Período de Experiência:
Será de 45 Dias renovável automaticamente por mais 45 dias, onde consta 
clausula de direito recíproco de rescisão contratual, mediante comunicação de 
véspera. 

Identidade Funcional:
O uso da identidade funcional (crachá) é obrigatório dentro das dependências 
da RENAVEM.
Ao entrar na Empresa o funcionário deverá colocar o crachá de forma visível, 
na altura do tórax, retirando-o somente na saída. 
A não observação dos itens acima, poderá acarretar penalizações. 

Entrada e Saída de Funcionários:
Os horários de entrada e saída de funcionários são informados na admissão e 
constam no contrato de trabalho.
A entrada do funcionário só será permitida mediante a devida apresentação da 
identidade funcional.
No caso de esquecimento ou extravio da identidade funcional, o funcionário 
deverá solicitar uma identificação provisória na recepção, a qual será fornecida 
mediante autorização da chefia do departamento. 
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Não será permitida a  permanência de qualquer funcionário na empresa fora 
dos horários estabelecidos no contrato. Se for necessária a realização de horas 
extras, estas deverão ser autorizadas pela sua Gerência/Chefia .

Assiduidade e pontualidade:
são atitudes profissionais esperadas de um funcionário da RENAVEM.
Todo funcionário tem seu horário de trabalho estabelecido em seu contrato de 
trabalho. O não cumprimento integral dessa jornada, sem motivo justificado 
implica em descontos e insubordinação sujeito a penalizações. 
O horário de trabalho estabelecido deve ser cumprido  por todos os 
funcionários, podendo entretanto, ser alterado, conforme a necessidade de 
serviço e a critério exclusivo da Empresa.
Os funcionários deverão estar em seus respectivos lugares de trabalho no 
horário inicial de sua jornada, não sendo permitidos atrasos, exceto se as 
justificativas apresentadas estiverem em consonância com as normas internas 
da RENAVEM.
O funcionário deve registrar seu ponto diariamente, respeitando o horário de 
trabalho estipulado em seu contrato. 
O não registro do ponto será considerado ausência ao trabalho. 
O registro do ponto no inicio de cada expediente, poderá ser antecipado, no 
máximo em 5 minutos.
O registro do ponto ao término de cada jornada de trabalho, não poderá 
ultrapassar a 5 minutos do horário previsto. 
È obrigatório intervalo mínimo de 1 horas entre o turno da manhã e o da 
tarde.
O registro do ponto de um funcionário para outro, constitui para ambos, 
motivo de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. 
Eventuais enganos no registro do ponto, deverão ser comunicados
imediatamente à Gerência de Pessoal. 
O funcionário que se atrasar ao serviço, sair antes do término de sua jornada e 
ou faltar por qualquer motivo, deverá justificar a sua Gerência ou Diretoria.
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Na ocorrência dos fatos acima, à RENAVEM cabe descontar os períodos relativos 
a atrasos, saídas antecipadas, faltas ao serviço não justificadas, exceto as 
faltas e ausências legalmente aceitas pela Empresa ( ver quadro à pagina ....)
O funcionário que por qualquer motivo justificável, tiver que faltar, terá o 
prazo de 48 horas para apresentar o atestado ou comprovante na Gerência de 
Pessoal, para que a mesma seja abonada.
As faltas não justificadas pela chefia, acarretarão a aplicação das penalidades 
previstas. 
Os cartões de ponto deverão ser assinado pelo funcionário ao final de cada 
mês e não pode ter nenhuma rasura ou anotação em seu todo. 

Horas extras:
É rigorosamente proibido trabalhar em regime de hora extra, salvo com 
autorização expressa da sua Gerência/Diretoria/Chefia. 
Para ter acesso ou permanência nas dependências da Empresa no horário 
extraordinário, o funcionário deverá solicitar o crachá próprio para o período 
autorizado. 
Considera-se horas extras, apenas aquelas devidamente registradas no cartão 
de ponto e autorizadas através do formulário “comunicação interna” , vistadas
pela Gerência de Pessoal sob carimbo. 
A RENAVEM não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela locomoção do 
funcionário quando em horário extraordinário. 
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Deveres:
Cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato individual de 
trabalho, com zelo, atenção e competência profissional. 
Manter rigorosamente em dia seus serviços e as atribuições sob sua 
responsabilidade.
Obedecer as ordens e instruções de seus superiores hierárquicos. 
Sugerir medidas para maior eficiência do serviço
observar a máxima disciplina no local de trabalho,
dedicar-se exclusivamente à suas atividades profissionais, afim de não 
prejudicar o bom andamento de seus serviços. 
Manter na vida particular e profissional, uma conduta compatível com o 
dignidade do cargo que ocupa e com a reputação do quadro de pessoal da 
RENAVEM, 
Zelar pelas dependências da RENAVEM, bem como por máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade. 
Conservar em ordem o seu local de trabalho, retirando o que for
desnecessário. 
Prestar toda colaboração à RENAVEM e aos colegas, cultivando o espírito de 
equipe na realização dos serviços em prol dos objetivos da nossa Empresa. 
Informar à Gerencia de Pessoal qualquer modificação em seus dados pessoais 
tais como: Estado civil, militar, mudança de endereço etc...
Respeitar e honrar a moral e a integridade física de todas as pessoas com 
quem mantiver contato por motivo profissional. 
Restituir à Empresa o valor correspondente aos gastos de natureza particular 
realizados com os recursos da mesma, tais como ligações interurbanas, 
fotocópias xerox, fotografias etc...
Responder por prejuízos causados à RENAVEM, quer por dolo ou culpa 
(negligência, imperícia ou imprudência), caracterizando-se a responsabilidade 
por:
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* Sonegação de valores e objetos confiados
* Danos e avarias materiais sob sua guarda ou sujeito a sua 

fiscalização
* Erro doloso de cálculo contra a RENAVEM 

A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade 
civil e criminal cabível. 
As indenizações e reposições por prejuízos causados, serão descontados do 
salário. 

Proibições:
Introduzir pessoas estranhas na Empresa sem a devida autorização 
Fazer parte de empresas ou iniciativas que concorram com quaisquer 
atividades da RENAVEM 
Ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses e os
serviços da RENAVEM 
Ausentar-se do local de trabalho, a não ser por necessidades de seu serviço e 
autorização superior.
Ingressar ou permanecer em seções estranhas ao seu serviço, salvo por 
necessidade do próprio trabalho. 
Usar equipamentos da RENAVEM para fins particulares, 
Usar os telefones para fins particulares, sem comunicar à Gerência. 
Danificar moveis, máquinas e equipamentos ou outros bens do patrimônio da 
RENAVEM.
Promover algazarra, brincadeiras e discussões durante a jornada de trabalho. 
Usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e respeito nas dependências 
da RENAVEM 
Promover reuniões ou eventos particulares, bem como comemorar datas 
festivas (aniversário, natal etc) nas dependências da RENAVEM sem prévia 
autorização 
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Promover vendas de mercadorias no recinto da Empresa
Prolongar a jornada de trabalho sem autorização
Divulgar por qualquer meio, assuntos, dados ou fatos de natureza privada da     
RENAVEM 
Usar cartão de visita profissional não autorizado pela RENAVEM
Portar qualquer tipo de arma dentro da Empresa

Relações Humanas: 
Todos os funcionários, sem distinção de cargo ou função, devem colaborar de 
forma eficaz, com a realização dos fins da RENAVEM
A harmonia, cordialidade, respeito, transparência e espírito de compreensão 
devem predominar nos contatos estabelecidos, tanto com os clientes internos 
como os externos, independente da posição Hierárquica. 
O sentimento de equipe deve predominar na execução de todas as tarefas, 
visando a realização dos objetivos da RENAVEM,
A Diretoria da RENAVEM, via seção de pessoal, procurará sempre que 
solicitado e julgar conveniente, colaborar na solução de problemas e questões 
de ordem pessoal, familiar ou moral dos funcionários com respeito e absoluto 
sigilo. 

Higiene Pessoal:
A higiene é uma características a qual exigimos o máximo de nossos 
funcionários, sendo que alguns itens devem ser seguidos rigorosamente, são 
eles:

* Cabelos cortados e penteados;
* Unhas cortadas e limpas;
* Barba feita ou bem aparada;
* roupas limpas; 
* Sapatos limpos;
* Asseio pessoal
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Apresentação Pessoal:
No que se refere à “Apresentação Pessoal”, o funcionário deve trajar-se de 
modo adequado à função que exerce na RENAVEM, ficando vedado a todos o 
seguinte:
Uso de chinelos em local de trabalho, 
Uso de roupas extravagantes, curtas, ou transparente
Uso de shorts ou saias muito curtas, 
Uso de camisetas regatas SEM mangas, 
Uso de Bonê que não sejam o da Empresa, 
Uso de camisas de times de futebol, 
Os funcionários que desenvolvem atividades externas, gerentes e diretores 
deverão usar gravata. 

Penalidades:
Aos funcionários transgressores das normas deste Regulamento Interno, 
independente de cargo ou função, aplicam-se as seguintes penalidades:

Advertência Verbal
Advertência Formal 
Suspensão
Demissão 

Disposições Gerais:
Os funcionários devem  observar além do presente regulamento, circulares, 
avisos, comunicados e outras instruções expedidas pela Direção da RENAVEM.
Os casos omissos ou não previstos neste regulamento, serão resolvidos pela 
RENAVEM à luz da CLT, de legislação complementar pertinente ou a critério da 
Diretoria Executiva da RENAVEM,
O presente regulamento, pode ser substituído por outro a qualquer tempo e 
hora, sempre que a RENAVEM julgar conveniente. 
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Ausências Justificadas por lei

Motivo Tempo Comprovantes Observações

Doença Até 15 Dias Atestado medico
pelo INSS

Afastamento por 15
consecutivos. No
retorno deverá
apresentar
atestado medico o
liberando para
assumir suas
funções

Falecimentos de
parentes

2 dias
consecutivos

Certidão de
Obito.

Parentes são:
Pai, mãe, filho ou
dependentes
declarado na
Carteira
profissional

Casamento de
Funcionário

3 dias
consecutivos

Certidão de
Casamento

Doação de
Sangue
voluntária

1 dia a cada 12
meses

Comprovante da
doação

Comunicar chefia
com
antecedencia.

Nascimento de
filho ou filha

1 dia Certidão de
nascimento

Serviço militar,
serviço de Juri,
comparecimento
em juizo

Tempo
necessário

Comprivante do
Orgão
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VOCÊ:

É agora um novo membro da RENAVEM, com o qual temos a certeza de poder 
contar. 

Desejamo-lhes, que se sinta integrado em seu novo ambiente de trabalho e que 
faça uma carreira vitoriosa entre nós. 
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Coordenadoria Operacional-

❧ Manter a DOP(Diretoria Operacional) informada de tudo ligado a 
Coordenadoria Operacional.
❧ Divulgar  números, produção, produtividade, coletivo e individual, 
elaborando o fechamento do Ranking da melhor Unidade.
❧ Apurar o levantamento e acompanhamento: 

●Erros
●Faltas
●Revistorias
●Atrasos na realização da vp
●Planilha de produção com envio para o Departamento Pessoal para 
pagamento por produtividade.

❧ Definir em conjunto com a Diretoria Operacional as metas das Unidades e 
Bases, elaborar planilhas de acompanhamento.
❧ Supervisionar o SAC(Serviço de atendimento ao cliente).

