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Comitê de Comércio Exterior
O Comitê de Comércio Exterior é fonte de referência na determinação do posicionamento e
atuação do Sindipeças em relação à posição do Brasil em acordos comerciais com outros
países ou blocos econômicos. Estuda e interpreta os termos dos acordos vigentes, em revisão e
em negociação. A legislação de comércio exterior, em constante alteração, é analisada pelo Comitê
propiciando esclarecimentos às empresas. As possibilidades de aplicação de reduções tarifárias são
examinadas e avaliadas, gerando informação aos associados.
Reúne-se mensalmente, de fevereiro a novembro.

Responsável: Rejane Darold
comex@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê de Eficiência Energética e Emissões
O Comitê de Eficiência Energética e Emissões tem como objetivo monitorar e influenciar as
tendências e políticas de controle de emissões e eficiência energética, que tenham impacto na
mobilidade.
Reúne-se 4 (quatro) vezes por ano.
Principais assuntos tratados:

•

Proconve (Leves e Pesados)

•

Combustíveis
✓
✓
✓

Renovabio (Biodiesel, Etanol e Hidrogênio);
Não renováveis (Gasolina, Gás, Diesel);
Combustível do Futuro;

•

Metas de descarbonização

•

Consultas Públicas Técnicas

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.
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Comitê de Eletromobilidade
O Comitê de Eletromobilidade tem como objetivo trazer aos associados as tendências de
mobilidade com a utilização de combustíveis renováveis, híbridos ou elétricos.
Reúne-se 4 (quatro) vezes por ano
Principais assuntos tratados:
•

Apresentação de situação e tendências de mercado

•

PNME – Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica

•

Alinhamento com AEA/Anfavea, ABVE e ABNT

•

Encontros com Montadoras e Sistemistas

•

Consultas públicas técnicas

•

Infraestrutura e conectividade para eletromobilidade

•

Transporte público e de cargas

•

Palestras técnicas (Powertrain, Hidrogênio, Lítio, outros).

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.

Abril 2022

Comitê de Forecast
O Comitê de Forecast é um dos mais tradicionais do Sindipeças. Suas previsões são referências
para toda a cadeia automotiva e consideradas fundamentais para o planejamento das empresas
associadas ao Sindipeças.
Encontra-se organizado em “Pastas”, que estão divididas segundo as categorias de veículos,
incluindo motores.
A partir de premissas econômicas e setoriais, o grupo tem como objetivo elaborar
projeções e revisões da produção anual de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus,
máquinas agrícolas, máquinas de construção, motocicletas e motores, para o Brasil e para a
Argentina.

Reúne-se trimestralmente, de março a novembro.

Responsáveis: Carlos Cavalcanti e Lylian Camargo
forecast@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê Jurídico, Tributário e Fiscal
O Comitê Jurídico, Tributário e Fiscal discute e compartilha com associados os temas de
natureza fiscal e tributária e de demais áreas do direito empresarial, sobre os quais
interpreta e se manifesta.
Também trata de assuntos relacionados a compliance e à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Responsáveis: Edison da Matta, Kelly Escobar e Sérgio Graf
juridico@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê de Pesados
O Comitê de Pesados tem como objetivo manter os associados informados sobre questões de
mercado de veículos pesados, como caminhões, ônibus e máquinas agrícolas.
Reúne-se 4 (quatro) vezes por ano.
Principais assuntos tratados:
•

Informações de previsões (consolidadas) para o segmento

•

Apresentações pelas Montadoras e Sistemistas

•

Assuntos regulatórios aplicáveis.

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.
Abril 2022

Comitê das PME (Pequenas e Médias Empresas)
O Comitê das PME (Pequenas e Médias Empresas) é responsável pelo
relacionamento com as pequenas e médias empresas associadas ao Sindipeças.
Define os objetivos e estratégias do projeto que orienta e dá suporte a essas
empresas na busca das melhores práticas e identificação das melhores
oportunidades no mercado, auxiliando no desenvolvimento e contribuindo para o
aumento de competitividade.
Reúne-se trimestralmente e promove a integração das empresas, entre elas e com
as diferentes áreas do Sindipeças, estimulando o compartilhamento e a
colaboração.

Colabora com a geração de competências entre as PME, por meio do Instituto
Sindipeças de Educação Corporativa.

