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O processo de adaptação ao fim da con-
tribuição sindical compulsória, vinda com 
a Reforma Trabalhista em novembro de 
2017, já rende cases de sucessos no estado 
do Rio. Um dos exemplos vem do Sindica-
to da Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro 
(Sindirepa), que deu um salto de 28 asso-
ciados em 2017 para 721 até dezembro de 
2018, um incremento de incríveis 2.575%. 
A fórmula não é nenhum segredo: além da 
defesa de interesses, a oferta de produtos 
e serviços aos associados agregou valor 
ao associativismo. 

O carro-chefe foi a parceria com um 
plano de saúde para oferecer às empresas, 
seguido da oferta de atendimento jurídico, 
segundo Celso Mattos, presidente do Sindi-
repa. “Hoje, temos uma Central de Serviços 
com vários parceiros. Estamos sempre pro-
curando expandi-la, de modo que nossos 
associados saibam que eles podem contar 
com a gente. Somos reconhecidos como 
um clube de benefícios e balcão de negó-
cios”, contou. Em 2018, a entidade ficou en-
tre os finalistas do 1º Prêmio Nacional de 
Boas Práticas Sindicais, uma parceria entre 
a CNI e as federações estaduais. 

CENTRAL DE SERVIÇOS
 
Cartão Clube Sindirepa Benefícios
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Parceria com Assim Saúde
Atendimento médico e hospitalar para 
associados e seus funcionários.

Atendimento jurídico
Esclarecimento de dúvidas de âmbito 
legal nas áreas do direito do consumidor, 
trabalhista, comercial, entre outras.

Convênio SafraPay
Condições e taxas especiais para 
utilização de máquina de cartão de crédito 
ou débito.

Programa de Eficiência Energética
Em parceria com o Sindistal, o Sindirepa 
oferece às empresas soluções de eficiência 
energética para os estabelecimentos 
dos associados, com qualidade e boas 
condições de aquisição. O sindicato 
promove suporte aos associados através 
de uma central de relacionamento que 
indicará uma empresa habilitada e 
qualificada para cada demanda.

SINDIREPA

28
ASSOCIADOS 
ABRIL 2017

507
ASSOCIADOS 
DEZEMBRO 2017

721
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No último ano o setor conseguiu iniciar o processo 
de recuperação após a crise econômica que 
assolou todo o país. Na comparação com 2017, o 
setor automotivo registrou crescimento de cerca 
25% e o mercado se equilibrou. A taxa de desem-
prego diminuiu em relação ao período anterior e 
a perspectiva da retomada se concretizou, porém, 
ainda merece cuidados especiais. O Sindirepa 
Rio, por sua vez, apresentou resultados positivos, 
transformando 2018 em um ano de evolução.

O sindicato atuou com intensidade em bene-
fício das empresas de reparação de veículos 
fluminenses, abriu novos caminhos para o desen-
volvimento do setor e realizou negociações que 
possibilitaram o aumento de faturamento dos 
associados. Nossos objetivos primários e secun-
dários foram superados, ampliamos o número de 
associados em 30%.

Além disso, desenvolvemos estratégias para a 
busca de parceiros e de grandes indústrias, reali-
zamos visitas para captação, convertendo novas 
empresas em associadas, e promovemos reuniões 
estratégicas e ações judiciais em defesa dos inte-
resses coletivos das nossas empresas. Ampliamos, 
ainda, a oferta de benefícios exclusivos por meio 
de parcerias: além dos planos de saúde e odon-

tológico, passamos a oferecer também assessoria 
jurídica completa para os associados. 

Em 2019, já com a nova diretoria e o habitual 
apoio da Firjan, de nossos parceiros recor-
rentes e do Sebrae, seguimos trabalhando 
com o mesmo afinco, com foco na qualidade 
de serviços e nas certificações de pessoas e 
empresas – por meio do Selo de Qualidade 
Automotiva. Não hesitaremos em defender o 
nosso setor em nenhuma circunstância. 

Ao final deste ano, esperamos novamente come-
morar a superação das expectativas dos nossos 
associados e também daqueles que ainda não se 
associaram. Estamos certos de que a participação 
de todos contribui positivamente para o cresci-
mento das empresas do setor.

Aos que ainda não fazem parte do Sindirepa 
Rio, reiteramos que o pensamento coletivo será 
sempre a nossa bandeira. Procure o Sindirepa Rio 
e se una a esse grupo empresarial forte, que tanto 
cresce em nosso estado.

