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MICRO EMPRESAS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS ISENTOS DO 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

MAIORES INFORMAÇÕES:
        (98) 98607-9421

O FUTURO DO REPARADOR 
AUTOMOTIVO

Alerta para o risco de 
aplicação de peças sem 

critérios técnicos de 
avaliação.

Caso de sucesso da 
distribuidora de autopeças 
genuinamente nordestina

Sistema de Gestão ”A 
mudança necessária para 
administrar sua oficina”

SÃO LUÍS - Gestão de frota, entre outras inovações para o setor de reparação automotiva, estiveram entre os assuntos tratados no 
Encontro Empresarial do Setor, realizado no dia 19 de Setembro de 2019, na Casa da Indústria Albano Franco
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Convidamos as empresas do setor 
de reparação automotiva a participarem 
reuniões de negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho - CCT 2020. Agora no 
mês de Novembro estaremos divulgando 
o calendário das reuniões.

CALENDÁRIO DE CURSOS DO SENAI 
– Fiquem atentos ao calendário de cursos 
na área de reparação automotiva através 

do site SENAI MA.  Faça a sua inscrição 
pois os cursos só terão inicio mediante fe-
chamento das turmas.

INFORMATIVO – O SINDIREPA Mara-
nhão faz o lançamento do seu Informa-
tivo durante a Expoindústria 2019 que 
terá edição Bimestral, para informação 
e adesão de patrocínio consulte o Site 
www.sindirepama.com.br.
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Assumimos o 
Sindicato da In-
dústrias de Repa-
ração de Veículos 
e Acessórios do 
Estado do Ma-
ranhão (Sindire-
pa-MA) em julho 
deste ano para o 
quadriênio 2019-
2023, com o obje-
tivo de contribuir 
para o aumento 

da competitividade do setor, ajudando o 
sindicato a se transformar em uma verda-
deira central de serviços e os proprietá-
rios de oficinas a se tornarem empresá-
rios do setor de reparação automotiva.

O Sindirepa é filiado à Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), 
e tem a missão de representar o interesse 
coletivo dos associados do segmento de 
reparação automotiva, junto aos poderes 
públicos e demais instituições.

Acreditamos que juntos somos mais 
fortes e essa é uma de nossas bandeiras. 

Cremos que esse fortalecimento acon-
tece não só na representação e defesa 
da categoria, mas também por meio de 
estudos técnicos, apoio em desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento. 

Queremos ao longo de nossa gestão, 
tornar a reparação automotiva do Mara-
nhão, destaque nacional, com tecnolo-
gias avançadas e alto grau de profissio-
nalização.

No último mês de setembro tive-
mos em parceria com o Programa de 
Desenvolvimento Associativo (PDA) da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) uma excelente pa-
lestra do presidente do Sindirepa-RJ, 
Celso Matos, que contou a sua expe-
riência e atuação do sindicato carioca, 
filiado a FIRJAN. 

Gestão de frota, entre outras inova-
ções para o setor de reparação automo-
tiva, estiveram entre os assuntos tratados 
nesse Encontro Empresarial do Setor.

Agradeço a toda a nossa diretoria: o 
vice-presidente Marcos Vinícius Pimenta 
Rocha, ao secretário João de Souza Cos-

ta Filho, ao tesoureiro Silvirlande Pinheiro 
Teixeira e a diretora social, Ivanilde Garcês 
Deniur e a toda a diretoria do sindicato 
que nos apoia e acredita no nosso poten-
cial.

Agradeço também o apoio do presi-
dente da FIEMA, Edilson Baldez e do su-
perintendente da federação, Diogo Lima, 
dois incansáveis na defesa do associati-
vismo e do desenvolvimento industrial 
deste Estado.

Em novembro, estaremos mais uma 
vez na Expo Indústria Maranhão, de-
monstrando todo o nosso know How 
para a sociedade maranhense e refor-
çando o nosso papel enquanto sindicato 
patronal. 

Esse informativo que hoje chega até 
você é mais uma importante iniciativa de 
agregar mais valor à nossa comunicação 
e acredito que assim como o site do Sin-
direpa que também foi reformulado, po-
demos reforçar o nosso sindicato.