●Com acompanhamento identificando as reclamações e preparando as 
respostas(Feed Back)
●Elaborar planilha com o tipo de reclamação e sugestão
●Alimentar com as informações a Diretoria Operacional

❧ Realizar o acompanhamento das telas pendentes de automóvel de toda a 
empresa.
❧ Atualizar Rotinas  e elaborar planos de ação da Diretoria Operacional.
❧ Zelar e acompanhar o cumprimento das Rotinas da Coordenadoria 
Operacional.
❧ Propor ações corretivas e punitivas para todos os funcionários operacionais 
que não cumprirem as  rotinas.
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GERENCIA REGIONAL 

❧ Gerencia / Monitorar as unidades e respectivas bases, cobrando dos 
supervisores e ou Gerentes de Unidades o melhor desempenho no que tange a 
produção e administração. 
❧ Zelar pelo cumprimento das rotinas Administrativas e Operacionais
❧ Representar a Empresa em eventos Comerciais Regionais 
❧ Zelar pela disciplina
❧ Acompanhar os itens de controle monitorando os resultados para a melhoria 
continua 
❧ Manter a Diretoria Operacional informada de todas as atividades e resultados, 
negociando as dispensas, contratações,  abertura ou fechamento de bases. 
❧ Negociar / acompanhar os contratos com os Clientes / Fornecedores 
Regionais. 
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SUPERVISOR / GERENTE DE FILIAL  

❧ Zelar pelo cumprimento de TODAS as rotinas.  
❧ Zelar pela apresentação do Escritorio e Funcionários
❧ Elaborar plano de ação para que as metas e objetivos definidos pela Diretoria 
Operacional sejam alcançados
❧ Elaborar e enviar à Diretoria Operacional / Auditoria & Qualidade, os Itens de 
controle da Filial, para elaboração do plano de ação
❧ Zelar e manter baixo o custo da unidade / base, buscando alternativas que 
possam minimiza-los sempre.  
❧ Efetuar a distribuição de caixas para as bases e cobrar o envio da prestação 
de contas. 
❧ Promover visitas comerciais aos Corretores e Clientes 
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Encarregado do SAC(Serviço de atendimento ao cliente)

❧ É função dos Encarregado do SAC e funcionários envolvidos , prestar 
esclarecimento aos clientes sobre horário, funcionários, telefones 
,vistoriadores, procedimentos de atendimento.
❧ Receber do Cliente a reclamação .
❧ Abrir reclamação, oferecendo   tratamento e acompanhamento sobre o caso, 
levando a reclamação ao conhecimento da Coordenadoria Operacional  todas 
as ações tomadas para a solução do problema .
❧ Tabular e divulgar a Coordenadoria Operacional  em relatórios mensais .
❧ Tabular por tipo de atendimento diário todas as reclamações e sugestões.
❧ Cumprir  e zelar pela rotina de atendimento  e reclamações, bem com os seus 
prazos para retorno (vide rotina do SAC).



Sistema Renavem de Serviços
G

erência de P
essoal -T

arefas 
por cargo

Gerente da Unidade BH

É função do gerente da unidade de BH, zelar para o cumprimento das rotinas 
operacionais .

❧ Elaborar planos  de ação para se atingir as metas propostas pelo Diretoria 
Operacional.
❧ Zelar por todos os funcionários  da unidade ,cumprimento de horários de 
trabalho e atendimento, bem como pela postura e apresentação pessoal.
❧ Realizar acompanhamento dos mapas e telas, afim de que as vistorias sejam 
realizadas nos horários agendados, realizar as operações de contingências 
necessárias.
❧ Acompanhar visitas em postos fixos, afim de preservar o bom atendimento e 
funcionamento dentro do padrão estabelecido.
❧ Tabular números vistorias realizadas por dia , atrasos, extensões , 
informando a Coordenadoria Operacional e a Diretoria Operacional.
❧ Solicitar a Diretoria Operacional , contratação de novos funcionários, seleção 
, entrevistas da mesma procedência, dispor de funcionários que não se 
enquadrarem no quisito pré definido pela empresa.
❧ Realização de reciclagem.
❧ Interagir com o supervisor do Call Center, afim de proceder atendimentos 
solicitados pelo mesmo.
❧ Autorizar dentro da alçada permitida em rotina fora padrão pré estabelecido 
, bem como os ajustes necessários para liberar as vistorias.
❧ Monitorar e zelar pelo recolhimento das vistorias e filmes disponibilizando  
para a GTE.
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Rotina DP 001/02 - Admissão e Demissão de Funcionários
Objetivo:
Definir critérios para admissão e demissão de funcionários e estagiários. 
Aplicação:
Aplica-se  a todos Setores e Gerências  da Empresa. 
Procedimentos:

3.1. Gerência Solicitante:
Admissão:
Preencher requisição de Pessoal – Modelo.........., 
Enviar ao DP através de CI, informando: Motivo da Contratação, cargo a ser 
ocupado, horário de trabalho e salário
Recebe da Gerência de Pessoal, Fichas de candidatos para contato e a 
requisição de pessoal.
Efetua contato com os candidatos,
Agenda entrevista,
E após pré-seleção retorna ao Departamento Pessoal:
.Ficha de solicitação de emprego com o devido parecer de sua entrevista, 
datada e  vistada sob carimbo.

Demissão:
O Gerente responsável pela funcionário deve comunicar via CI à Gerência de 
Pessoal sua intenção de demitir determinado funcionário.
Recebe retorno da Gerência de Pessoal informando a data que o funcionário 
será dispensado. 
Na data pré agendada, convoca o funcionário, comunica-lhe da dispensa e qual 
o motivo, e o encaminha ao Setor de Pessoal.
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Rotina DP 001/02 - Admissão e Demissão de Funcionários
3.2. Gerência de Pessoal:

Admissão:

A gerência de Pessoal verifica em arquivo,  os candidatos que tenham ficha de 
solicitação de emprego preenchidas no modelo Padrão da Empresa, que já 
tenham passado pela entrevista de triagem e que se enquadram no perfil 
solicitado pela gerência solicitante, para enviar (mais de uma ficha) à 
Gerência Solicitante

Recebe de retorno da Gerência Solicitante, a Ficha de solicitação de emprego 
dos candidatos aprovados na entrevista, com o parecer da gerência da área, 
datada e vistada sob carimbo

Recebe também as demais fichas não selecionadas para arquivo. 

De pose das Fichas dos candidatos pré selecionados, a gerência de Pessoal, 
inicia as demais verificações para aprovação definitiva do candidato:

Restrições Jurídicas

As  fichas pré selecionadas que forem aprovadas na pesquisa, são
encaminhadas à Diretoria Executiva, juntamente com a requisição de pessoal  
para aprovação da contratação ou não. 

Recebe da Diretoria Executiva as Requisições de Pessoal e fichas de volta, 
com o parecer emitido pela Diretoria devidamente assinada sob carimbo  e 
providencia:
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Rotina DP 001/02 - Admissão e Demissão de Funcionários 
Ficha Aprovada:
Faz contato com o candidato
Envia relação de documentos necessários para admissão 
Informa a data que o candidato deverá se apresentar à Empresa munido dos 
documentos
Informa a Gerência Solicitante a data que o novo funcionário irá iniciar suas 
atividades.
Fichas Rejeitadas
Informa à Gerência Solicitante que a contratação não foi aprovada pela 
Diretoria Executiva e qual o motivo da não liberação.

Demissão:
A Gerência de Pessoal, de pose da CI da Gerência Solicitante, efetua 
levantamento junto a Contabilidade do custo necessário para concretizar a 
dispensa do funcionário.
Verifica com o setor financeiro a melhor data para programar a dispensa. 
Retorna à Gerência Solicitante a data que o funcionário será dispensado.
Na data pré-agendada, recebe o funcionário no setor de pessoal, já 
cientificado por sua Gerência sobre a dispensa e providencia:
Rotinas de dispensas????

3.3 Diretoria Executiva 
Admissão:
Recebe da Gerência de Pessoal as Requisições de Funcionários e ficha dos 
candidatos selecionados, 
Avalia motivo da contratação, cargo disponível, salário negociado, e 
justificativas do Gerência Solicitante e Gerência de Pessoal
Emite parecer efetivando ou não a contratação do funcionário, assinando a 
requisição de pessoal sob carimbo. 
Retorna todos os documentos recebidos à Gerência de Pessoal.
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Rotina DP 001/02 - Admissão e Demissão de Funcionários 
Anexos

Ficha de solicitação de Emprego
Requisição de Pessoal

Documento Complementar 

Não se aplica

Terminologia
Não se aplica
Controle de distribuição:
Diretorias, Gerências, unidades de Negocio, Bases 
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

Objetivo:
Esta instrução tem por objetivo informar e definir critérios para efetivação de 
descontos em folha de funcionários. 

Aplicação:
Aplica-se  a todos funcionários da Empresa. 

Procedimentos:

3.1. Técnica:

Fotografias:

Para cada vistoria prévia é necessário a realização de fotos. Estas fotos 
devem ser realizadas em local claro, fora de garagem  
preferencialmente e de forma angular lateral esquerda / dianteira e 
lateral direita / traseira para veículos de passeio e para veiculo de carga 
devem ser frente / lateral direita, frente / lateral esquerda e traseira/ 
lateral direita e traseira/lateral esquerda.

Portanto, define-se 2 fotos para veículos de passeio e 4 fotos para veículos de 
carga.
Quando se tratar de porto seguro, acrescenta-se as fotos do interior do veiculo 
e do compartimento do motor. 
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários
O vistoriador deve informar no laudo o numero do filme e o total de fotos 
realizadas (lembramos que esta informação é checada pelo Setor de 
Montagem)

As fotos realizadas a mais serão descontadas do vistoriador conforme tabela 
abaixo:

Fotos a mais laudo REBNAVEM – R$0,50 (cinqüenta centavos por foto)
Fotos a mais Laudo PORTO SEGUORO – R$ 1,00 (Hum real por foto)

O critério acima, será também aplicado às fotos reprovadas (cortadas, escuras, 
com sombras, mal enquadradas) que tiverem condições de serem aproveitadas 
pela seguradora.

Revistorias

As vistorias que gerarem retrabalho com revistorias por deficiência técnica e 
ou perda de prazo serão descontadas do vistoriador. O valor do desconto será 
de R$ 22.00 (vinte e dois reais). 

Vistorias entregues fora do prazo na Técnica

Todos os nossos contratos com as Seguradoras, tem perdas definidas para 
vistorias transmitidas eletronicamente e ou entregues fisicamente fora do 
prazo. Estas perdas variam de 20% (vinte por cento) à 100% (cem por cento); 
portanto é de suma importância que o vistoriador envie malote todos os dias 
para as Unidades. Os laudos recebidos fora do prazo na Técnica e que
consequentemente gerarem perdas financeiras para a Empresa, serão 
descontados na mesma proporção do funcionário. 
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

3-2 – Operacional
não tem nenhum desconto que é estartado diretamente do Operacional, portanto 
no que se refere a esta rotina, o Operacional deverá apenas acompanhar e ter 
conhecimento da mesma, para futuros esclarecimentos aos vistoriadores.

3-3 – Transporte
Infrações de trânsito
Deverá ser descontado do funcionário as infrações de trânsito cujos códigos não 
forem de responsabilidade da Empresa. O desconto deverá obedecer o valor real 
da multa, não devendo ser levado em conta o valor com abatimento, que é dado 
para pagamento antes da data do vencimento.  O funcionário tem total de direito 
de recorrer da infração ao órgão  de trânsito competente, desde que o faça 
pessoalmente. Cabe a Empresa assinar o requerimento, desde que o funcionário o 
encaminhe devidamente preenchido. No caso da infração ser cancelada ou ter 
seu valor retificado, o funcionário terá  direito a ressarcimento.