Celso Mattos
Presidente do Sindirepa Rio

Palavra do presidente 

Nossos objetivos primários e 
secundários foram superados, 
ampliamos o número de 
associados em 30%.
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O panorama econômico do estado do Rio de 
Janeiro é muito delicado, mas a expectativa 
de reformas, como a previdenciária e a tribu-
tária, e a retomada do crescimento nacional 
trazem esperança ao mercado. Hoje, o déficit 
previdenciário estadual é de R$ 11,9 bilhões, o 
terceiro maior do país, atrás de São Paulo e 
Minas Gerais. 

A notícia positiva é que, para 2019, a previsão é 
que o PIB do Rio de Janeiro cresça: de acordo 
com estimativas da Firjan, a expansão pode ser 
entre 1,6% e 3,9%, considerando o cenário mais 
pessimista, sem reformas, até o mais otimista. 

Retrato regional – cenário econômico
Após a retração de 7,2% da economia do Rio de 
Janeiro entre 2015 e 2017, essa perspectiva de alta 
contribui para melhorar a expectativa dos empre-
sários da região: mais de 50% acreditam que a 
demanda por produtos e a exportação vão melhorar. 

Em 2018, a indústria fechou mais de 7.600 vagas 
de emprego em todo o estado – apesar disso, o 
saldo de contratações ficou positivo, com mais 
de 5.800 novos postos de trabalho, puxado 
principalmente pelo setor de serviços. O acesso 
ao crédito, a margem de lucro e a situação 
financeira das empresas industriais piorou para 
mais de 30% dos gestores.

Para 2019, a previsão é que o PIB do Rio de Janeiro cresça: de acordo com 
estimativas da Firjan, a expansão pode ser entre 1,6% e 3,9%, considerando 

o cenário mais pessimista, sem reformas, até o mais otimista. 
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O Rio de Janeiro possui uma das maiores econo-
mias do país, apesar da sua limitação territorial 
– é a quarta menor área do país. Os últimos dados 
disponíveis revelam que o estado tem a terceira 
maior população do Brasil, com 17 milhões de 
habitantes, atrás apenas de São Paulo e Minas 
Gerais. Com um PIB de R$ 659 bilhões em 2015, o 
estado do Rio é o segundo principal, atrás apenas 
de São Paulo. 

No PIB fluminense, o setor de serviços possui a 
maior participação, de 47%, com R$ 312 bilhões, 
seguido pela indústria, com R$ 131 bilhões, 
responsável por 20% do total produzido. Cada 
uma das atividades contribui com 11% do total 
produzido no país nos respectivos setores, o que 
evidencia a diversidade da economia fluminense, 
com destaque para as atividades industriais e a 
prestação de serviços. 

A economia fluminense era movimentada por 
284 mil empresas, em 2016, sendo quase metade 
constituída de atividades prestadoras de serviços 
e 29 mil indústrias. Quanto ao porte dessas 
empresas, 98% eram microempresas e pequenas 
empresas. Estas empregam mais de 4 milhões 
de funcionários com carteira assinada, sendo 
1,9 milhão em serviços e 587 mil na indústria. 
Entre os setores industriais que mais empregam, 
o destaque fica para vestuários e acessórios, 
alimentos, manutenção, reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos e metalurgia. 
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Observando as particularidades de suas 
regiões econômicas, vale registrar que a Região 
Metropolitana concentrava quase dois terços 
do PIB e do total de empregados: a capital, 
exclusivamente, reunia o maior polo em 21 dos 
24 segmentos industriais. Além dos limites da 
capital, a indústria também possui papel funda-
mental para o desenvolvimento do interior do 
estado do Rio. 

No Sul Fluminense, as atividades outros equi-
pamentos de transporte, veículos automotores 
e metalurgia concentram, na região, o maior 
número de empregados do estado nessas ativi-
dades. No Norte, destaque para as atividades 
extração de petróleo e manutenção, reparação 
e instalação de máquinas e equipamentos; 
no Centro-Norte, vestuário e acessórios, que 
também têm presença no Noroeste Flumi-
nense; no Centro-Sul, produtos alimentícios; e 
na Região Serrana, a indústria de aeronáutica. 