Leonor de Carvalho 
presidente do Sindirepa-MA

INFORMATIVO SINDIREPA-MA
Presidente:  Leonor de Carvalho   
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n , Casa da indústria Albano Franco, 
4º andar, Bequimão, São Luís Ma. Cep 65.060-645 - Fone: 98 98607-9421

Diagramação/Impressão:
Gráfica e Editora Sete Cores Ltda.
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SÃO LUÍS - Gestão de frota, entre ou-
tras inovações para o setor de reparação 
automotiva, estiveram entre os assuntos 
tratados no Encontro Empresarial do Se-
tor, realizado no dia 19 de setembro de 
2019, na Casa da Indústria Albano Franco. 
A iniciativa é do Programa de Desenvolvi-
mento Associativo (PDA) da Federação das 
Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) 
em parceria com o Sindicato da Indústrias 
de Reparação de Veículos e Acessórios 

do Estado do Maranhão (Sindirepa-MA) e 
contou com a palestra do presidente do 
Sindirepa-RJ, Celso Matos, sobre os temas 
em questão e sobre a experiência e atua-
ção do sindicato carioca, filiado a FIRJAN. 
O objetivo é contribuir para o aumento da 
competitividade do setor, ajudando o sin-
dicato a se transformar em uma verdadei-
ra central de serviços e também os donos 
de oficinas a se tornarem empresários do 
setor de reparação automotiva.

Participaram do evento a presidente 
do Sindirepa-MA, Leonor de Carvalho, o 
vice-presidente da FIEMA, Celso Gonçalo, 
o superintendente regional do SESI e inte-
rino da FIEMA, Diogo Lima, e dezenas de 
empresários do ramo, associados e não 
associados, que também conheceram, no 
evento, o portfólio de soluções do Sistema 
Indústria do Maranhão.

ATENDIMENTO À IMPRENSA
Coordenadoria de Comunicação e Eventos do Sistema FIEMA

ENCONTRO EMPRESARIAL DO SETOR DE 
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA É REALIZADO NA FIEMA

 CONTATO: 3245 9927 / 32447170 • 9 99812172 

COMPLETO ESTOQUE EM PEÇAS PARA MOTORES IMPORTADOS E NACIONAIS
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A recente medida anunciada pela SU-
SEP (Superintendência de Seguros Pri-

vados) para baratear o custo do seguro e 
ampliar a carteira de clientes destaca uma 
série de mudanças nas regras do mercado 
segurador. Entre elas, a que desobriga as 
seguradoras a substituírem as peças de 
reposição apenas por aquelas fabricadas 
pelas montadoras. Com essa decisão, as 
seguradoras passam a ter permissão legal 
para trocarem peças dos veículos por si-
milares, incluindo importadas.

O Sindirepa Nacional (Associação 
de Entidades Oficiais da Reparação de 
Veículos do Brasil), por meio da Câmara 
Nacional de Estudos de Colisão, alerta 
que cabe às oficinas independentes cre-
denciadas fazerem a avaliação das peças 
que serão aplicadas no veículo sinistra-
do, tendo competência para verificar se 
as mesmas oferecem qualidade e segu-
rança, uma vez que a responsabilidade 
da aplicação e reparação recai sob essas 
empresas.

Portanto, a entidade ava-
lia essa medida da escolha 
das peças pelas seguradoras 
com muitas ressalvas porque 
pode prejudicar o serviço de 
reparação e comprometer a 
segurança do veículo, trazen-
do prejuízos ao consumidor. 
“A aplicação das peças é um 
trabalho das oficinas que têm 
condições de avaliar a quali-
dade do produto, garantin-
do que o serviço seja bem feito e o veí-
culo mantenha a mesma segurança que 
oferecia antes do sinistro. Esse é o nosso 
compromisso com o consumidor e não 
podemos perder isso de vista de forma 
alguma. Não se pode abrir mão do direito 
do consumidor que, afinal, é quem paga a 
conta ”, revela Antonio Fiola, presidente do 
Sindirepa Nacional.

Para Fiola, o mercado segurador preci-
sa rever essa questão da escolha das pe-
ças. “A medida para diminuir o custo do 

seguro é bem-vinda, mas não pode afetar 
a segurança do veículo em detrimento 
apenas de preço. É preciso considerar que 
a qualidade da peça é fator primordial para 
o serviço de reparação dos veículos sinis-
trados e que as oficinas independentes fa-
zem esse trabalho e são partes envolvidas 
e capacitadas para definirem por meio de 
critérios técnicos quais produtos são com-
patíveis e quais podem colocar em risco o 
desempenho do veículo”, afirma.