Danos em veículos
Todo e qualquer dano causado pelo funcionário a veículo da Empresa ou a veículo 
de terceiro 
Deverá ser descontado.  O funcionário tem o direito de se justificar e cabe ao 
Setor de Transportes a análise de tal justificativa.
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

3-4 – Administrativo
Desconto Telefônico 

Após análise das contas , os valores que ultrapassaram o limite previsto no termo 
de responsabilidade é descontado do funcionário. 

Enviamos ao funcionário o impresso, INFORMAÇÕES PARA DESCONTO EM FOLHA  
preenchido com n.º do telefone, valor a ser descontado e cópia da conta para 
verificação.

Aguarda-se retorno do funcionário, conforme prazo estipulado no formulário,  
emitindo o seu “de acordo” ou efetuando as ressalvas necessárias.  

Envia-se  ao setor de pessoal o formulário para desconto em folha –
solicitando o desconto, cópia do termo de responsabilidade, cópia 
da conta a ser descontada.

Desconto Material - Perda 

È obrigação do funcionário relatar a perda do material via CI à Gerência 
Administrativa 

Envia-se ao funcionário o impresso, INFORMAÇÕES PARA DESCONTO EM FOLHA
informando o desconto, e cópia da N. F de compra do material. 

Aguarda-se retorno do funcionário, conforme prazo estipulado no formulário,  
emitindo o seu “de acordo” ou efetuando as ressalvas necessárias.  
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

Envia-se  ao setor de pessoal o formulário para desconto em folha – solicitando o 
desconto,, cópia da NF onde consta o valor a ser descontado. 

Desconto Material - Danos 
È obrigação do funcionário relatar o dano  no material via CI à Gerência 
Administrativa 

A Gerencia Administrativa providenciará o orçamento para reparos e parecer 
técnico do consultor sobre os danos,  e apos aprovado,

Providenciará o efetivo reparo.
Envia-se ao funcionário o impresso, INFORMAÇÕES PARA DESCONTO EM FOLHA
informando o desconto, e cópia do parecer técnico e cópia da N. F referente aos  
reparos efetuado no material. 

Aguarda-se retorno do funcionário, conforme prazo estipulado no formulário,  
emitindo o seu “de acordo” ou efetuando as ressalvas necessárias.  

Envia-se  ao setor de pessoal o formulário para desconto em folha – solicitando o 
desconto,, cópia da NF onde consta o valor a ser descontado. 

3-5 – Solicitação de descontos:
Para efetivação do desconto em folha do funcionário, faz-se necessário o 
preenchimento pela área responsável do formulário “ INFORMAÇÕES PARA 
DESCONTO EM FOLHA”, em duas vias conforme segue:
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Sistema Renavem de Serviços

Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

(1)Nome solicitante
(2)Numero Matricula
(3)Setor
(4)Nome do funcionário que arcará com o desconto em folha
(5)Cidade Base 
(6)Numero matricula
(7)Informar o mês e ano do desconto
(8)Informar a natureza do desconto
(9)Informar o tipo do desconto
(10)Informar o valor a ser descontado
(11)Informar o código de desconto, conforme relação divulgada pela 
Gerência de Pessoal
(12)Campo a ser preenchido pelo funcionário que arcará com o 
desconto: Assinalar o “de acordo” e ou efetuar ressalva caso tenha 
justificativa e ponderações a fazer. Informar nome, matricula e 
assinar a declaração. 
(13)Local, data e assinatura do responsável pelo preenchimento do 
formulário. 

3.5.1 – Após preenchido o formulário deve ser enviado em uma via para o
funcionário que sofrerá os descontos, afim de que o mesmo tome ciência do fato 
e faça suas ressalvas se for o caso.
3.5.2 – Este formulário deverá retornar a área de origem no máximo até 5 (cinco) 
dias após  seu envio.
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

3.5.3 – É responsabilidade da área que enviou o referido formulário acompanhar 
e cobrar o retorno se for o caso,  do funcionário.

3.5.4 – Após o recebimento do formulário devidamente assinado pelo funcionário, 
o mesmo deverá ser enviado à GERÊNCIA DE  PESSOAL, para providencias quanto 
ao desconto em folha.  

3.6 – Gerencia de Pessoal 
Recebe formulário com INFORMAÇÕES PARA DESCONTO EM FOLHA e anexos se for 
o caso, devidamente preenchido pela área solicitante, com de acordo do 
funcionário e providencia o efetivo desconto em folha conforme estipulado no 
formulário. 

Arquiva-se o formulário para desconto em folha, na pasta do Funcionário.

Anexos
Formulário para desconto em folha 

Documento Complementar 
A Gerência de Pessoal, definirá e divulgará às áreas, os códigos e descrição para 
descontos em folha que sairá descriminado no contra – cheque do funcionário. 

Terminologia
Não se aplica
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Rotina DP 07501 - Critérios para Descontos em folha de 
Funcionários

Controle de distribuição:
Gerência técnica e setores técnicos das unidades de negocio

Gerência Operacional 
Todos os vistoriadores da Empresa
Gerência Pessoal
Gerência de transportes
Gerência Administrativa 

Responsabilidades:
È responsabilidade da Gerência de Pessoal atualizar e divulgar novos 

procedimentos 
É Responsabilidade de todas as áreas envolvidas o cumprimento da norma.
É responsabilidade da Gerência de pessoal efetuar os descontos em folha 
E responsabilidade da Gerência de Auditoria, auditar e zelar pelo cumprimento 

da rotina
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Rotina GRE001/02 - Procedimentos Operacionais para Inspeção 
de Riscos

Objetivo:
Esta instrução tem por objetivo definir procedimentos para solicitação e 
acompanhamento  de inspeções de RE

Aplicação:
Aplica-se a todas Unidades, vistoriadores, técnica. 

Procedimentos:
3-1 – Procedimentos Pedidos de Inspeção: 

• Recebe por fax, e-mail,  ou telefone, pedido de inspeção da 
Seguradora, que deve conter  nome do segurado, endereço do risco, 
telefone para contato, nome da seguradora, sucursal e solicitante, 
mais as coberturas contratadas. 

• Registra o pedido em planilha do Excel (não existe sistema próprio 
para o RE), afim de possibilitar acompanhamento e controle 
estatístico. 

• Efetua contato com o vistoriador mais próximo do local da inspeção 
para realização.

• Atualiza planilha de controle de pedidos.
• Diariamente por duas vezes ao dia, efetua contato com o vistoriador

para monitoramento sobre a realização da inspeção e retorno para
clientes e;

• atualiza planilha de acompanhamento 
• Havendo resultado de inspeção como frustada, emite comunicado à 

Seguradora via e-mail e 
• Arquiva eletronicamente a informação para fins de comprovação. 
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Rotina GRE001/02 - Procedimentos Operacionais para Inspeção 
de Riscos

3-2 – Procedimento Técnico (emissão de laudo) :
Recebe laudos manuscrito dos inspetores que realizaram as vp´s
Efetua analise,
Havendo necessidade, faz-se contato com o inspetor que efetuou o 
levantamento de local para esclarecer as duvidas existentes.
Emite parecer sobre o risco
Digita a inspeção no modelo fornecido pela Cia
Todo laudo deve ser enviado a Cia com no mínimo duas fotos.
Para a Seguradora Vera Cruz é necessário comentários e parecer sobre as 
garantias de Danos Elétricos, Vendaval, Roubo de Bens independente de terem 
sido contratadas. 
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Rotina GRE001/02 - Procedimentos Operacionais para Inspeção 
de Riscos

3-3 – Procedimento Técnico (montagem e entrega dos laudos) 
Após conferencia da inspeção, providencia-se:

AGF – Apenas Transmissão eletrônica do laudo, 
Gera numero de arquivo que é guardado em pasta própria.
Relação de equipamentos – são entregues na AGF (Capital) em 
até 24 horas após a transmissão eletrônica. As relações do 
Interior são enviadas todas as sextas feiras para as Filiais da 
AGF. 
HSBC – Transmite-se por e-mail
Demais Seguradoras – entrega-se o laudo físico, mediante 
protocolo.

Efetua-se baixa no mapa de controle em até 24 horas após transmissão e ou 
entrega física da inspeção. 
Arquiva-se os laudos manuscritos e cartas protocolos, separado por Seguradora
Efetua-se a baixa dos filmes no sistema Renavem e providencia arquivo dos 
mesmos.

3-3 – Procedimento Faturamento Mensal :
Conforme cronograma definido com a Ger. Administrativa, o fechamento da 
Fatura de RE se dá mensalmente até o décimo dia do mês subsequente
A GRE fornece ao Setor Financeiro o total de inspeções realizadas por 
Seguradora, afim de que seja emitido a NF e providenciado a Cobrança junto à 
Seguradora. 
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Rotina GRE001/02 - Procedimentos Operacionais para Inspeção 
de Riscos

Anexos

Planilha de mapa de Controle,
Modelo de laudo de inspeções de Seguradoras

Documento Complementar 

Instrução de preenchimento de laudo de inspeções.

Definição Terminologica

Controle de distribuição:
Unidades de Negocio,
•Bases
•Auditoria & Qualidade
Responsabilidades:
È responsabilidade da Gerência de Ramos Elementares, alterar e divulgar o que 
for necessário sobre a rotina em questão.
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Rotina GTE05001 - Procedimentos Operacionais para realização 
e analise vistorias Estaminas (Estado de Minas)

1 – Objetivo: 
Definir rotina para solicitação, realização e analise de vistorias de certificação 
e fotos para pequenos anúncios de veículos – Jornal Estado de Minas 

2 – Aplicação:
Esta instrução se aplica às  áreas da Gerência Operacional , Técnica e 
Informática 

3 - Procedimentos

3-1 – Responsabilidades 
É responsabilidade dos funcionários da Gerência Operacional, técnica e de 
informática  a execução das atividades previstas nesta instrução de trabalho. 
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Rotina GTE05001 - Procedimentos Operacionais para realização 
e analise vistorias Estaminas (Estado de Minas)

3-2 Procedimento Operacional
Recebe pedido de vistoria Estado Minas via tela de marcação (pedidos 
recebidos até 09:00 horas – Realizar na parte da Manhã do mesmo dia. Pedidos 
recebidos entre 09:01 hs e até 15:00 hs realizar até no máximo 17:00 horas do 
mesmo dia do pedido. 
Verifica se VP será volante ou em Posto Fixo
Se vistoria Volante: - Verifica qual o vistoriador da região 
Emite pager pager para vistoriador agendando a vp e informando local, 
características do veiculo, placa, numero Estaminas, Numero Renavem e se 
vistoria para foto ou foto e certificação.
Se vistoria para Posto Fixo, emite pager a todos os vistoriadores de posto fixo 
(Jorlan / Renavem / Portal) informando características do veiculo, placa, 
numero Estaminas, Numero Renavem e se vistoria para foto  ou foto e 
certificação. 
Para realização de vistorias de certificação, deverá ser apresentado Dut ou 
Xerox do Dut do veiculo
Para realização das fotos o veiculo deverá estar limpo e fora da garagem.
Não poderá ser realizado vistorias sem apresentação do Dut e nem fotos com 
veículos sujo ou em garagem, devendo nestes casos ser emitido a visita 
negativa (anexo 2) informando o motivo da não realização da VP

3.3 Procedimento operacional para vistoriador do posto Portal  
O vistoriador do posto Portal, trabalha junto ao Guichê do Estado de Minas que 
coleta os pedidos e repassa ao vistoriador para realização. 
Os horários seguem o padrão definido acima.
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Rotina GTE05001 - Procedimentos Operacionais para realização 
e analise vistorias Estaminas (Estado de Minas)

A responsável pelo Guinche deverá preencher em duas vias 
solicitação de VP (anexo 1) e passar uma via ao vistoriador para
atendimento

Os veículos devem estar em posicionamento para as 2 
fotografias padrão (Angular frente / lateral e angular traseira 
/lateral), devendo a orientação ser dada pela Funcionária do 
Estado de Minas ao contratante do anuncio / vistoria. 