Quanto à arrecadação, o estado do Rio repassou 
aos municípios fluminenses R$ 6 bilhões em ICMS 
em 2017. Além desses recursos, as cidades do 
estado também arrecadaram R$ 8 bilhões em 
ISS e R$ 3 bilhões em royalties, o que reflete a 
importância do setor de serviços e da indústria 
de petróleo e gás no estado. 

No tocante ao ambiente de negócios, o estado do 
Rio enfrentava grandes desafios, principalmente, 
na área de segurança pública. Nos últimos dois 
anos, os registros de ocorrência cresceram signifi-
cativamente, tanto nos casos de letalidade violenta 
(7 mil) como nos de roubos de cargas (11 mil). Em 
relação à qualidade da energia elétrica, foram 
quase 22 horas sem energia em 2017. Por sua vez, o 
custo de energia para os consumidores fluminenses 
seguiu entre os mais elevados do país. Quanto à 
velocidade média da banda larga (17 megabits por 
segundo), o estado do Rio também precisa evoluir. 

Em relação à infraestrutura, além da proximidade 
com os maiores mercados do país, o estado do 
Rio também oferece diversas opções logísticas. 
As principais rodovias federais, em termos de 
escoamento da produção (BR-040, BR-101, BR-116 e 
BR-393), cortam o estado. Há também as ferrovias 
Centro-Atlântica e MG-RJ-SP, conectadas com os 
portos do Rio e de Sepetiba – além de terminais 
portuários diversificados e com capacidade de 
expansão. O estado do Rio conta ainda com cinco 
aeroportos com transporte regular de cargas: 
Internacional Tom Jobim (Galeão), Internacional de 
Cabo Frio, Santos Dumont, Macaé e em Campos 
dos Goytacazes. No que tange ao comércio 
exterior, o estado do Rio foi o segundo em corrente 
de comércio (exportações + importações) no país. 
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O último ano ficou marcado pela importância da 
logística e transportes para o país, principalmente 
no que diz respeito ao modal rodoviário. A parali-
sação dos caminhoneiros chamou a atenção não 
só para a questão da precificação dos combustí-
veis, como para a qualidade das estradas. 

No estado do Rio de Janeiro, destaca-se a rele-
vante participação da indústria automotiva e de 
reparação de veículos na economia, que também 
é um dos elos de consumo da cadeia de petróleo 
e gás natural. Além dos combustíveis, o petróleo 
é insumo para a produção de plásticos e o uso do 
asfalto para construção e manutenção das rodovias. 

E o gás natural veicular (GNV) é o segundo maior 
segmento consumidor de gás no estado, só atrás 
da geração termelétrica. Foi graças ao GNV que os 
efeitos da greve dos caminhoneiros foram de certa 
forma amenizados no estado, já que este combus-
tível é transportado por dutos para alguns postos. 

Uma estatística relevante para a indústria 
automotiva fluminense é o tamanho da frota. De 
acordo com dados do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), o estado do Rio é o quarto 
maior do país em quantitativo de veículos, tendo 
apresentado crescimento de 2,8% entre dezembro 
de 2017 e dezembro de 2018. 

Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro ficou em 
primeiro lugar disparado no número de conversões 
para uso do GNV, com 129.526 kits no acumulado 
de 2018, valor que representa um aumento de 18% 
em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, 
o Rio Grande do Sul não converteu nem 10% do 
total do Rio em 2018, registrando somente 9.523 
kits instalados, conforme dados da Otimiza. 

Cabe ainda ressaltar que não houve mudanças 
significativas na extensão territorial de rodovias 
no Rio de Janeiro, apesar da classificação geral 
ter aumentado quanto à conservação ótima ou 
boa. Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias, mais 

O setor no estado

de 60% apresentavam classificação do estado 
como ótimo ou bom, enquanto em 2017 este valor 
era 53%. Essa variação se deve principalmente 
ao aumento das concessões de estradas para 
agentes privados.

Destaca-se também a variedade de estabe-
lecimentos e empregos gerados somente pela 
indústria de reparação de veículos e acessórios no 
Rio. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego 
apontam um número expressivo de oficinas, 
superior a 3 mil em todo o estado, que empregam, 
em média, 5 pessoas cada. 

Nesse contexto, é importante ressaltar a atuação 
do Sindirepa Rio na defesa de interesses e 
desenvolvimento dessa indústria, com ações 
importantes como a consolidação do Comitê 
Nacional do GNV e a estruturação do Selo de 
Qualidade Automotiva. 