Antonio Fiola
Presidente Sindirepa Nacional

SINDIREPA NACIONAL ALERTA PARA O RISCO DE 
APLICAÇÃO DE PEÇAS SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS DE 

AVALIAÇÃO, CONFORME DETERMINA MEDIDA SUSEP

http://versoassessoriadeimprensa.com.br/sindirepa-nacional-alerta-para-o-risco-de-aplicacao-de-pecas-sem-crite-
rios-tecnicos-de-avaliacao-conforme-determina-medida-susep/
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Já passou o tempo em que o mecâni-
co curioso apenas tinha que esperar 
o melhor momento para desmontar 

um sistema ou conjunto de peças para 
entender como ele funciona, e daí po-
der aplicar esse novo conhecimento 
em favor da lucratividade da sua ofici-
na. Atualmente os mecanismos físicos 
estão sendo cada vez mais substituídos 
por sistemas ou circuitos eletrônicos, di-
ficultando o entendimento meramente 
visual.

Apesar de saber que o AUTODIDA-
TISMO funciona muito bem em todas as 
profissões e é muito utilizado nos dias 
de hoje, principalmente com a ajuda da 
internet, o surgimento de várias e com-
plexas novidades tecnológicas a cada 
ano torna cada vez mais difícil o empre-
go dessa forma de aprendizado pelo re-
parador automotivo. 

A exemplo disso posso afirmar que 
é muito difícil compreender como uma 
unidade central de processamento e 
controle de circuitos auxiliares usa a 
chamada “lógica binária “ para executar 
as suas operações internas e externas.

Não é fácil mesmo amigo reparador, 
pois são várias as formas de visão e só 
uma de entendimento. Falei tudo isso 
somente para lembrá-los que em um 
veículo moderno da nossa atualidade 
tem dezenas de unidades centrais de 
processamento, interligadas por uma 
rede de alta ou baixa velocidade ou 
até mesmo de duas combinadas para 
transportar informações que permitirão 
ao veículo desempenhar o seu objetivo 
para o seu condutor, passageiros e o 
ambiente externo. 

Por tudo isso se faz cada vez mais 
necessário um ensino com metodolo-

gias modernas, presenciais, atualizadas 
e com uma tutoria convicta de conheci-
mento teórico e prático sobre a matéria 
proposta ao aluno. 

Para entender um pouco dos desa-
fios do reparador automotivo do futuro, 
devemos observar a crescente demons-
tração da supremacia da mecatrônica 
sobre a mecânica em um veículo auto-
motor. Tal mudança só foi possível com 
a aplicação de novos e antigos mate-
riais,  como: matérias-primas, ligas e no-
vos minerais até bem pouco tempo sem 
aplicação no automóvel.

Exemplo disso é o lítio que permitiu 
a criação de uma nova bateria (íon-lítio) 
recarregável, muito utilizada em equipa-
mentos eletrônicos portáteis, que além 
de ser muito mais leve que a maioria das 
outras já inventadas pelos cientistas tem 
ainda outra enorme vantagem, que é a 
ausência do efeito memória (Não vicia), 
o que permitiu a fabricação dos veículos 
elétricos e híbridos de forma exponen-
cial em todo o mundo.

A Fibra de carbono é outro exemplo, 
pois é uma fibra sintética que possui 
propriedades mecânicas semelhantes 
às do aço e é leve como a madeira ou 
plástico e também por sua dureza tem 
maior resistência ao impacto do que o 
aço.  

Já o GRAFENO que é da família do 
grafite e do diamante, possui várias pro-
priedades interessantes que, por isso e 
sem sombra de dúvidas, será embar-
cado nos veículos do futuro. Devido 
a resistência, leveza, flexibilidade, sua 
quase transparência, e sua excelente 
condução, poderá substituir o silício 
na produção de alguns componentes 
eletrônicos, tornando-os mais rápidos, 

compactos e eficientes. Por todas essas 
qualidades o grafeno é considerado a 
matéria prima do futuro e promete re-
volucionar as tecnologias já avançadas 
dos automóveis.

Por isso caros amigos da reparação, 
posso lhes afirmar que novas, fortes e 
irreversíveis mudanças estão chegando 
nos automóveis, e temos que nos es-
forçar para agregar novas habilidades 
e conhecimentos. Mas sei que todos 
nós somos capazes de absorver essas 
mudanças com muito profissionalismo 
e seguir adiante, pois já fizemos antes. 
Ou vocês já esqueceram como antes os 
motores utilizavam distribuidores de ig-
nição e carburadores e não se falava em 
módulos e scaner para diagnóstico?!

Desejo a todos nós um futuro como 
sempre foi: de SUPERAÇÃO.

André Fontes
Empresário e Reparador Automotivo

Presidente do Sindirepa Pará

                   Conselheiro do Senai Pará

O FUTURO DO REPARADOR

O Sindirepa Nacional através de suas articulações institucionais e com apoio do CONAREM – Conselho Nacional de Retífica 
de Motores conseguiu junto ao IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis diante do 
ofício nº 783/2019/GABIN a desoneração do segmento de reparação de veículos para registro no Cadastro Técnico Federal, 
respeitando especificidades do amplo segmento.

