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O ambiente de negócios no Brasil foi um tanto complicado e não foi muito 

diferente para diversos setores. Todos com a mesma crise e todos com muitas 

expectativas sobre um novo Brasil. Quando observamos os desafios da 

indústria, principalmente no setor automotivo, certamente devemos destacar a 

necessidade de adaptação rápida ao ambiente de negócios.

Intensificamos o debate sobre a agenda de sustentabilidade e a transição 

energética, mas ainda há muito a se avançar para o desenvolvimento a partir 

do gás natural. Importante frisar que o gás natural é o melhor combustível 

para a transição energética que o mundo atravessa. Não podemos e não 

devemos nos iludir com campanhas populistas.

No estado do Rio, a expansão do uso do GNV e todo seu potencial como 

mercado consumidor foi constante na agenda de trabalho do Sindirepa, com o 

Comitê Nacional do GNV.

Convênios com associações foram fundamentais para atender a demanda das 

oficinas de colisão, aumentando a demanda das empresas de colisão.

Implementamos diversas ações, das quais podemos destacar a seguir.

2019 
Um ano de 
superação e 
com muitas 
entregas
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Números do 
Sindirepa

Realizações em destaque 2019

507 
Associados

708 
Associados

839 
Associados

2017

2018

2019

257 
Demandas

232 
foram  
totalmente  
sanadas

13  
parcialmente 
sanadas

12 
não resolvidas
até o presente 
momento

6 
encontros

64 
reuniões 
realizadas

20 
cursos técnicos 
ofertados  
100% gratuitos

4 
bolsas 
educação 
básica

120 
cursos 
profissionalizantes 
ofertados  
100% gratuitos
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Continuaremos a defender com afinco, 
desenvolver o mercado e buscar mais 
realizações para o setor automotivo. 
Acreditamos em um horizonte favorável 
para 2020. Observamos  que o mercado dos 
veículos pesados, como a  perspectiva para 
o mercado de caminhões em 2020 decorre 
de números expressivos da Fenatran, que 
ocorreu em Outubro, gerando R$ 8,4 bilhões em 
expectativa de negócios.  

A Fenatran quase sempre sinalizou a 
temperatura da economia. Os visitantes 
não discutiam crise, mas sim projetos para 
transporte de mercadorias, distribuição urbana 
e de grãos. Isso quer dizer que todos esperam 
crescimento e trabalham para isso. Confiamos 
que essa seja a leitura do mercado financeiro e 
das montadoras.

Destacamos que há a necessidade de reformas 
em três frentes para a retomada do crescimento 
sustentável: distribuição de recursos, 
obrigações orçamentárias e organização 
administrativa. Sobre a distribuição de receitas, 
reafirmamos a importância da reforma tributária, 
incluindo o Imposto Sobre Serviços (ISS), e a 
revisão das regras de distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

Em relação às obrigações orçamentárias, 
estão incluídas as reformas administrativa 
e previdenciária. Já a frente relacionada à 
organização administrativa trata da revisão 
das regras de criação e fusão de municípios 
e de competências municipais, além disso, os 
governos Estadual e Federal precisarão rever 
os benefícios fiscais das grandes montadoras, 

Perspectivas  
para 2020

afinal as mesmas não estão contribuindo 
nas contrapartidas previstas, retirando essa 
benesse da pequena e micro empresa, que 
emprega e gera renda e poderia ter a sua carga 
tributária revista.

Intensificaremos a proposta de conversão 
da frota do Estado para GNV, aumentando a 
competividade da indústria fluminense, bem 
como contribuindo para economia nos gastos 
de combustíveis pelo Estado.

Em conjunto com o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas do Estado será analisado 
com lupa as empresas e o contrato de 
reparação dos veículos da polícia militar, 
desta forma espera-se que as empresas com 
o Selo da Qualificação Automotiva sejam 
as credenciadas, levando em conta critérios 
técnicos e para economicidade com agilidade e 
qualidade do dinheiro público.

Realizaremos o “Na Estrada com o Sindirepa” a 
partir de março/20; O 2º Seminário da Qualidade 
Automotiva em abril/20; o 3º Seminário Nacional 
do GNV; o 3º Anuário da Indústria na Reparação 
Automotiva em setembro/20; fechando com a 
5º edição da premiação “Os Melhores do Ano 
2020” em dezembro.

Estamos confiantes na retomada do setor e do 
Rio de Janeiro como protagonistas no cenário 
nacional automotivo e convidamos a todos os 
nossos associados a irmos JUNTOS para 2020 
com essa missão.

Celso Mattos
Presidente do Sindirepa
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