Em suma, é notório o impacto da atividade dessa 
indústria no Rio, que representa uma oportu-
nidade de crescimento, geração de emprego e 
renda para a sociedade.  
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Principais ações realizadas em 2018

O Sindirepa Rio foi o vencedor da etapa estadual 
fluminense do 1º Prêmio Nacional de Boas Práticas 
Sindicais, promovido pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parceria com as federações 
da indústria em cada estado. O objetivo é promover 
o compartilhamento de ações que contribuam para 
a sustentabilidade dos sindicatos e que gerem valor 
para as indústrias representadas. 

A ação vencedora do Sindirepa Rio – que 
concorreu com mais de 60 práticas de entidades 
fluminenses associadas à Firjan – foi “Susten-
tabilidade Energética para o Empresário da 
Reparação”, que promoveu o acesso de placas 
solares a preços módicos para as indústrias 
associadas, possibilitando a redução significativa 
das contas de energia elétrica, em prazos de 
retorno de investimento inferiores a cinco anos. 
A iniciativa foi viabilizada após parceria com o 
Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, 

Eduardo Eugenio, 
presidente da Firjan, 

e Celso Mattos, 
presidente do Sindirepa 

Rio, com a placa de 
reconhecimento da 

etapa estadual do 1º 
Prêmio Nacional de 

Boas Práticas Sindicais

Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado do Rio 
de Janeiro (Sindistal). O Sindirepa Rio recebeu 
uma placa de reconhecimento pela importância 
da ação, incluída no Catálogo On-line de Boas 
Práticas Sindicais da CNI. 

“O elevado número de práticas fluminenses 
que concorreram ao prêmio mostra que o tema 
‘sustentabilidade’ tem sido levado muito a sério 
pelos sindicatos”, Cesar Bedran, gerente de 
Associativismo da Firjan.

O Sindirepa Rio foi a única instituição da indústria 
automotiva a estar entre as finalistas da etapa 
nacional, sendo assim, a melhor prática sindical 
do setor automotivo. Além disso, ficou entre os seis 
primeiros colocados do Brasil, motivo de orgulho 
para nossos associados. Nessa primeira edição, 
foram inscritas 362 boas práticas, que passaram 
pela etapa estadual em 22 federações.

Boas Práticas
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1º Prêmio Nacional 
de Boas Práticas 
Sindicais – Etapa 
Nacional

Anuário da 
Indústria de 
Reparação, 

produzido pelo 
Sindirepa Rio

Café da manhã
Realizamos um café da manhã com 35 represen-
tantes de grandes indústrias para apresentar a 
unidade Firjan SENAI Jacarepaguá, onde funciona 
o Centro de Treinamento Automotivo. Além da 
visitação à unidade, foram apresentados o esboço 
do selo da qualidade e os serviços e cursos dispo-
nibilizados pelo Sindirepa Rio em parceria com a 
Firjan SENAI. 
 

Primeiro anuário
Lançamos a primeira edição do Anuário da 
Indústria de Reparação de Veículos do Rio de 
Janeiro, com estatísticas que compreendem dados 
socioeconômicos, demográficos, automotivos e da 
indústria de reparação de veículos. A publicação 
traz informações como frota circulante por tipo 
de veículo; extensão das rodovias; vendas de 
combustível; total de veículos segurados; quan-
tidade de empresas do setor, além de empregos 
gerados, capacitação de mão de obra e veículos 
com instalação de GNV, entre outras.
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Aplicativo
Lançamos o aplicativo do Sindirepa Rio, com o 
objetivo de facilitar o dia a dia dos empresários 
que utilizam os serviços do sindicato. Por meio 
da plataforma é possível fazer agendamento 
de atendimento, consultas jurídicas, encontrar 
oficinas com o Selo da Qualidade Automotiva, 
emitir e consultar situação financeira, ter acesso 
aos documentos da convenção coletiva e boletos 
de contribuição, além de pagar a mensalidade 
de associado. O aplicativo é gratuito e pode ser 
baixado na loja de aplicativos de seu smartphone 
(Android ou IOS), basta buscar por SindirepaRio.

“Com a gestão sindical informatizada, os setores se 
tornam mais integrados, dando uma visão ampla 
de todos os processos. Com um controle simples 
e rápido do setor financeiro é possível fechar 
receitas, despesas e enviar relatórios gerenciais e 
de contabilidade, por exemplo”, Adelson Marge, 
membro do Conselho Fiscal do Sindirepa Rio. 

