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HISTÓRIAS DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
SINDIREPA
É PURA INOVAÇÃO
Podemos contar a histó-
ria da indústria automo-
tiva de uma forma inova-
dora levando sempre o 
melhor resultado a você 
nosso associado.

Acesse pelo aplicativo QRCode

Veja no link um resumo sobre
Os Melhores do Ano 2017:

O Sindirepa pesquisou e chegou a con-
clusão que contar histórias é a forma 
mais antiga de comunicação.
Cada link é uma pequena parte da histó-
ria que contamos do setor automotivo.
Uma maneira convincente de in-
formar, orientar ações, escolhas e 
comportamentos. Como nem todas 
as ferramentas de contar essas his-
tórias são eficazes para produzir os 
resultados desejados, o Sindirepa Rio 
fechou uma inovadora parceria com 

Louyt, empresa detento-
ra da tecnologia que 

está inovando na 
c o m u n i c a ç ã o 
com os nossos 

associados através de StoryTelling.
Cada link é uma pequena parte da histó-
ria que contamos do setor automotivo.
Entre no link e veja um resumo das 
nossas atividades em 2017, ao final 
verá o nosso vídeo de final de ano e 
a mensagem para 2018.
www.louyt.mobi/7ENb
Com Storytelling nós enriquecemos 
a história do setor automotiv0 com 
conteúdos multimídia; contamos 
histórias de trabalhos, histórias 
pessoais e apresentamos os nos-
sos parceiros e os seus produtos 
de uma forma inovadora, criando 
curiosidade e surpreendendo os 
nossos associados.



PRÊMIO MELHORES DO ANO

Celso Mattos, presidente do Sindirepa, na abertura dos Melhores do Ano 2017.
Créditos da foto: Sintonia Photography – Luciana Mello

A 2ª edição do Prêmio 
Melhores do Ano, reali-
zado pelo Sindirepa Rio, 
identificou as melhores 
marcas de autopeças, 
acessórios, produtos, tin-
tas, seguradoras e mon-
tadoras que se destaca-
ram em 23 categorias, de 
acordo com pesquisa da 
Consulting, empresa cre-
denciada do Sebrae RJ 
– realizada com 200 re-
paradores e auditada in-
ternamente pelo Sindire-
pa Rio. Para determinar 
os ganhadores em cada 
categoria, são analisados 

vários quesitos, entre 
eles, preço, qualidade e 
atendimento.
Segundo Celso Mattos, 
presidente do Sindire-
pa Rio,  é primordial va-
lorizar a qualidade das 
peças, dos insumos e 
dos reparos diante do 
aumento significativo da 
frota circulante no esta-
do. “Valorizamos e des-
tacamos aqueles que 
realmente foram os mais 
votados, essa é uma 
contribuição que damos 
a todos, garantindo qua-
lidade ao consumidor 

final”, lembro que repre-
sentamos hoje mais de 
13.000 empresas para 
repararmos uma frota 
com mais de 6.300.000 
veículos,  segundo levan-
tamento e pesquisa rea-
lizada pela Firjan em de-
zembro de 2017, ou seja, 
é uma tremenda respon-
sabilidade garantirmos a 
qualidade dos reparos” 
revela Mattos.
A cerimônia da 2ª edição 
do Prêmio Sindirepa Rio 
foi realizada, no dia 14 
de dezembro, no Cen-
tro de Convenções da 

Firjan, reunindo mais de 
200 pessoas, momento 
em que o Sindirepa Rio 
e o Sindistal assinaram 
um acordo de eficiên-
cia energética visando a 
redução de custos em 
energia elétrica.
Contou ainda com a 
presença de diversas 
entidades, como Firjan, 
Senai-RJ, Senai-DN, Sin-
distal, Sindiborj, Sipaterj, 
Sebrae-RJ, Comando Ge-
ral da PM, Presidência do 
Inmetro, fábricas, distribui-
dores, varejo  e imprensa 
especializada.

PRÊMIO SINDIREPA RIO APONTA TRÊS 
ELEITAS POR REPARADORES EM 23 
CATEGORIAS DE PRODUTOS



Contou com o patrocínio das seguintes empresas:

1) Bradesco Seguros  e IGT Motors
(Patrocínio Diamante);

2) Assim Saúdez (patrocínio Ouro);

3) Wix e Generali Seguros (Patrocínio Prata),

4) Axalta Tintas, Audatex, GasFer, LandiRenzo, 
Inter Jeep, Itavema Motors Hyundai, Itavema 
Fiat e Engefer Tintas (Patrocinador Bronze)

5) Fuscão Preto, Mat S/A, SGV, Altese, Orion e 
Mercocil também reforçaram o grupo de patrocina-
dores dando peso e credibilidade ao Sindirepa Rio.