Atenciosamente,

Luiz Sérgio Alvarenga
Relações Institucionais e Governamentais

Micro empresas de reparação de veículos isentos do 
Cadastro Técnico Federal
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O Grupo Padre Cícero é uma empresa genuinamente familiar, nascida de uma 
simples microempresa, que se tornou uma das maiores referências nacionais em 
Auto Peças, preservando o grande diferencial de ter a presença constante de seus 
fundadores em cada setor da empresa, dedicando grande parte do seu dia a dia a 
este gratificante trabalho. Transmitindo sempre suas raízes de simplicidade, humil-
dade, perseverança e honestidade.

Hoje o Grupo Padre Cícero não para de aprimorar sua infraestrutura, seus pro-
cessos e expandir sua atuação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Se conso-
lidando ainda mais como a autopeças com maior número de itens do Brasil, e o 
prazer de atender seus clientes cada vez melhor.

Hoje são mais de 140 mil tipos de peças para todos os veículos nacionais e im-
portados de pequeno, médio e grande porte. Garantidas pelas melhores marcas do 
mercado, por nossa equipe altamente qualificada e uma logística ágil e eficiente. 
ISSO É A PADRE CÍCERO.

A NÚMERO UM NO CORAÇÃO DOS NORDESTINOS
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Para respondermos a pergunta acima é 
importante entendermos o que houve 

com o mercado automotivo nos últimos 
20 anos. Um Tsunami, um turbilhão, uma 
avalanche de tecnologia nos veículos e 
no comportamento das pessoas. Antiga-
mente existiam poucos modelos de carro, 
pouca tecnologia e os proprietários de 
carros eram menos exigentes. Já o pro-
prietário da oficina e do centro 
automotivo tentava controlar 
tudo na cabeça. No proces-
so de evolução mudou tudo 
numa velocidade assustadora. 
O que não mudou na mes-
ma velocidade foi a forma de 
como os proprietários cuidam 
de seu negócio (sua oficina). 
Ainda é fácil encontrar oficinas 
que mantem a mesma forma 
de administrar e controlar de 
como faziam a alguns anos 
atrás.

É necessário que os pro-
prietários das oficinas enten-
dam que as margens dimi-
nuíram e que não é possível 
mais ganhar dinheiro com este 
tipo de negócio se os contro-
les não forem rigorosos. Pior 
ainda porque estes controles 
exigem uma mudança cultu-
ral do proprietário da oficina e 
é aí que as coisas começam a 
ficar mais complicadas, princi-
palmente porque tudo na ofi-
cina só muda e só funciona, se 
o proprietário tiver “vontade” e 
“intenção” de fazer acontecer. 
Oficina ainda é um bom ne-
gócio e dá dinheiro, mas exige 
controles.

Neste processo de mudan-
ça cultural para se obter mais 
controles entra a ferramenta de software 
de gestão, hoje imprescindível na vida de 
qualquer oficina. Não é mais luxo uma 
oficina ter uma ferramenta que ajude no 
controle das informações e dos processos, 
é uma necessidade. Acreditar que nos dias 
de hoje é possível administrar uma oficina 
sem um software de gestão é ter a certeza 
de que a empresa não vai ter muitos anos 
de vida.

Software de gestão tem que ajudar. 
Tem que fazer a empresa crescer com in-
formações confiáveis e seguras. Tem que 
possibilitar a análise dos números e ao 

mesmo tempo ajudar na interpretação 
destes números.

O setor automotivo tem muitas vari-
áveis, por isso uma oficina não pode so-
mente se preocupar em adquirir qualquer 
software de gestão. A oficina precisa se en-
volver com uma empresa que seja focada 
no setor automotivo; que seja parceira e 
que, além de desenvolver um software de 

gestão, conheça a fundo como é o merca-
do, quais as dificuldades do dia a dia das 
oficinas, quais os sacrifícios que um pro-
prietário de oficina tem de fazer todos os 
dias e como ajudar. Existem vários sistemas 
de gestão para oficinas, mas poucas são as 
empresas que se preocupam efetivamente 
com a administração da sua empresa e que 
realmente sabem o que estão fazendo. 

O software Ultracarweb cuida de toda 
a parte financeira, porque a gestão finan-
ceira é a “alma” do proprietário da oficina. É 
ela que dá o equilíbrio emocional ao pro-
prietário. Isso significa que a empresa que 

desenvolve o sistema precisa realmente 
conhecer todos os detalhes sobre um se-
tor financeiro / administrativo de oficina 
e disponibilizar isso como ferramenta de 
controles e apoio.