Aplicativo do 
Sindirepa Rio foi 
lançado na sede 
da Firjan, no Rio 
de Janeiro

Cartilha
Elaboramos e lançamos, por meio do Comitê 
Nacional do GNV, a Cartilha do GNV. Nela são 
apresentados um histórico do desenvolvimento 
do consumo do gás natural como combustível 
automotor, assim como os benefícios socioeco-
nômicos de sua utilização, explicitando o Rio de 
Janeiro como um caso de sucesso no incentivo de 
utilização do GNV.

Seminário 
Realizamos o 1º Seminário Nacional do GNV, com 
o patrocínio do Bradesco, Pressor, IGT Motors, 
SGV, Aspro e a Mercocil, além do apoio da Firjan, 
da ANP, do Inmetro e do Sindcomb. O evento, que 
contou com mais de 200 participantes, teve como 
principal objetivo discutir questões referentes ao 
desenvolvimento do mercado de GNV no Brasil. 
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Entre os temas abordados estavam a fiscalização 
dos postos de combustíveis pela ANP; a padroni-
zação dos equipamentos pelo Inmetro; o cenário 
de mercado para o GNV pela Naturgy, antiga  
CEG – Gás Natural Fenosa e também o poten-
cial visto para utilização do GNV em veículos 
pesados pela Convergas. 

Convênio 
Firmamos parceria com o Banco Safra para que as 
empresas associadas que utilizam a máquina de 
cartão SafraPay contem com taxas reduzidas de 
1,35% para 0,89%. 

Vistoria 
Após articulação da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), liderada pelo 
deputado Marcelo Queiroz (PP) e com o apoio 
do Sindirepa Rio, foram derrubados os vetos à 
Lei nº 8.091, que previa a isenção da avaliação 
do Detran para veículos com instalação de GNV, 
ficando os donos de carros a gás obrigados a 
fazer apenas uma vistoria anual no Inmetro. A 
decisão foi publicada no Diário Oficial do RJ no 
dia 10 de dezembro.

Enio Chaves, diretor do 
SafraPay, discursa durante 
apresentação do convênio 
entre o Sindirepa Rio e o 
Banco Safra

Defesa de interesses
Ganhamos, em segunda instância, a ação 
judicial coletiva contra a obrigação de registro 
no  CREA–RJ, mantendo a anulação da obriga-
toriedade de contratação de um engenheiro e 
o consequente pagamento da mensalidade do 
CREA–RJ, já que as oficinas possuem um respon-
sável técnico em seus estabelecimentos. Em 2017, 
já havíamos conquistado a anulação; o CREA–RJ, 
no entanto, entrou com recurso, que teve agora 
como resultado nova vitória do sindicato.

Vistoria no Inmetro em veículos com GNV
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Visitas técnicas 
Além da participação no Salão do Automóvel, 
promovemos a visitação de nossos associados 
às fábricas da Delphi, de mecânica e colisão, e 
ao Grupo KSPG, produtor mundial de pistões e 
componentes para motores de veículos, estacio-
nários, navais e locomotivas, ambas situadas em 
Nova Odessa, no interior de São Paulo.

O encontro permitiu ampliar a relação das 
empresas com os reparadores que estão na ponta 
da cadeia e são responsáveis por movimentar 
todos os elos. Além de conferirem o processo de 
produção das unidades fabris, os empresários 
também viram os processos logísticos da Divisão 
de Reposição, desde a recepção dos produtos, 
armazenagem e embalagem até o envio ao cliente. 

As visitas foram excelentes para nossas empresas. 
"Os participantes não tinham ciência da complexi-
dade do processo de fabricação de pistões e outros 
produtos”, Celso Mattos, presidente do Sindirepa Rio.

Caravana
Promovemos a caravana empresarial, com apoio 
da Firjan, para o Salão do Automóvel, em São 
Paulo. Com o propósito de impulsionar o desen-
volvimento da indústria fluminense, a ação buscou 
conectar experiências práticas e inovadoras em 
gestão, inspirar as lideranças empresariais a viven-
ciarem métodos de governança e soluções de 
problemas para estimular o crescimento exponen-
cial de seus negócios. Ao todo, 29 empresários do 
setor de reparação automotiva participaram da 
caravana do Sindirepa Rio. 

