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EDITORIAL

É com grande alegria que 

anunciamos nesta edição a re-

alização do nosso 2° Congresso 

Nacional. O evento, além de um 

momento de congraçamento da 

categoria, serve para mostrar também que esta-

mos otimistas com o futuro do segmento.

Temos certeza que será uma oportunidade 

importante para discutirmos com autoridades e 

fornecedores os rumos dos nossos negócios, as 

tendências, os avanços tecnológicos, e principal-

mente, a regulamentação da atividade.

Antecipadamente agradeço a todas as empre-

sas que reconhecem o valor desse tipo de evento 

e o patrocinam, ajuda sem a qual seria muito difí-

cil realizar um evento com qualidade e conforto. 

Aproveito para convocar os potenciais patrocina-

dores, para que não percam essa chance de apro-

ximação com os  clientes.

Apresentamos ainda nesta edição, matérias 

sobre qualidade de produtos e uma entrevista so-

bre o mercado de óleos industriais. Embora não 

estejamos abordando o tema diretamente através 

de matérias, faço questão de salientar que nós, 

empresários, precisamos estar atentos às mudan-

ças, como a implantação da NF-e, por exemplo. 

O mercado só terá espaço para quem está traba-

lhando corretamente. O cerco está apertando.

Queremos cobrar ainda da Agência Nacional do 

Petróleo, uma posição sobre a publicação da Reso-

lução em substituição à Portaria 126. Afinal, ela é 

fundamental para regulação do nosso mercado.

Uma boa leitura  para todos!

Carlos Abud Ristum

Presidente

Primeiramente, cabe diferenciar INSALUBRIDA-

DE e PERICULOSIDADE antes de se tecer quaisquer 

considerações sobre o tema. A primeira é regida pelo 

artigo 189 da CLT que define como atividade insalubre 

àquelas que por sua própria natureza exponham os em-

pregados a agentes nocivos à saúde acima da média. 

Os limites de tolerância de exposição são definidos 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que além de de-

finir as atividades insalubres, define também as medidas 

a serem adotadas pelas empresas a fim de eliminar ou 

minimizar a incidência dos agentes nos empregados.

A PERICULOSIDADE, por sua vez, é definida no arti-

go 193 da CLT como sendo atividades que impliquem 

contato permanente do empregado com materiais ex-

plosivos ou inflamáveis.Os adicionais não podem ser 

cumulados, devendo o empregado optar pelo recebi-

mento de um ou outro.

Em ocorrendo o acidente, o empresário deve emitir 

o CAT para que o empregado possa gozar dos bene-

fícios previdenciários decorrentes do acidente do tra-

balho, ficando sob responsabilidade do empregador o 

pagamento dos 15 primeiros dias.

Apenas as atividades enquadradas como de risco 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego podem pleitear 

o recebimento dos adicionais de insalubridade e peri-

culosidade. No caso do adicional de insalubridade, há 

de se verificar a função exercida pelo empregado para 

saber se o adicional será em grau máximo (40%), médio 

(20%) ou mínimo (10%). 

Dra. Juliana Barão de Oliveira

M.Garcia Advogados Associados – 

Departamento Trabalhista

EXIGÊNCIA LEGAL DA 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE
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Buscando dar ainda mais dire-

cionamento aos trabalhos desenvolvi-

dos pelo Simepetro, a diretoria reali-

zou no dia 20 de março, uma reunião 

de planejamento para o ano de 2009 

Antes de iniciar efetivamente os 

trabalhos, o presidente Carlos Ristum 

fez um relato sobre as atividades do 

Sindicato, destacando sua participa-

ção nas reuniões do Instituto Brasilei-

ro do Petróleo (IBP), e junto à Agência 

Nacional do Petróleo. Comentou tam-

bém sobre a intenção de participar 

das discussões junto ao Conama, da 

coleta de resíduos sólidos, com desta-

que para a questão das embalagens 

de óleos lubrificantes. Em seguida 

abriu espaço para que os participan-

tes discutissem os temas que mais 

preocupam a categoria.

Confira alguns dos pontos le-

vantados durante a reunião:

- Necessidade de controle de 

qualidade dos óleos lubrificantes 

no campo industrial – sugestão: 

que o Programa de Monitoramento 

colete bombonas e galões;

- Contratação de uma empresa 

para dar suporte às associadas no 

que diz respeito às exigências da 

Resolução 126;

- Solicitar da ANP que as informa-

ções sobre não conformidades so-

REIVINDICAÇÕES DOS ASSOCIADOS PARA 2009

mente sejam publicadas após direito 

de defesa da empresa em questão;

- Agilidade no registro de pro-

dutos novos na ANP. Se há prazo 

para apresentar o registro, deveria 

haver prazo para a emissão destes 

por parte do órgão;

- Contratação de uma assessoria 

para prestar serviços aos associa-

dos sobre meio ambiente.

Todos os temas abordados fo-

ram listados para desenvolvimento 

ao longo do ano, de acordo com o 

grau de urgência estabelecido pe-

los participantes. 