Os documentos do automotor devem estar junto ao veiculo
E no pedido ao vistoriador deverá constar além dos dados do 

veiculo e numero Estaminas,  quem o vistoriador deverá procurar 
para atendimento.

Caso o veiculo esteja sem posicionamento para foto e ou 
faltando documentos o vistoriador aguardará 15 minutos antes da 
emissão da visita negativa.  

Estando todos os requisitos ok, efetua preenchimento do laudo 
de VP Estaminas (anexo 3) 

Realiza a foto e etiqueta o disquete com o numero de pedido
Estaminas

Colhe assinatura do proprietário no laudo dando o de acordo 
quanto as fotos e vp de certificação. 
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Rotina GTE05001 - Procedimentos Operacionais para realização 
e analise vistorias Estaminas (Estado de Minas)

3.3 – Procedimento operacional para vistoriadores volante e 
demais postos

Recebe pedido de vistoria da Renavem
Desloca até local para atendimento, respeitando o prazo 

máximo acima definido
Nos postos fixos verifica se veiculo que chegou para realização 

da VP Estaminas já tem pedido no pager, caso negativo não 
realizar a VP

Estando o veiculo com documentação ok e em condições de 
fotografar, efetua preenchimento do laudo de VP Estaminas
(anexo 3)

Realiza as fotos  e etiqueta o disquete com o numero de pedido 
Estaminas

Apresenta as fotos ao proprietário do veiculo
Colhe assinatura do proprietário no laudo dando o de acordo 

quanto as fotos e vp de certificação. 

Importante: Todas as vistorias do Estaminas, deverão ser entregues na 
Renavem / Matriz até as 18 Horas – impreterivelmente, sendo:

Disquete com foto para o CPD
Laudos para a Gerência Técnica – setor de análise 

3-4 Procedimento Técnico – Setor de analise
Recebe do Setor operacional , até as 18 horas as vistorias estaminas realizadas 
no dia e:



Sistema Renavem de Serviços
R

otinas da G
erência 

O
peracional

Rotina GTE05001 - Procedimentos Operacionais para realização 
e analise vistorias Estaminas (Estado de Minas)

Efetua consulta no sistema RENAVEM na tela geral de consultas (anexo 4), 
verificando a existências de laudos de vistoria prévias anteriores, se houver 
qual o parecer da VP, se veiculo consta no arquivo de furto e PT, se motor 
consta Banco de dados da Renavem.

Anota no laudo (anexo 3) o resultado da pesquisa no Sistema 
Renavem

Efetua pesquisa no DETRAN/MG, BIN, DERFV e ou outras fontes 
e 

Imprime resultado da pesquisa e anexo no laudo (anexo 3)
Anota no laudo (anexo 3) o resultado da pesquisa,
Verifica gravação do Chassi e motor etiquetados pelo vistoriador

e emite parecer sobre resultado da verificação.
Assina sob carimbo o laudo (anexo 3) e data 
Emite parecer sobre emissão de certificado ou não
Caso a emissão do certificado seja negativa, especificar motivo 

laudo. 
Emite relatório de resultado final da analise (anexo 5) das 

vistorias Estaminas e distribui para o CPD

3-5 Procedimento Gerência de Informática
Recebe do Setor operacional os disquetes com fotos até as 18 horas Processa o 
disquete no servidor
Envia fotos ao Estado de Minas
Recebe da GTE setor de analise até as 20:00 horas a planilha com resultado
Estaminas
Emite certificado ou não para as vistorias conforme planilha. 
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Objetivo:
Esta instrução tem por objetivo definir critérios para utilização de etiquetas 
reserva de chassi e motor, bem como orientar os vistoriadores em como 
proceder para cancelamento da etiqueta com a mesma numeração do laudo.

Aplicação:
Esta rotina se aplica a toda área operacional , técnica e setor administrativo da 
Empresa.
Procedimentos:
Entende-se por etiqueta Reserva o impresso de etiqueta de chassi e motor que 
possui numeração RESERVAXXXXXX, que é distribuído para o vistoriador, 
cadastrado e registrado no sistema de entrega do ESTOQUE não podendo ser 
transferida para outro funcionário. 

A utilização desta etiqueta se dá quando a etiqueta original que possui o 
mesmo numero do laudo de vistoria, for inutilizada por qualquer motivo alheio 
a vontade do vistoriador. Não podendo em hipótese alguma, utilizar uma 
etiqueta reserva em substituição à original, sem que esta tenha sido danificada 
e ou inutilizada. 

A etiqueta original inutilizada deve ser enviada afixada no laudo de vistoria,  
com a mesma numeração da etiqueta inutilizada  (a parte que contem o 
numero da etiqueta) para que seja dado baixo no ESTOQUE da Empresa. Sendo 
que o vistoriador devera bater o seu carimbo entre o pedaço da etiqueta e o 
laudo e rubricando o pedaço da etiqueta transpondo o visto para o laudo.

O não envio da etiqueta inutilizada,  caracteriza má fé, dolo, neglicencia e ou 
omissão por parte do vistoriador, estando o mesmo sujeito a aplicação de 
medidas disciplinares cabíveis para o caso. 
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3-1 – Almoxarifado: 

Cadastra no sistema numeração de etiqueta reserva e para 
quem foi distribuído, informando matricula e data de entrega.

Emite recibo de entrega e 
Colhe assinatura do vistoriador, sob carimbo.

3-2 – Operacional
Vistoriador recebe etiquetas reservas do almoxarifado e  
Coloca junto a pasta de trabalho diário
Quando da realização de vistoria onde ocorrer danificação na 

etiqueta padrão, providencia:
Anotação no verso do laudo informando porque a etiqueta 

padrão foi inutilizada
Afixa no laudo o numero da etiqueta padrão 
Utiliza etiqueta reserva para decalcar chassi e motor 
Remete laudo de vistoria, etiqueta reserva com decalque chassi 

e motor e etiqueta inutilizada ao Setor de Analise da GTE
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Rotina A&Q001/02 - Procedimentos para realização de Auditorias

3-3 – Técnica:
Recebe laudos de rua com etiqueta reserva do vistoriador
Verifica se etiqueta padrão encontra-se anexada no laudo
Verifica justificativa do vistoriador para etiqueta padrão 

danificada
Providencia cancelamento da etiqueta padrão no sistema (este 

cancelamento bloqueia a utilização desta etiqueta em toda a 
Renavem, bloqueia recadastro do numero pelo almoxarifado, 
registra data / hora do lançamento, usuário que fez o bloqueio e
vistoriador que informou),  e permite que o sistema aceite um 
numero de etiqueta reserva, que já foi previamente cadastrada 
para aquele vistoriador e que será sempre bloqueado no sistema , 
permitindo somente a utilização para o vistoriador que a recebeu 
no almoxarifado.

3-4 – Gerência de Informática:
Atualiza sistema e permissões do Almoxarifado, Gerência 

Administrativa, Gerência técnica e Análise.
Efetua teste de segurança periodicamente
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Anexos
Anexo 1 – Etiqueta Padrão
Anexo 2 – Etiqueta Reserva
Anexo 3 – Tela de cadastro Estoque
Anexo 4 – Tela de cancelamento de etiqueta

Documento Complementar 
Manual de análise de vistorias – Sul América Seguros – item etiquetas de chassi 
e motor

Definição Terminologica

Etiqueta Padrão – Etiqueta de chassi e motor que possui a mesma numeração 
do laudo de vistoria e marca RENAVEM na borda superior esquerda.

Etiqueta Reserva – Etiqueta de chassi e motor que possui numeração RESERVA 
XXXXXX e marca RENAVEM na borda superior esquerda. 

Estoque – Opção do programa RENAVEM que trata da distribuição de materiais 
para todos funcionários e seus respectivos registro. 
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Rotina A&Q001/02 - Procedimentos para realização de Auditorias

Controle de distribuição:

Gerência técnica e setores técnicos das unidades de negocio
Gerência Operacional 
Todos os vistoriadores da Empresa
Gerência Administrativa
Setor de Almoxarifado 
CPD

Responsabilidades:
É responsabilidade da Gerência Técnica a atualização e 

divulgação desta rotina.
É responsabilidade do Setor de analise e Gerência Operacional o 

cumprimento desta norma.
É responsabilidade da Gerência Administrativa, através do setor 

de almoxarifado efetuar a distribuição das etiquetas e cadastra-
las no sistema.

È responsabilidade da Gerência de Informática atualizar, corrigir 
e dar a manutenção necessária no programa, tornando-o sempre 
confiável.
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Rotina A&Q002/02 - Parâmetro para descrição de Rotina 

Objetivo:

Esta instrução tem por objetivo definir para parâmetros para descrição de 
rotinas, sua aplicabilidade, e medidas disciplinares quanto a inobservância . 
Aplicação:

Aplica-se a todos os setores da Empresa, Unidades e bases. 
Procedimentos: 
Ao descrever uma rotina, o responsável deve observar:

Qual o objetivo da rotina
Qual a sua aplicação e quais os setores envolvidos
Quais os procedimentos que devem ser seguidos por cada área envolvida
Se existir anexos ou rotinas complementares as mesmas devem ser 

mencionadas
Se existir documentos complementares ou específicos os mesmos devem ser 

citados na rotina e a forma de preenchimento estar prevista também na rotina 
ou em outra complementar.

Os termos técnicos usados ou de difícil interpretação devem ser definidos no 
item “Definição Terminologica”

Deve-se ainda prever a distribuição da rotina como  cópia controlada e  
colher o recebido dos envolvidos. 

Deve-se também prever quem serão os responsáveis pela manutenção, 
revisão, cumprimento e auditoria na rotina.    
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3-1 – Procedimentos quanto a Aplicação: 

Previamente definido e divulgado para as bases, setores e unidades. 
Necessário que todos tenham ciência e que cumpram o que está definido
Constatado divergência entre o que está escrito e o que é executado deve-se verificar com 

o responsável pela descrição da rotina se é necessário a alteração do padrão ou o 
retreinamento do funcionário. 

Este processo é “startado” quando o executor aciona o responsável  pela rotina ou então 
quando detectado anomalia em auditoria. 