Associados na 
sala VIP do Salão 
do Automóvel, em 

São Paulo 

Visitação à fábrica da Delphi Visitação à fábrica da KS Motors
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Comitê de Colisão
Formamos o Comitê de Colisão, que conta com 
a participação dos principais players do setor. 
O comitê tem o objetivo de verificar normas e 
procedimentos e propor alterações, pesquisas, 
mudanças de valores de mão de obra e no 
relacionamento da seguradora com o empresário 
da reparação. O comitê do Sindirepa Rio já foi 
reconhecido pelas principais instituições atuantes 
no setor, como o Denatran, a ANP e o Inmetro.

Encontro da ANP
Fomos convidados pela ANP para fazer uma apre-
sentação sobre as tendências do setor no cenário 
local e o que pensamos em cenário nacional. 
No encontro, que reuniu lideranças do setor, 
apresentamos o trabalho de melhoria das oficinas, 
falamos sobre a importância do Selo de Quali-
dade Automotiva e explicamos como deverão 
ser as ações educativas que serão lançadas em 
breve, incluindo vídeo e campanhas de rua, todas 
voltadas para a orientação do consumidor final. 

Selo de Qualidade 
Automotiva
Criamos o Selo de Qualidade Automotiva (SQA) 
para informar à sociedade quais oficinas estão 
aptas a realizar a manutenção automotiva legal, 
com a utilização exclusiva de peças genuínas das 
montadoras, além de estarem em conformidade 
com os padrões estabelecidos pela ABNT para 
o setor. A ideia é que o selo funcione como um 
ISO. Para sua obtenção, as oficinas passarão por 
um rigoroso sistema de avaliação, capacitação 
e implantação de processos de qualidade, que 
inclui um curso de 35 horas ministrado pela Firjan 
SENAI. A implementação do selo acontecerá ao 
longo de 2019.

Apresentação do Selo de Qualidade Automotiva para 
empresários e parceiros do setor
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Manutenção de frota da PM
Mantemos a parceria firmada com a Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) para creden-
ciamento e gestão de oficinas de reparação 
automotiva para a manutenção preventiva e 
corretiva de toda a frota da corporação. O projeto, 
implantado em 2017, continua funcionando e 
está sendo adaptado para recomendar apenas 
as empresas que tiverem conquistado o Selo de 
Qualidade Automotiva, bem como melhorar a 
gestão dos orçamentos. A iniciativa inovadora tem 
como objetivo elaborar uma relação das empresas 
aptas para a prestação do serviço proposto, que 
deverão seguir a tabela anual fornecida pelo 
Sindirepa Rio, baseada no valor/hora dos serviços 
de manutenção veicular. 

Convenção coletiva
Inovamos na negociação da convenção coletiva 
de 2018. Revolucionamos ao incluir reajustes e 
pisos diferenciados para empresas associadas e 
reajustes maiores para empresas representadas, 
mas não associadas. Dessa forma, as empresas 
associadas ficaram obrigadas ao reajuste de 4% e 
as não associadas, ao reajuste de 6%.

“A negociação respeitou a pesquisa realizada 
com o mercado e atendeu às expectativas do 
setor. Dessa forma, o Sindirepa Rio entendeu a 
importância de escutar o setor e soube avaliar os 
impactos que isso poderia causar”, Celso Mattos, 
presidente do Sindirepa Rio. 

Reunião de 
acompanhamento 
da parceria com a 
Polícia Militar

Melhores do Ano
Realizamos, com o apoio da Firjan e do Sebrae 
RJ, a terceira edição do prêmio “Os Melhores do 
Ano”. O evento, que aconteceu na sede da fede-
ração, contou com a participação de mais de 280 
pessoas, entre empresários, diretores e represen-
tantes do setor, que prestigiaram as 57 empresas 
premiadas, em 19 categorias. 

“Tenho a convicção de que em uma premiação de 
tamanha magnitude todos são vencedores, pois o 
objetivo final é o desenvolvimento das empresas 
do setor automotivo e da qualidade de seus 
produtos e serviços”, Celso Mattos, presidente do 
Sindirepa Rio.