Responsável : Luis Gonzalo Guardia Souto
pme@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê de Qualidade
O Comitê de Qualidade tem como objetivo apresentar aos associados as melhores práticas e
ferramentas para o aperfeiçoamento da Qualidade dentro do Setor de autopeças.
Reúne-se 4 (quatro) vezes por ano.
Principais assuntos tratados:
•

Melhores práticas

•

Comissão Técnica do IQA

•

Prêmio da Qualidade

•

Modelos de certificação no Setor.

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.

Abril 2022

Comitê de Regulamentação
O Comitê de Regulamentação tem como objetivo monitorar e influenciar as questões sobre
avaliação da conformidade Setorial e normas técnicas aplicáveis ao setor, bem como dos
programas de regulamentação de Agências Regulamentadoras.
Principais assuntos tratados:
•

Inmetro
✓ Atualização de modelo/portarias
✓ Registro de objeto – Controle do Inmetro
✓ Denúncias e Programa de Monitoramento da Qualidade no segmento de
Reposição

•

Convergência regulatória
✓ BRA – ARG (Mercosul)
✓ Mercosul – Europa

•

Programa de certificação voluntário
✓ Remanufaturado

•

Consultas Publicas Técnicas

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.

Abril 2022

Comitê de Relações Governamentais
O Comitê de Relações Governamentais é responsável pelo alinhamento das demandas e agendas
governamentais prioritárias para a indústria de autopeças, em todas as esferas de poder, em
cooperação com as empresas associadas. Entre outras ações, é responsável pelo monitoramento
dos regulamentos aplicáveis ao setor e pela interface com o Poder Público.
Reúne-se por demandas específicas ou eventos pontuais.

Responsáveis: Delile Guerra e Luciano Pedregal
LD-RelacoesGovernamentais@sindipecas.org.br
Abril 2022

Comitê Consultivo de Relações Trabalhistas (RT)
É responsável pela definição dos objetivos e estratégias que orientam o Sindipeças
nas negociações coletivas anuais das diversas datas -bases na Indústria de
Autopeças em todas as regiões.
É também responsável por acompanhar e orientar a Entidade nos assuntos
regulatórios no âmbito trabalhista, previdenciário e de Saúde e Segurança no
Trabalho.
O Comitê de RT dá suporte aos seguintes subcomitês:
•

Subcomitê de Relações Trabalhistas da Grande São Paulo

•

Subcomitê de Relações Trabalhistas de Campinas e Região

•

Subcomitê de Segurança e Saúde no Trabalho

Responsável : Kelly Esc obar
LD-RT@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê de Remanufaturados
O Comitê de Remanufaturados é formado por empresas associadas que atuam no
processo de remanufatura de autopeças.
Seus objetivos são:
•

Difundir o conceito de produto remanufaturado no mercado e suas vantagens

•

Influenciar a legislação que regulamenta o segmento de remanufaturados

•

Buscar a implantação de práticas de responsabilidade ambiental que incentivem
o descarte responsável de peças usadas e de suas embalagens.

Responsável: Thiago Nogueira
reposicao@sindipecas.org.br
Abril 2022

Comitê da Reposição
O Comitê da Reposição é composto por representantes de empresas associadas que fabricam
peças para manutenção automotiva, destinadas ao mercado de Reposição.

Reúne-se bimestralmente para avaliar e atualizar informações do segmento. Nas reuniões, são
apresentadas experiências de práticas comerciais, armazenagem e tendências de mercado e
tecnologias aplicáveis.

Responsável: Thiago Nogueira
reposicao@sindipecas.org.br

Abril 2022

Comitê de Segurança Veicular
O Comitê de Segurança Veicular tem como objetivo monitorar e influenciar as questões sobre
segurança de veículos leves e pesados de forma ativa e passiva, assim como participar das
consultas publicas setoriais.
Reúne-se 4 (quatro) vezes por ano.
Principais assuntos tratados:
•

Senatran, CTAV

•

Apresentações sobre segurança ativa e passiva

•

Consultas Públicas Técnicas.

Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.

Abril 2022

Comitê de Sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade tem como objetivo Trazer aos associados as melhores práticas de
ESG (“Environmental, Social and Governance" – Ambiental, Social e Governança), e conceitos da
Economia de baixo carbono.
Reúne-se 3 (três) vezes por ano.
Organiza o Fórum anual de Sustentabilidade.

Principais assuntos tratados:
•
•
•
•
•
•

Economia Circular
Economia de Baixo Carbono
ESG nas empresas (Ambiental, Social e Governança)
Encontros com Montadoras e Sistemistas
Fórum anual
Consultas Publicas Técnicas.
Responsável: Guilherme Guelfi
comitestecnicos@sindipecas.org.br.

Abril 2022

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
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