3-2 – Procedimento quanto a NÃO aplicação 

Estando a rotina escrita e divulgada e sendo detectado pelo Gerente Responsável ou pela 
auditoria que a mesma não está sendo utilizada em sua totalidade ou em partes, POR livre e 
espontânea vontade do funcionário, o mesmo estará sujeito a medidas disciplinares  que 
podem variar entre:

Advertência verbal,
Advertência formal (escrita)
Suspensão
Desligamento da empresa
Desligamento por Justa Causa
Estando a rotina escrita e a sua aplicação ocorrendo diferentemente do relatado e tendo o 

funcionário informado  ao Gerente / Supervisor a anomalia, caberá ao Gerente / Supervisor 
justificar porque o padrão ou a descrição da rotina não foi alterado, ficando o mesmo ainda , 
sujeito às medidas disciplinares acima mencionadas.
Para solicitar e ou formalizar uma medida disciplinar, a Gerência e ou Supervisão  da área 
deve dar ciência ao funcionário de qual item da rotina o mesmo infringiu. 
Da mesma forma, ao solicitar à Gerência de Pessoal qualquer punição para o Funcionário, a 
área solicitante deve mencionar em seu e-mail e ou pedido que item da rotina está sendo 
infringido pelo funcionário. 
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3-3 – Procedimentos para Auditoria

Ao iniciar o processo de auditoria em qualquer setor e ou área da Empresa, o rotina será o 
primeiro item a ser solicitado pelos auditores.

Todos os funcionários dos setores e áreas devem ter conhecimento de seu conteúdo.
Os procedimentos definidos em rotina poderão ser executados pelos auditores e ou 

acompanhados. 
Anexos

Não se aplica 

Documento Complementar 

Rotina de Pessoal – Advertências e Suspensões

Definição Terminologica

Controle de distribuição:

Diretorias
Gerências da Renavem 

Responsabilidades:

È responsabilidade da Auditoria & Qualidade, alterar e divulgar o que for necessário sobre a 
rotina em questão.

É responsabilidade de todas as demais Gerências zelar pelo cumprimento da norma, sugerir 
alterações que possam melhorar a rotina
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3-3 – Procedimentos para Auditoria

Ao iniciar o processo de auditoria em qualquer setor e ou área da Empresa, o rotina será o 
primeiro item a ser solicitado pelos auditores.

Todos os funcionários dos setores e áreas devem ter conhecimento de seu conteúdo.
Os procedimentos definidos em rotina poderão ser executados pelos auditores e ou 

acompanhados. 

Anexos

Não se aplica 

Documento Complementar 

Rotina de Pessoal – Advertências e Suspensões

Definição Terminologica

Controle de distribuição:

Diretorias
Gerências da Renavem 

Responsabilidades:

È responsabilidade da Auditoria & Qualidade, alterar e divulgar o que for necessário sobre a 
rotina em questão.

É responsabilidade de todas as demais Gerências zelar pelo cumprimento da norma, sugerir 
alterações que possam melhorar a rotina
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ROTINA DEX 001/02 - NEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS 
Objetivo:

Esta instrução tem por objetivo definir procedimentos para analise e arquivamento de 
contratos de prestação de Serviços. 

Aplicação:
Aplica-se a Diretoria Executiva, Gerência Administrativa, Secretaria Executiva e Auditoria & 
Qualidade. 

Procedimentos: 
Não existe padrão para negociação de contrato. Prevalecerá sempre as necessidades do 
cliente e nossa capacidade de atendimento. A Diretoria Executiva, deverá estar atenta ao 
custo médio de cada VP e negociar valores com boa margem de lucro,  ou  se abrir de  mão de 
valores,  que seja por  estratégia comercial e ou regional. 

3-1 – Procedimento Diretoria Executiva: 

Após analise e fechamento do contrato, recebe copia e  originais da Cia e 
Providencia assinatura do mesmo,
Assinatura das testemunhas, 
Reconhecimento de Firma
Registra as ponderações que julgar conveniente e 
Devolva o contrato para Cia através de carta registrada com AR
Distribui Cópia do contrato para:
Gerência Administrativa
Gerência de Auditoria & Qualidade 
Secretaria Executiva
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3-2 – Procedimento Gerência Administrativa:

Efetua leitura do contrato,
Providencia divulgação do tópicos que envolvem a GAD para todos os setores 

da Gerência (Setor Financeiro, Setor Almoxarifado, Setor de Transporte, Setor 
de Arquivo etc).

Arquiva contrato em pasta própria. 
3-3 – Procedimento Gerência Auditoria & Qualidade 

Providencia leitura do contrato.
Divulga principais procedimentos para Diretoria Operacional, GTE, Unidades,

Coord. Operacional
Colhe o recebido de cada área.
Providencia arquivamento do contrato.

3-3 – Procedimento Secretaria Executiva:

Recebe cópia do contrato e providencia arquivamento em pasta própria. 

Anexos

Não se aplica. 

Documento Complementar 

Havendo necessidade de se apresentar, serão anexadas no contrato e enviados 
para Seguradora
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3Definição Terminologica

Controle de distribuição:

Diretorias
Gerências da Renavem 

Responsabilidades:

È responsabilidade da Diretoria Executiva, alterar e divulgar o que for 
necessário sobre a rotina em questão.

É responsabilidade de todas as demais Gerências zelar pelo cumprimento da 
norma, sugerir alterações que possam melhorar a rotina

Atenciosamente,

Ricardo Henrique Espirito Santo
Gerência de Auditoria & Qualidade 
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Procedimentos para revelação de fotos em Contagem

Objetivo:

Esta instrução tem por objetivo definir procedimentos para Revelação de fotos das demais 
unidades em Contagem / MG, via GTE, com redução no custo final de cada Fotografia 

Aplicação:

Aplica-se às Unidades de Negocios, Técnica, Setor de Montagem, Arquivo e Almoxarifado.

Procedimentos: 

Para que um filme seja revelado pela Matriz sem problemas para as áreas envolvidas é 
necessário o cumprimento dos itens abaixo: 

3-1 – Procedimento Unidade de Negocio : 

Envelopar cada filme em um envelope do Clube da Foto, numerado.
Preencher na planilha de envio,  os dados:
Unidade
Numero vistoriador
Numero Filme
Data Envio
Numero de laudo que tem fotos neste filme
Nome da Seguradora
Se laudo de Entrega Fisica ou Arquivo
Fechar o envelope com um grampo apenas
Guardar na Unidade o “Comprovante para retirar as Fotos”
Assinar sob carimbo no local de  “Responsavel para Envio”
Enviar via malote os envelopes.
Recebe da GTE carta de foto com as fotos dos laudos que serão entregues 

fisicamente na Região
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Demais laudos são enviados para a GTE, via CI numerada,  por ordem de 
filmes / laudos, Ex.:

“ Remetemos à GTE os laudos abaixo, cujo veiculos  foram fotografados pelo 
Filme 105102-1 e enviados para revelação em Contagem,  através do 
envelope 108524:

000-001, 000-002, 000-003.”

3-2 – Procedimento GTE :

Recebe os envelopes da Unidades,
Efetua lançamento no sistema 
Envia para o laboratorio
Informa na planilha a DATA REVELAÇÂO (Data Envio ao laboratorio)
Recebe as fotos do laboratório
Verifica no envelope  os laudos que são entregues na unidade,
Emite carta de foto via sistema e anexa as fotos 
Remete carta de fotos e fotos para a Unidade.
Recebe da Unidade CI numerada, contendo os laudos que não  fazem

entrega fisica na região e providencia:
Colagem das fotos nos laudos
Baixa do filme no sistema
Envio dos laudos e filmes para  o Arquivo / MZ

3-3 – Procedimento Arquivo  

Recebe laudos em ordem crescente, filmes em ordem de numeração e
protocolo eletronico

Efetua conferencia e emite retorno à GTE
Providencia arquivo dos laudos e filmes conforme rotina vigente.
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Unidade

Varginha 

N.º Vistoriador
017 – 03 

N.º Filme
105108-1

Data Envio
02/07/2002

Data Revelação

Preenchimento 
Matriz 

Data Retorno unidade
Preenchimento Matriz 

Laudo Cia Arq. /
Entrega

Laudo Cia Arq. / Entrega

000.001
Caixa 
Segs

Ent. Juiz 
Fora

000.003
Minas 
Brasil 

Ent. 
Varginha

000.004
Sul
America 

Arquivo

000.005
Bradesco Arquivo

000,006 Vera Cruz Arquivo

Responsável pelo Envio: Evaldo Marques Responsável pelo Retorno

Preenchimento a cargo Matriz 
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Documento Complementar

Rotina de Arquivo de laudos e Filmes

Definição Terminologica

Controle de distribuição:

Unidades de Negocio
Gerencia Técnica
Setor de Montagem
Arquivo
Almoxarifado
Gerencia Administrativa 
Gerencia Auditoria e Qualidade  

Responsabilidades:

È responsabilidade da GTE, alterar e divulgar o que for necessário sobre a 
rotina em questão.

É responsabilidade de todas as demais Gerências zelar pelo cumprimento da 
norma, sugerir alterações que possam melhorar a rotina
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Rotina da Entrega Eletrônica

Objetivo : Definir rotina para  entrega eletrônica de laudo nas cias .
Aplicação :  Estas rotinas se aplicam as Unidades de Negócios ,Gerência Operacional, Setor 
Financeiro, Setor de Análise , digitação,  montagem e Setor de Informática.
Procedimentos : 

.Setor Operacional

É necessário a entrega das vp’s em prazo hábil  para transmissão, com 
recolhimento nos postos fixos  diário.

Envio de malotes das cidades satélites  para a unidade de negócios 
diariamente.

.Setor Financeiro
Manter o caixa dos vistoriadores com saldo médio .

.Análise ,Digitação e Montagem
Necessário das prioridade as cias de entrega eletrônica e com os prazos 

vencidos .
Priorizar a liberação das cias com contrato de D+0 E D+1.
Dar prioridade as vistorias de correção para que sejam liberadas as cartas e 

as transmissões.
Dar prioridade as cias Vera Cruz, Unibanco,Sulamérica e Bradesco.
Tirar carta das vistorias de entrega eletrônica dentro dos horários 

estipulados conforme segue planilha em anexo para que as transmissões sejam 
realizadas pontualmente.

Atentar para os tipos de transmissões , e vistorias que são entregues 
fisicamente.

.Unidades de Negócios 
Realizar a análise , digitação, montagem e emissão de carta ,  dentro dos 

prazos e horários estipulados para transmissão conforme planilha anexa.
As cartas da cia Sul América devem ser enviadas em anexo ao e-mail no 

mesmo dia em que as cartas forem emitidas, para que seja providenciado o 
disquete que deverá ser entregue a cia .(exceto Unidade de Negócios de 
Uberlândia).

As vistorias da cia HSBC, deverão seguir para a matriz , já digitadas e com 
cartas , sendo destinadas ao setor de transmissão .
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.Setor de Informática 
●Disponibilizar todas atualizações dos programas de transmissão das cias.
●Disponibilizar um programa que gere um e-mail  para o Setor de transmissão, 
Gerência Operacional e Gerência Técnica  quando for cadastrada uma vp com o prazo 
maior que 48 horas da data atual.
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Transmissão Vera Cruz

Tela Renavem
.Entrar na opção “Transmissão Vera Cruz”;

.Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;

1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;
2. Minimizar todos os ícones que estiverem abertos;
**Para retornar ao menu principal tecle esc. **
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Tela Principal do Computador

.Clicar em “Conexão de transmissões” ;

.Clicar em “Conectar”( quando a tela de conexão minimizar e aparecer dois computadores no 
canto inferior direito);

1. Clicar no programa “VERATRAN”;

2. Clicar em “ENVIAR/RECEBER”.
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.Digitar o número do Vistoriador “16”;

.Digitar a senha “renav” (letra minúscula);

.Após a transferência do(s) arquivo(s)  aparecerá na tela veratran o seguinte 
status : 

“pronto”, clicar em sair e desconectar.