Celso Mattos, 
presidente 

do Sindirepa 
Rio, discursa 

no Prêmio 
Melhores do 

Ano 2018

Premiação 
Os Melhores 
do Ano 2018, 

na sede da 
Firjan
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Vídeos educativos
Começamos a produzir vídeos como uma ferra-
menta para melhorar a comunicação com nossos 
associados. O compartilhamento de informações 
por meio de canais digitais vem se tornando 
uma das formas mais eficazes de divulgação de 
informações sobre produtos, serviços, novidades, 
tecnologia. Ao longo do ano, produzimos diversos 
vídeos, entre eles “Institucional”, “Institucional com 
parceiros”; “Sou do Rio sou mais Sindirepa Rio”; 
“Mensagem de final de ano”; “Atendimento ao 
cliente” e “Trocando um amortecedor”.

Certificação de pessoas
Formatamos, em parceria com a Firjan SENAI, 
as diretrizes para a Certificação de Pessoas nas 
áreas de GNV e Colisão, com início em 2019. 
A Certificação de Pessoas é um processo de 
avaliação, reconhecimento e certificação que 
atesta que um profissional possui as competências 
definidas em uma norma de qualificação ou de 
competência, independentemente da forma como 
tenham sido adquiridas.

Sessão de negócios
Realizamos, em parceria com o Sebrae RJ, a 2ª 
Sessão de Negócios Automotivos, com o objetivo 
de fomentar negócios entre as empresas ofer-
tantes e demandantes dos diversos segmentos 
da indústria, do comércio e de serviço. O evento 
contou com a participação de mais de 80 
empresas de todos os portes. 

“O evento proporcionou a interação entre fabri-
cantes e oficinas, que puderam trocar impressões 
e informações sobre melhorias na qualidade e 
na entrega dos serviços para o consumidor final”, 
Roberto do Nascimento, da empresa associada 
Engefer Tintas

Vídeos buscam agilizar a comunicação 
com os associados e educar a sociedade 
sobre temas ligados ao setor automotivo

Empresas de todos os portes participaram da 
2ª Sessão de Negócios Automotivos



16

Relatório 2018 - Sindirepa Rio

Temos boas expectativas para 2019 e reconhe-
cemos a importância da atuação do Sindirepa 
Rio para que o setor automotivo continue a 
crescer. Sabemos que será um ano de desafios 
para nós, como o início da implantação do Selo 
de Qualidade Automotiva (SQA), que elevará 
o nível de qualidade da gestão, dos produtos e 
dos serviços oferecidos nas oficinas e trará mais 
segurança ao consumidor final. Nossa meta é 
que, ao fim de 2019, pelo menos 5% das 9 mil 
empresas do setor automotivo estabelecidas no 
estado tenham recebido o SQA. 

Esperamos consolidar, em parceria com as segu-
radoras, as ações do Comitê Nacional do GNV 
e do Comitê de Colisão para que gerem, efeti-
vamente, resultados para a categoria. Também 
continuaremos a lutar para reduzir o valor do 
metro cúbico do gás veicular e, assim, incentivar 
o aumento do consumo desse combustível. 

Pretendemos, ainda, ampliar nossa rede de 
convênios, buscando novas parcerias, inclusive, 
com associações da Argentina e do Uruguai, 
além de fechar parcerias técnicas com o Inmetro 
e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

Entre as outras ações do nosso planejamento 
para este ano, podemos destacar, ainda, a reali-
zação do Seminário de Qualidade Automotiva, 
que terá foco na qualidade do produto, dos 
processos e do atendimento; a elaboração do 2º 
Anuário da Indústria de Reparação Automotiva; 
a visitação a fábricas e a caravana empresarial à 
feira Automec, além da realização da nova edição 
do Prêmio Os Melhores do Ano.

Como vemos, estamos cercados de desafios, 
porém, unidos. É assim que esperamos superar 
cada um deles. Para isso, contamos com a 
participação dos associados e a adesão de novas 
empresas. Nossa meta é ampliar nossa base em 
35% na comparação com 2018. Nosso objetivo 
é continuar fortalecendo e inovando a forma de 
comunicação com as empresas associadas, impri-
mindo agilidade e dedicação ao atendimento de 
suas demandas. 

Esses são os fatores que fizeram com que o Sindi-
repa Rio seja reconhecido pelos seus parceiros 
como um sindicato atuante e eficaz. Venha 
conhecer nosso trabalho. Temos certeza de que, 
juntos, conseguiremos alcançar e superar todas as 
expectativas para este ano.

Perspectivas para 2019 
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