O software Ultracarweb cuida de toda 
a parte fiscal, porque nos dias de hoje, a 
falta de acompanhamento e controle fiscal 
pode efetivamente “quebrar” uma oficina. 

A empresa que desenvolve o 
software precisa estar acom-
panhando diariamente a legis-
lação, ter pessoas treinadas e 
especializadas para entender 
e transformar isso em uma 
ferramenta, fácil de usar, no 
software de gestão. Hoje não é 
mais segredo que, no processo 
de mudança cultural, o dono 
da oficina precisa conhecer o 
que é CFOP, NCM, SPED, ECF, 
NF-e de peças e serviços, entre 
outros. Quem vai ajudar neste 
entendimento é a empresa 
que disponibiliza o software de 
gestão.

O software Ultracarweb 
cuida do estoque e da análise 
gerencial. Ele deve disponibili-
zar relatórios diários, semanais 
e mensais, que facilitem a vida 
e o acompanhamento dos nú-
meros da oficina. 

Os proprietários de oficinas 
não podem mais ficar o dia 
inteiro no pátio. Precisam en-
contrar um pouco de tempo 
durante o dia e se dedicarem a 
entender como os números da 
empresa estão. Compreender 
para qual direção os indicado-
res da oficina estão apontando 
e como o contador e a empre-

sa que disponibiliza o software de gestão 
podem ajudar a melhorar esta direção.

Na sua oficina busque mais controle. O 
dinheiro somente vai aparecer depois de 
um tempo que os controles forem rigoro-
sos e permanentes.

Nunca esqueça que gestão nada mais 
é do que cuidar, organizar e adminis-
trar melhor sua oficina.

Conheça mais sobre o software de 
gestão Ultracarweb e descubra como ad-
ministrar uma oficina pode ser muito me-
nos complicado quando se tem um exce-
lente sistema e um suporte de qualidade. 

SOFTWARE DE GESTÃO PARA OFICINAS,
NECESSIDADE OU LUXO?
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O SINDIREPA-MA tem como objetivo 
trabalhar e representar o setor de repara-
ção automotiva do Estado de Maranhão; 
visando ajudar a modernizar as empresas 
e fortalecer sua capacidade de ofertar 
melhores serviços, investindo em plane-
jamento e gestão, capacitação de lideran-
ças, modernização tecnológica e serviços 
que proporcionem ganhos de competiti-
vidade para as empresas, além de ações 
para aprimorar a comunicação do sindica-
to com as empresas representadas.

Boa parte das atividades são viabiliza-
das em parceria com a  FEDARAÇÃO DA 
INDUSTRIA DO ESTADO DO MARANHÃO 
– FIEMA , Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo (PDA), que 
busca fortalecer a representação empresa-
rial e estimular o associativismo, para que 
a atuação em defesa da competitividade 
da indústria brasileira seja cada vez mais 
eficiente.

VANTAGENS/ BENEFÍCIOS 
• Assessoria Jurídica;
• Informações Técnicas
• Convênios SESI/SENAI/IEL/SEBRAE
• Palestras Técnicas
• Salas de Treinamentos para uso exclu-

sivo dos associados;
• Troca de experiências entre os em-

presários do setor da reparação;
• Linhas de crédito - Cartão BNDS;
• Cursos e treinamentos para empresá-

rios e reparadores.
• Descontos em pagamentos em facul-

dades, escolas profissionalizantes;
• Solicitação de funcionários através do 

Banco de empregos;
• Cursos na área administrativa;
• Tabela de preço de serviços em horas 

trabalhadas;
• Defesa de interesse das empresas do 

setor;
• Negociação da Convenção Coletiva 

de trabalho.

• Convênio com empresa de Licencia-
mento Ambiental (Preço acessível).

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSOCIA-

DO
1. Documentação do Titular
2. Documentação do representante 

junto ao sindicato
3. Documentação da Empresa
4. Contrato Social (Cópia) e  Última 

Alteração Contratuais
5. Alvará (Cópia) 
6. Taxa de Adesão R$ 100,00 
7. Taxa de mensalidade R$ 70,00 

ASSOCIE-SE AO SINDIREPA MARANHÃO
Um novo animo para sua empresa!

CONHEÇA NOSSO SITE!!
www.sindirepama.com.br
Aqui você encontra as melhores e

mais qualificadas empresas do 
setor de REPARAÇÃO

AUTOMOTIVA do estado.