OBS.: Normalmente as transferências eletrônicas da Vera Cruz não necessitam mais de 
conexão antes de abrir o programa da Cia. Portanto, a conexão só será usada quando a Rede 
de Internet estiver com problemas ou fora do ar.

Transmissão  Vera Cruz finalizada  

Transmissão Agf
Tela Renavem
.Entrar na opção “Transmissão Agf”;

1. Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;
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1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;
**Para retornar ao menu principal tecle esc **;
2. Minimizar todos os ícones que estiverem abertos;

Internet

3. Entrar na Internet ;
4. Abrir a página www.agf.com.br;
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Clicar em “Agfnet”;

1. Clicar em  “Vistoriadora”;
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1. Digitar o “Código do Vistoriador” :3 ;
2. Digitar a senha “287199”;
3. Procurar o arquivo [tsouza]c:\agfbrasil\export\nome do arquivo(bh00+número do arquivo );
4. Digitar o e-mail: transmissao@renavem.com.br
5. Marcar a caixinha com a opção: Receber o protocolo de transmissão por e-mail.
6. Enviar.
7. Verificar se o protocolo foi enviado para o e-mail correto.
Após o processamento do arquivo finalizado, fechar a Internet

Transmissão Agf finalizada
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Transmissão Bradesco

Tela Renavem

1. Entrar na opção “Transmissão Bradesco”;

1. Entrar na opção “Relação de vistorias não transferidas”;

1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;
**Para retornar ao menu principal tecle esc. **

E-mail
1. Quando o arquivo for gerado automaticamente será enviado um e-mail  com o título “Renavem” e o

relatório;
2. Para encaminhar o arquivo, abra o Internet Explorer, conecte ao site

https://os390.bradescoseguros.com.br
3. Abrirá a seguinte tela:
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Onde já estará salvo o nome do usuário tw00302 e a senha r00302r.

Clique na opção Transmissão de Arquivos
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1. Agora em Envio de arquivos

1. Digite o código da transmissão em maiúsculo VISAE001.
2. Clique em procurar e puxe o arquivo no caminho C:\Bradesco\export\renavem.txt. Lembrando que

sempre é necessário verificar a data do arquivo e o horário, para não acontecer de enviar arquivos
incorretos. Mas, sempre terá somente um arquivo dentro da pasta export.

3. Clique em Envia
4. O arquivo será recebido e aparecerá em outra tela o número do protocolo do arquivo enviado que deve

ser anotado e a quantidade de vistorias, que o sistema Bradesco sempre grava como duas a mais, mas,
isso é devido à primeira e à última linha do arquivo.

Transmissão Bradesco finalizada
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Transmissão Real

Tela Renavem

1. Entrar na opção “Transmissão Real”;

1. Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;
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1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;
2. Minimizar todos os ícones que estiverem abertos;

Tela Principal do Computador

1. Clicar no ícone “Transferência de Dados”

1. C licar em  O K
2. A brirá  a  seguinte te la :

Na Caixa Local System dê dois cliques duplo sobre a seta verde
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1. Procure a pasta linces e dê um clique duplo sobre ela.

2. Dê um clique duplo sobre a pasta tx.

1. Agora, selecione o arquivo a ser enviado.
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1. Clique na seta indicando para a direita, para a caixa Remote Site.
2. Verifique se o arquivo foi para dentro da caixa Remote Site.

 Clicar  na opção “Transmissão Real”;

ograma Real Seguros
1. Clicar em “Conectar”;
2. Digitar o usuário: pr056
3. Digitar a senha tr56vp

3.

Pr

1. Selecionar os arquivos a serem transmitidos ;
2. Transferir os arquivos;
3. Fechar  o programa;

OBS.: A Transferência eletrônica da Real é feita somente via programa linces, lembrando que só terá
conexão se a rede da Internet estiver com problemas ou fora do ar.

Transmissão Real Finalizada
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A.Transmissão Paulista BH
1.1  Scannear os decalques e as fotos das vistorias Paulistas digitadas em BH;
1.2 Entrar na opção “Liberty Paulista  Seguros”;
1.3 Entrar na opção “Cadastro de fotos para Transferência” e digite o número do laudo, e logo após coloque
a quantidade de fotos contando com o decalque que a vistoria tiver, lembrando que o decalque sempre será o
último a ser numerado após as fotos e que independente de qualquer coisa a numeração das fotos e do
decalque terão que Ter dois dígitos.
 1.4  Entrar na opção “Selecionar vistoria para Transferência”;
1.5 Incluir os laudos  para transmissão (montar lotes de no máximo 3 vp’s);
1.6 Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;

Windows Explorer
1.6 Selecionar o arquivo que se encontra em   [tsouza]c:\Paulista\export\nome do
arquivo(bhps+numero.xml);
1.7 Zipar o arquivo em “Add to bpss+número do arquivo.zip”;
1.8 Abrir o arquivo zipado;
1.9 Clicar em “ADD”;
2.0 Copiar as fotos e os decalques dos respectivos laudos para dentro do arquivo zipado;
2.1Fechar o arquivo zipado;
OBS.: Caso alguma vistoria seja foto digital, entrar no programa de fotos, puxá-las e salvá-las na pasta
C:\Fotos Paulista, antes de zipar os arquivos.

B. Transmissão Paulista das Unidades de Negócios
1.0 Entrar na opção “Liberty Paulista  Seguros”;
1.1 Cadastro de fotos para Transferência. Como não temos como saber a quantidade de fotos da vistoria do
interior digite o número do laudo e logo após digite 00.
1.2  Entrar na opção “Selecionar vistoria para Transferência”;
1.3 Incluir os laudos  para transmissão ;
1.5 Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;

OBS.: As vistorias de BH que estiverem no balde e não tiverem fotos, faça como as do interior na hora de
cadastrar as fotos para transferência, digite o número do laudo e digite 00.
Windows Explorer
1.6 Selecionar o arquivo que se encontra em   [tsouza]c:\Paulista\export\nome do arquivo(bhps+numero);
1.7 Zipar o arquivo em “Add to bpss+número do arquivo.zip”;

Internet
C. Entrar no site “www2.pauliseg.com.br”;

Transmissão Paulista
Tela Renavem
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D. Clicar em “Vistoria Prévia”;
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E. Digitar o usuário “renavem”(minúsculo);
F. 7Digitar a senha “ren3750”;
G. Digitar  o CGC da Renavem ‘0341375000183’
H. Procurar o arquivo em [tsouza]c:\Paulista\export\ (bhps+numero do arquivo.zip);
I. Enviar o arquivo;
J. Fechar o Site;

Transmissão Paulista Finalizada

Transmissão Hannover

Tela Renavem
1. Entrar na opção “Transmissão Hannover”

Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;
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.Entrar na opção “Gerar arquivo para transmissão”;
**Para retornar ao menu principal tecle esc. **;

E-mail 
.Quando o arquivo for gerado automaticamente será enviado um e-mail  com o título “Transmissão 
Eletrônica de Vistoria Renavem_Hannover”;
.Abrir o e-mail ;
.Anexar o arquivo que será encontrado em [tsouza]c:\H_inter\export\nome do arquivo (vp+data.501) e 
enviá-lo para o endereço ,  
.Enviar o e-mail.

Transmissão Hannover Finalizada

Transmissão Tókio Marine

Tela Renavem

1. Entrar na opção “Transmissão Tókio Marine ”

R
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1. Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;

1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;

E-mail
1. Quando o arquivo for gerado automaticamente será recebido um e-mail  com o título “Transmissão

Eletrônica de Vistoria Renavem_Tókio Marine”;
2. Abrir o e-mail ;
3. Selecionar o arquivo que será encontrado em [tsouza]c:\Tókio\export\ laudo_vistoria.txt;
4. Anexar o arquivo e enviá-lo para o endereço marli.braga@tokiomarine.com.br ;
5. Enviar o e-mail.

Transmissão Tókio Marine  Finalizada
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Transmissão Unibanco
Tela Renavem
1. Entrar na opção “Transmissão Unibanco”;
2. Entrar na opção “Relação de laudos não enviados”;

1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transferência”;
2. Minimizar todos os ícones que estiverem abertos;
**Para retornar ao menu principal tecle esc **;
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Programa Unibanco
1. Clicar no programa da Unibanco ;

1. Clicar em “Comunicação”;
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1. Clicar em “Importar/Vistorias”;
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1. Desmarcar a opção( Desprezar todo lote quando houver vistorias rejeitada);

Clicar em “Executar

1. Clicar em “c:\export”;
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1. Salvar as vistorias aceitas e anotar as vistorias recusadas para correção(caso tenha alguma recusada)
corrigir e retransmití-la ;

2. Imprimir as vistorias aceitas e as rejeitadas e após atualizar imprimir as aceitas.
3. Retornar ao menu principal da tela “Comunicação”;
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Clicar em “cia” e selecionar a opção “Unibanco”;

1. Clicar em “tipo” e selecionar a opção “Vistoria Prévia”;
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1. Clicar na mãozinha indicando para baixo para selecionar as vistorias à serem transmitidas;

1. Clicar em “Conectar”;
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1. Quando conectar digitar a senha “seguro”(minúsculo);

1. Após a transmissão finalizada fechar o programa;

Transmissão Unibanco  finalizada
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Transmissão Sul América

Tela Renavem

1. Entrar na opção “Transmissão Sul América”;

1. Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;



Sistema Renavem de Serviços
R

otinas da Á
rea T

écnica

1. Entrar na opção “Gerar arquivo para transmissão”;
2. Automaticamente será enviado um e-mail com os nomes dos arquivos a serem  transferidos para a cia(

Arquivo de transmissão eletrônica Sul América: RETM+ número do arquivo se as vp’s forem de
Uberlândia, REBH+número do arquivo quando as vistorias forem de BH e demais filiais) ;

3. Minimizar todos os ícones que estiverem abertos;
**Para retornar ao menu principal tecle esc **

Tela Principal do Computador
1. Clicar em “Conexão de transmissões” ;
2. Clicar em “Conectar”( quando a tela de conexão minimizar e aparecer dois computadores no canto

inferior direito);

Tela Sul América
1. Clicar no ícone  “CONFTRAN SUL AMERICA”;
2. Abrirá a Seguinte tela;
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Para se enviar o arquivo:

1. No campo “Prefixo” deve ser digitado em minúsculo retm (quando for Uberlândia)ou rebh(quando for
de Bh  demais filiais);

2.  No campo “Lote” deve ser digitado o número sequencial do arquivo, informado no e-mail;
3.  Na opção “Unidade Operacional” deve se digitar “0108”quando estiver transferindo arquivo de Bh

(rebh) e demais unidades, ou 0159 quando estiver transferindo arquivo de Uberlândia(retm);
4. No campo “Nome do arquivo completo deverá ser preenchido o caminho onde o arquivo se encontra

c:\transula\+nome do arquivo.txt (Ex: c:\transula\retm2128.txt ou c:\transula\rebh3138.txt);
5. Clicar em “Transmite arquivo”;
6. Aguardar o retorno no campo “Código de Retorno”( quando se retornar “0”significa que o arquivo foi

enviado) ;
7. Após o envio do arquivo, clicar em “Sair”;
8. Desconectar;

Para puxar o protocolo dos arquivos enviados
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No campo “Prefixo” deve ser digitado em minúsculo retm (quando for Uberlândia)ou 
rebh(quando for de Bh  demais filiais);

. No campo “Lote” deve ser digitado o número do arquivo a ser puxado;

.No campo “Unidade Operacional” para  puxar os protocolos de bh deverá ser utilizado 
o código “0108”, e depois  puxar com o código “990”,e de Uberlândia  deverá ser 
utilizado o código “0159”, e depois  puxar com o código “990”;
.No campo “Caminho p/ Baixa do Recibo”, deverá ser informado o caminho em o 
protocolo será gravado  c:\transula\recibos; 
.Na opção “Tipo Arq. P/ Baixa” [T]xt/ tx[1]/ tx[2] , os protocolos deveram ser puxados 
nas três opções T,1,2 e nas duas unidades 0108 ou 0159 e 990(um de cada vez);
.Clicar na opção “Baixa”;
.Aguardar o retorno na opção “Código de Retorno”( quando se retornar “0”significa 
que o protocolo e(ou) a crítica foram  puxados) ;
.Na opção T deverá sempre retornar como “0”;
.Na opção 1 e 2 não deverá sempre ser retornada com “0” pois 1 se trata de arquivo 
com crítica, caso retorne deverá ser aberto o arquivo e verificar quais são as vp’s
criticadas, qual o motivo, redigitá-las para serem retransmitidas corretamente, e 2  se 
trata de vistoria que já se encontra transmitida na SAS(não é necessário retransmití-
las).
.Após puxar os protocolos deverá  clicar em “Fechar”;
.Desconectar;

OBS.: A Transferência Eletrônica da Sul América também não tem necessidade de Conexão, 
pois, ela pode ser feita direto pela rede da Internet.