CONHEÇA OS VENCEDORES DA 2ª EDIÇÃO DO 
PRÊMIO MELHORES DO ANO:

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE

1- BOMBA DE COMBUSTIVEL BOSCH SIEMMENS DELPHI

2 - CORREIAS DAYCO GATES CONTITECH

3 - MONTADORA HONDA/FORD TOYOTA PSA

4 - FILTROS WIX TECFIL FRAN

5 - JUNTA DE MOTOR ELRING SABÓ UNIVERSAL

6 - VALVULA TERMORTÁTICA MTE-THOMPSOM VDO IGUAÇU

7- RETENTOR ELRING CORTECO SABÓ

8 - FREIO COBREQ FRASLE SYL

9 - AMORTECEDOR PERFECT MONROE COFAP/MAGNETI MARELLI

10 - SEGURADORA BRADESCO PORTO SEGURO TOKIO MARINE

11 - ÓLEO LUBRAX MOBIL AGIP

12 - PNEU CONTINENTAL MICHELIN PIRELLI

13- TINTA AUTOMOTIVA PPG AXALTA WANDA

14 - DISTRIBUIDOR DE TINTA COLORMETRIA ENGEFER BEIJA FLOR

15 - LOJA DE PEÇAS FUSCÃO PRETO ALTESE MCW

16 - CILINDRO GNV MAT SINOMA MERCOSUL

17 - KIT 5 GERAÇÃO IGT MOTORS LANDIRENZO TURY

18 - ANEL/PISTÃO/CASQUILHO MAGNETI MARELLI MAHLE KSPG

19 - VELA DE IGNIÇÃO NGK DELPHI BOSCH

20 - SUPORTE DE CILINDRO FERRALUMI VDKM GAFER

21 - CHAVE COMUTADORA IGT MOTORS VERPTRO BRC

22 - SISTEMA DE ORÇAMENTAÇÃO CILIA ORION AUDATEX

23 - TUBO DE ALTA PRESSÃO TDLM

PARCEIRO SINDIREPA

FIRJAN PARCEIRO SUPER DIAMANTE

BRADESCO PARCEIRO DIAMANTE

IGT MOTORS PARCEIRO OURO

ASSIM PARCEIRO BRONZE

Empresa parceira

Mais uma vez a Bradesco Seguros foi homenageada 
como empresa parceira do setor de reparação de 
veículos, sendo representada pelo superintendente 
geral de sinistros, Carlos Oliva.

A Firjan também recebeu a placa de parceira do 
Sindirepa Rio devido a articulação que ambas enti-
dades têm realizado em prol do setor automotivo.
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NORMAS E PROCEDIMENTOS DUVIDOSOS, O QUE FAZER?

PARCEIROS

SEGURANÇA

O excesso de normas no 
setor e a padronização 
de determinados pro-
cessos inibe a competi-
ção. A afirmação é de um 
dos associados do Sindi-
repa Rio que identifica 
o excesso de normas, 
regulamentos que são 
criados para favorecem 
única e exclusivamente 
“alguns“ sem nenhuma 
comprovação de efici-
ência aplicada no se-
tor. Segundo Italo, para 
quem o mercado deve 
passar por um processo 
de amadurecimento: “O 
potencial do setor auto-
motivo é muito grande. 
Podemos agregar novos 
produtos, ampliar mer-
cados, atrair novos seg-
mentos e atender a so-
ciedade com qualidade, 
parem de criar obstácu-
los” termina Italo.

Segundo o Presidente do 
Sindirepa Rio, essa foi uma 
demanda recorrente, e 
o Sindirepa Rio trabalha 
no sentido de minimizar 
a burocracia e as chama-
das vendas de certificação 
sem avaliação, aquele tipo 
de certificação que você 
obtém, basta pagar, não 
existe critério.
“Estamos bem adiantan-
do na certificação de pes-
soas e processos com o 
Senai, uma instituição que 
tem a isonomia necessá-
ria e comprovadamente 
os melhores centros au-
tomotivos, não precisa-
mos inventar, temos que 
facilitar” termina Mattos.
Previsões do Sindirepa 
Rio dão conta que no fi-
nal de 2018 o setor terá 
o modelo adequado de 
certificação já elabora e 
pronto para ser aplicado.