Transmissão Sul América Finalizada
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Transmissão Alfa
Tela Renavem
1. Entrar na opção “Transmissão Alfa”

1. Entrar na opção “Relação de laudos não transferidos”;
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.Entrar na opção “Gerar arquivo para 
transmissão”;

**Para retornar ao menu principal tecle esc. **;

E-mail 
.Quando o arquivo for gerado automaticamente será recebido um e-mail  com 
o título “Transmissão Eletrônica de Vistoria Renavem_Alfa”;
.Abrir o e-mail ;
.Anexar o arquivo que será encontrado em [tsouza]c:\alfaseg\export\arquivo 
(24500+número seqüencial) e enviá-lo para o endereço  
david@alfaseg.com.br ;

.Enviar o e-mail.
Transmissão Alfa Finalizada
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Transmissão HSBC
É obrigatório a vistoria estar digitada no sistema Renavem, antes de ser digitada no sistema HSBC.
Ao receber as vistorias:
1. Verificar se a vistoria realmente foi digitada no sistema Renavem e conferida pelo setor de Montagem.

Sistema de digitação HSBC:
Tela do Computador:
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1. Clicar na Pasta HSBC Seguros.
Abrirá a tela “Identificação do Usuário”.
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.Digite o login: bhsi (minúsculo)

.E a senha bhsi (minúsculo).

.Tecle Enter

Digitação de Vistorias:
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Primeira Tela:
Assim que entrar na tela de digitação de vistorias, preencher todos os campos lembrando que:
1. A data da Vistoria não pode ultrapassar de 15 dias, pois, o sistema não aceita, caso isso ocorra colocar

uma data fictícia (com menos de quinze dias e próxima a da vistoria), e na observação colocar a data
correta

2. Os campos Companhia e Regional são preenchidos automaticamente.
3. O campo Numero de Contato só será preenchido se o motivo da vistoria for diferente de Seguro Novo.
4. O campo Numero Item fica em branco.
5. O Numero Agendamento é referente ao número do laudo.
6. Campo Produtor: Sempre o número do produtor será 1000159
7. Os Campos Código Agência e Vistoriador também são preenchidos automaticamente.
8. Campo Funcionário: Ao abrir a caixa de seleção desse campo, escolha um nome qualquer que estiver

dentro dessa caixa (o mesmo não interfere em nada).
9. Campo Modalidade da Vistoria: Se o posto for fixo o campo KM Percorrido deverá ficar em branco, se

for volante, deve-se ir a opção 38 (Km) no Sistema Renavem e escolher a opção 2 (Modifica e Consulta).
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10. Tecle F1e digite o nome da cidade onde foi realizada a vistoria e tecle Enter.

10. Tecle F1e digite o nome da cidade onde foi realizada a vistoria e tecle Enter.

1. Irá aparecer ao lado de Km a distância percorrida e para obter o valor correto é só duplicar o que
aparece na tela.

2. Os campos Marca, Modelo, Ano de Fabricação, Ano Modelo, Cilindradas, Número de Portas e Cor
deverão ser preenchidos de acordo com a vistoria.

3. A opção Km será preenchida conforme o hodômetro do veículo.
4. A opção Licença é referente a placa do veículo, ao estado e a cidade da realização da vistoria.
Assim que a primeira tela estiver totalmente preenchida clique em avançar.
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Segunda Tela:

1. As opções Número de Motor, Turbo, Número do DUT e Data serão preenchidos conforme a Vistoria.
2. A opção Data deverá ser preenchida com base na data do DUT. Assim como o nome.
3. As opções Número do DUT, Numero do Renavem, Alienado e Estado do Veiculo, deverá ser preenchida

conforme a vistoria.
4. Campo Componentes Não Originais: Deve-se observar se na vistoria consta algum componente que

tenha sido adaptado ou trocado no veículo.
5. Parecer Técnico: Deve-se anotar todos os códigos de análise que vem impressos nas observações do

laudo digitado e ou alguma observação do analista e não deixar de marcar o Parecer Técnico do
veículo: Aceitável, Sujeito a Análise ou Recusável.

Após ter preenchido tudo, clicar na quarta guia (Incluir/Alterar Acessórios e Opcionais do Veículo).
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Terceira Tela

1. Preencher esta tela com todos os acessórios. Para cada acessório o programa de digitação HSBC tem
um código que chamamos de código do acessório.
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Segue abaixo uma planilha com todos os acessórios e os códigos:
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Esta lista abaixo é a dos acessórios obrigatórios em todas as vistorias.
OBS.: Quanto à pintura deve-se escolher somente um tipo.

Após preencher todos os acessórios, clique na quinta guia (Incluir/Alterar Áudio e Vídeo do Veículo).

Quarta Tela
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Digitar todos os acessório de áudio que o veículo possuir de acordo com os códigos da tabela abaixo

Assim que a tela de equipamentos de som estiver preenchida, clique na guia de número seis (Incluir/Alterar
Avarias do Veículo).

Quinta Tela
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1. Esta tela deverá ser preenchida com todas as avarias que o veículo possuir.

2. Para preencher as avarias, utilizamos um número para o código do componente, conforme a planilha
abaixo:

1. Os tipos de avarias, extensão e horas temos no laudo, lembrando que sempre quando digitamos uma
avaria para passar de um campo para outro é só pressionar a tecla Tab.

2. Após digitar as avarias, se existirem, retornar a primeira  tela e clicar no botão Retornar no canto
inferior esquerdo.

3. Para Salvar a vistoria, basta clicar no botão Salvar e digitar novamente o chassi.

***Finalizado o processo de digitação***
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Transmissão de Arquivos HSBC:
1. Após todas as vistorias serem digitadas, retornar a área de trabalho e clicar no ícone Atalho para Terra.
2. Clicar em conectar.

1. Após conectar, entrar novamente na pasta HSBC Seguros e clicar no ícone Conexão HSBC.
2. Espere a caixa de conexão Dial-up aparecer e clicar em conectar.
3. Assim que terminar a transmissão, irá aparecer a seguinte mensagem: Deseja navegar no site HSBC?

1. Clique em Não, desconecte e feche o programa.
2. Vá ao canto inferior direito da tela e clique em desconectar nos dois computadores, das duas conexões

feitas.
***Processo de Transmissão Finalizado***
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Tela Renavem:
Entre novamente no sistema Renavem.
Opção 12 (Bamerindus

1. Digitar o número do laudo de cada vistoria digitada e transmitida no dia.
2. Tecle enter.

Transmissão HSBC Finalizada
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Transmissão Generali/Corba
Tela Renavem:
1. Entrar na opção Generali do Brasil Cia. Nacional.
2. Entrar na relação de laudos não transferidos.

1. Selecionar a opção Gerar Arquivos para Transferência.
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1. Após gerar o arquivo, automaticamente irá gerar um relatório com todas as vistorias transmitidas que
chegará no e-mail da transmissão.

Programa Generali
1. Clique no ícone Generali do Brasil na área de trabalho.
2. Irá aparecer a seguinte tela:
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1. Clique em OK.
Irá aparecer a seguinte tela

1. Na caixa Remote Site clique na pasta vistorias.
2. Depois clique no CGC 02980923000182.
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1. Na caixa Local System clique na seta verde (dois cliques rápidos).
2. Aparecerá algumas pastas e outra seta verde, (dê mais dois cliques rápidos sobre ela).
3. Aparecerá a seguinte tela:

1. Clique em receber:
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1. Clique na pasta Generali.
2. Clique em export.

1. Na caixa Local System clique no arquivo gerado (Normalmente o último que aparece).
2. Verifique qual é o arquivo, olhando a data e a hora e selecione-o.
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1. Clique na seta da esquerda para a direita.
2. Aguarde que o arquivo passe para a tela Remote Site.

Para encaminhar o arquivo Corba:
1.1 Na caixa Remote Site dê um clique duplo na pasta vistorias.
Dê um clique duplo no CGC 03274472000201

1. Clique na pasta vistorias.
2. Clique na pasta receber.
3. Na caixa Local System, clique duas vezes na seta verde com um clique duplo.
4. Dê um clique duplo no CGC 03274472000201
5. Dê um clique duplo na pasta export
6. Selecione o arquivo a ser enviado.
7. Clique na seta da esquerda para a direita.
2.0  Verifique se o arquivo se encontra na caixa Remote Site.

***Transmissão Generali/Corba Finalizada***
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Transmissão de informações da vistoria para a Internet
1. Os laudos são digitados , conferidos , após a conferência automaticamente, as vistorias caem no balde

de transmissão via internet.
2. Entrar na opção  TRANSMISSÃO
3. Entrar na opção  INFORMAÇÃO DE VISTORIAS PARA INTERNET
4. Escolher a opção RELAÇÃO DE VISTORIAS NÃO TRANSFERIDAS

1. Verificar as datas, caso exista vistorias atrasadas, solicitar a digitação ou as bases que liberem a
vistoria para transmissão

2. Clicar em esc para retornar;
3. Entrar na opção GERAR ARQUIVO PARA TRANSFERÊNCIA e sair da  tela;
4. Entrar na internet site da RENAVEM (www.renavem.com.br);
5. Clicar em TRANSFERÊNCIA DE DADOS DA VISTORIA INTERNA;
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1. Digitar o usuário e a senha, e clicar em login;

1. Selecionar o arquivo a ser transferido c:/INTERNET/EXPORT/ARQUIVO.XML(o arquivo é sequencial ;
2. Clicar em transferir laudo;

1. Verificar o protocolo, caso tenha alguma vistoria com crítica , anotar o número , alterar e retransmitir;



Sistema Renavem de Serviços
R

otinas da Á
rea T

écnica

1. O protocolo é automaticamente enviado ao e-mail  da transmissao@renavem.com.br, e  este e-mail será
arquivado na pasta (protocolos internet).

*** Transmissão de laudos via Internet finalizada**
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Transferência Axa Seguros Brasil S/A
1.0 Entrar na opção Axa Seguros Brasil S/A
1.1 Entrar na Relação de Laudos não Transferidos

1.0 Tecle esc para retornar ao menu.
1.1 Selecione a opção “Gerar arquivo para Transferência”.
1.2 Abra o Internet Explorer.
1.3 Entre no site da Renavem (www.renavem.com.br).
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1.0 Clique em Transferência de Dados da Vistoria para Axa.

1.0 Digite o usuário e senha e clique em login.

1.0 Clique em procurar, selecione o arquivo e clique e transferir laudo.
1.1 Caso haja alguma vistoria com erro ou algum dado incorreto a crítica aparecerá na frente do número da

vistoria à medida que se processa o arquivo.

***Transmissão Axa Finalizada***
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Rotina de envios de laudos a cia

Objetivo:

Esta instrução tem por objetivo de envio dos laudos solicitados via fone/fax/e mail para a cia , 
com o prazo de entrega de 48 Hrs. 

Aplicação:

Aplica-se  ao SAC, Arquivo, Técnica, Montagem, Auditoria & Qualidade ,Administrativo e GOP

Procedimentos:

3.1. SAC:
Recebe a ligação da cia solicitando o  envio do laudo(com fotos), e o motivo.  

Deverá ser informado qual a cia, o endereço para entrega,  o numero do laudo 
e para quem deve ser entrengue e o prazo máximo para atendimento .

Repassa o pedido para o arquivo providenciar o laudo

Recebe informação do arquivo que o laudo e negativos ou fotos foram 
localizados e estão disponiveis

Solicita ao Encarregado da Técnica (Iara) para buscar o laudo no arquivo e 
preparar envio para a Cia. 

Recebe da Técnica a informação da data e numero de carta em que o laudo 
foi enviado para a Cia. 
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Recebe do SAC  o pedido  do laudo para ser enviado a cia  e se é com fotos 

ou não.
Separa  o laudo, as fotos ou os negativos (no caso de não existir mais a foto), 

no maximo de 12 horas apos recibo do pedido
Informa ao Sac que o laudo está disponivel e preparar requisição em nome da 

Tecnica.
Colhe visto com data na requisição de quem buscou o laudo no Arquivo

3-3 –Técnica
A área técnica estará imprimindo o laudo, anexando as fotos no caso de foto 

digital copia-se a foto no disquete,  faz se  a carta para  cia em duas vias 
informado o nome da cia, o nome de pessoa que solicitou  e o endereço (todas 
as cartas devem  conter uma númeração para que a mesma seja protocolada.)

Após o laudo estar pronto (prazo máximo de 24 horas) para ser enviado a cia, 
este deverá ser enviado a Auditoria & Qualidade 

3-4 – Auditoria & Qualidade 
A auditoria verificará se o laudos estão ok , 
Afixa carimbo da area no verso da vp
Envia o laudo de volta a tecnica (Iara) para que seja repassado ao Moto Boy.
A técnica irá protocolar o laudo e passá-lo ao moto boy,

3-5 - Moto Boy
O moto boy confere o protocolo ,e assina;
Entrega  a vp na cia, retornando com uma das vias da carta devidamente 

protocoladas;
A carta é passada a área técnica ,

A área técnica ira arquivar a carta em pasta especifica e de facil acesso para tirar duvidas da 
Cia. 

TODO O PROCESSO ENTRA A SOLICITAÇÃO E LIBERAÇÃO DO LAUDO PARA A CIA  NÃO 
PODERÁ SER SUPERIOR A 48 HORAS. POR ISTO É IMPORTANTE SINCRONISMO ENTRE AS 
AÇÕES DO SAC, ARQUIVO E TECNICA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A COPIA DE 
FOTOGRAFIAS. 
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Não se aplica.

Documento Complementar 

Não se aplica

Terminologia

Não se aplica

Controle de distribuição:
SAC
Gerência técnica e setores técnicos das unidades de negocio
Arquivo
Moto Boy 
Gerencia Administrativa
Coordenadoria Operacional  

Responsabilidades:
È responsabilidade das áreas envolvidas cumprir o prazo de entrega conforme informado acima 
(48 horas).
É responsabilidade de todos zelar pelo cumprimento da rotina.
È responsabilidade de todos, antecipar ao SAC qualquer problema que possa ocorrer e que 
venha comprometer o prazo de atendimento.
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Objetivo:

Definir as Normas Dentro Do Call-Center , para o melhor andamento do trabalho realizado no 
mesmo.

Aplicação:

aplica-se a todos os setores da empresa e principalmente aos funcionários do setor call-center
.

Procedimentos:

3.1.1 CALL-CENTER : 
os agentes devem permanecer em posição de atendimento, que é sentado 

em sua cabine com o sistema ligado,  durante o período de trabalho exceto 
quando saem para seus intervalos ou necessitam consultar fax ,catálogos etc. 

os agentes não devem ficar nas posições de outros agentes , ou seja fora  de 
sua cabine, cada um tem a sua posição com identificação . 

ao saírem para seus intervalos ou qualquer outro motivo,  o agente não 
poderá passar nas cabines de outros agentes para conversar, salvo quando 
autorizado pela Supervisora.  

deverá sair em  silencio para não atrapalhar o trabalho do outro . 
durante o trabalho o agente deve manter o tom de voz normal e não 

alterado para que não ocasione barulho e ruído dentro do call-center . 
o agente deve manter sua cabine organizada (com a cadeira e os papeis 

sempre organizados por sobre a mesa)
quando do lado de fora da empresa estiver com barulho manter o ar 

condicionado ligado e as janelas fechadas . 
os agentes devem respeitar seus colegas e seus superiores e não entrar em 

conflito explícito com nenhum deles e a reciproca é verdadeira .
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3-2  DEMAIS SETORES : 
a área do call -center é uma área reservada e só é permitida a entrada de 

pessoas do setor e pessoas autorizadas como Paulo Artur, Gelson, Mariléia, 
Vanessa Rocha e Vanessa Lanieli. 

Demais pessoas devem pedir autorização na recepção ou com a supervisora  
do setor . 

As pessoas que são autorizadas a entrar no setor devem permanecer em 
silencio ou em um tom de voz moderado no local. Se necessário abordar algum 
agente deve-se primeiro informar ao supervisor . 

A limpeza do call-center deve ser realizada antes do horário de trabalho dos 
agentes .

3-3 PROCEDIMENTOS QUANTO A APLICAÇÃO: 

A divulgação dessa norma esta sendo feitas através de e-mail´s para 
conhecimento geral 

setor responsável providenciou a mudança do horário da limpeza e a retirada 
do fax de dentro do call center . 

Foi colocada a placa na porta do setor o identificando como setor reservado
. 

3-4 PROCEDIMENTOS QUANTO A NÃO APLICAÇÃO: 

Quem infringir a qualquer norma imposta dessa rotina receberá a 
advertência verbal se o fato torna-se repetitivo a advertência será escrita, 
sendo que na terceira advertência escrita  acarretará na dispensa do 
funcionário .

Anexos

Não se aplica.
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Documento Complementar 

Não se aplica

Terminologia

Não se aplica

Controle de distribuição:
Unidade BH e Contagem 

Responsabilidades:

é responsabilidade do call-center cumprir ,alterar e divulgar o que for 
necessário na rotina em questão. 

é responsabilidade das demais áreas zelar pelo cumprimento das normas, 
sugerir alterações que possam melhorar a rotina .

Atenciosamente,

Raquel Bosser Martins dos Santos 

Supervisora Call Center
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Código: CC000/02

.Objetivo:

Definir critérios para vistorias sem documentos no local
.Aplicação:

Call Center, Operacional, Gerência  Técnica, 
.Procedimentos: 
3.1 CALL CENTER:
Ao agendar uma vistoria prévia de automóvel, deve-se esclarecer  ao segurado/cliente sobre a 
obrigatoriedade de se apresentar o DUT ou NF quando se tratar de veiculo ZERO Km no ato da 
realização da VP. Sem a apresentação do mesmo ou previa autorização a VP não poderá  ser 
realizada.
Quando o Segurado / Cliente informar que os documentos não estão no local, um Fax do 
mesmo poderá ser enviado ao Call Center, aos cuidados do  Operador, caso contrario não 
haverá continuidade no processo de marcação da VP..

O operador recebe o fax antes do agendamento da VP
Confere os dados do veiculo e se estar legivel
Registra no Fax o numero da solicitação  
Informa  obrigatoriamente na observação do agendamento passado ao 

vistoriador via pager. - FAX DOS DOCUMENTOS NA RENAVEM

Após o lançamento da situação 05 no sistema (VP marcada) :

Lançar o código "DE"  (VP agendada com DUT enviado a Renavem via Fax)
Gerar e-mail ao Call Center e à  Gerência  Técnica para acompanhamento.
O Call Center deve enviar à GTE os DUT recebidos via fax, devidamente 

protocolados e com numero da solitação, no prazo máximo de um dia após o
agendamento da VP
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OPERACIONAL
.Anexos

Não se aplica

.Documento Complementar 

Não se aplica

.Definição Terminologica

.Controle de distribuição:

Diretoria Operacional
Gerência Unidade BH e demais unidades
Coordenadoria Operacional
Gerência Técnica 
Call Center 

Responsabilidades:

È responsabilidade do Call Center , alterar e divulgar  o que for necessário sobre a rotina em 
questão. 

É responsabilidade de todas as demais Gerências zelar pelo cumprimento da norma, sugerir 
alterações que possam melhorar a rotina
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A Coordenadoria Operacional e Gerencia da Unidade devem:
Informar a todos vistoriadores sobre esta rotina.
acatar e realizar as vistorias marcadas nestas condições
constar no campo de OBS. do laudo: VP Realizada sem documentos - Fax 

do DUT  se encontra na Renavem 

GERÊNCIA  TÉCNICA
Receberá e-mail gerado pelo sistema apos lançamento da situação “DE”,  informando que 
determinada VP foi agendada sem DUT no local;
Receberá os fax do Documentos devidamente protocolados e com o numero da solicitação, 
quando houver agendamento de VP pelo Call Center sem DUT;
Os laudos de vistoria devem ser entregues à GTE com a observação: VP Realizada sem 
documentos - Fax do DUT  se encontra na Renavem 

VISTORIAS REALIZADAS SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Podem ocorrer  casos onde o documento do veiculo  não será apresentado no ato da VP, e não 
seja possível enviar o Fax do DUT ao Call Center, nestes casos  a Gerência da Unidade pode 
utilizar sua alçada e liberar o atendimento por interesse Comercial. 
Fica desde já estabelecido que havendo liberação para realização da VP sem documentos, por
parte da Gerência da unidade, a mesma é responsável pela solução da pendência no prazo 
máximo de 24 horas. Após este prazo fica a vistoria cancelada e sem nenhum valor ou efeito.

O vistoriador deve nestas situações seguir os procedimentos:
Preencher divadamente o laudo de vistoria, observando no verso: VISTORIA REALIZADA SEM 
DOCUMENTOS – LIBERADO PELA GERENTE DA UNIDADE BH
NÃO entregar o comprovante da vistoria ao Cliente
Confeccionar COMPROVANTE de VISITAS NEGATIVA entregando uma via da mesma ao cliente e 
assinalando o motivo da não realização do laudo com sendo a falta de documentos no local.
Esclarecer ao Segurado / Cliente que a VP terá validade após envio do Fax do DUT à RENAVEM 
no prazo máximo de 24 horas. 
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