-   Abr/09

Associados discutem o planejamento



2º CONGRESSO NACIONAL SIMEPETRO

Confiante na recuperação do 

mercado de lubrificantes, o Sime-

petro realiza no dia 28 de agosto, 

seu 2° Congresso Nacional. O even-

to acontecerá no Milenium Centro 

de Convenções, localizado a 10 mi-

nutos do Aeroporto de Congonhas, 

o que deverá facilitar o acesso dos 

participantes vindos de cidades do 

interior ou outros Estados.

Mais uma vez o evento desta-

cará os temas de interesse do seg-

mento, como a revisão da Portaria 

126, ainda em processo de aprova-

ção; os efeitos da crise econômica 

no segmento; e as relações com a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis e a Pe-

tróleo Brasileiro, dentre outros.

O grande sucesso do primeiro 

evento, que contou com a partici-

pação de mais de 200 empresários, 

serviu de estímulo para o Sindicato. 

“Ficou clara a necessidade da cate-

goria de interagir com seus forne-

cedores e legisladores. É uma opor-

tunidade para mostrarmos o poten-

cial desse mercado, bem como para 

reivindicarmos melhorias”, comen-

ta o presidente Carlos Ristum.

Procurando melhorar ainda 

mais o andamento dos trabalhos, 

a organização pretende reduzir o 

número de palestras e aumentar o 

tempo de discussão. “Isso permiti-

rá aproveitarmos melhor o tempo, 

dirimindo dúvidas, e dando opor-

tunidade para a discussão dos te-

mas”, avalia o diretor José Roberto 

Godoy.

A exemplo do ano passado, as 

inscrições poderão ser feitas direta-

mente no site do Sindicato – www.

simepetro.com.br. O salão tem ca-

pacidade para 240 pessoas, por-

tanto, não deixe sua inscrição para 

a última hora.

Milenium Centro 
de Convenções
Data: 28/08/09
Horário: 9h às 18 horas
Local: R. Dr. Bacelar, 1043  
São Paulo - SP

4 -   Abr/09

Carlos Ristum no 1º Congresso 1º Congresso
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O Simepetro participou da 14ª Reunião Ordinária 

do Grupo de Monitoramento Permanente GMP da Reso-

lução Conama 362/2005, realizada em Lençóis Paulista, 

no interior do Estado de São Paulo. A reunião, realizada 

na sede da empresa Lwart Ltda, teve como destaque nas 

pautas, a avaliação da 4ª Oficina Regional, realizada em 

dezembro de 2008, em São Paulo, a aprovação do novo 

Regimento Interno do GMP e o calendário para 2009.

A reunião aconteceu em dois dias, e além dos trabalhos 

internos contou com uma visita técnica à sede da Lwart, 

oportunidade em que os presentes puderam conferir como 

acontece todo o processo de recebimento, encaminhamen-

to e tratamento do óleo usado/contaminado.

Durante a reunião, o coordenador do GMP Edmilson 

Costa, comunicou aos presentes o interesse do Simepe-

tro em discutir a questão da coleta de embalagens de 

óleos lubrificantes. Segundo Costa, o tema já está em 

estudo e deverá ser discutido futuramente pelo GMP, 

oportunidade em que a colaboração do Simepetro será 

muito bem recebida.

A próxima reunião do GMP está marcada para os 

dias 25 e 26 de junho, em Porto Alegre. A partir dessa 

reunião, todas as entidades participantes do GMP terão 

que comparecer representadas por seus titulares ou su-

plentes. A ausência, sem justificativa em três reuniões 

SIMEPETRO PARTICIPA DE REUNIÃO DO GMP

seguidas, implicará na substituição do representante 

pela Entidade participante.

O Simepetro terá como representante titular o presi-

dente Carlos Ristum e como suplente o diretor executi-

vo, José Arnaldo Laguna.

-   Abr/09

Membros do GMP

Visita técnica à Lwart
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Menos de dois anos da pu-

blicação da Resolução n° 10/07, 

que elevou os índices mínimos de 

qualidade dos óleos lubrificantes, o 

tema voltou a ser abordado duran-

te reunião no Instituto Brasileiro 

do Petróleo (IBP). A intenção seria 

elevar a classificação de SF para SJ 

(motores a gasolina), e manter a CF 

para motores diesel.

Presente à reunião, o presidente 

do Simepetro, Carlos Ristum, mani-

festou opinião contrária, deixando 

claro que o Sindicato entende que 

deve haver uma melhoria na qua-

lidade, mas não de imediato. “O 

mercado precisa se ajustar. Acaba-

mos de fazer uma mudança, não há 

como alterar novamente a formu-

lação aumentando o preço para o 

consumidor final”, ressalta.

De acordo com Ristum, há uma 

considerável parcela da frota na-

cional que é composta por veículos 

antigos, portanto, ainda existe mer-

cado para estes óleos de tecnolo-

gia mais antiga e barata. O diretor 

José Roberto Godoy, destacou ain-

da, que esse tipo de iniciativa deve 

ser muito estudada, pois favorece 

exclusivamente um setor. “É uma 

ação econômica de interesse de 

uma única classe”.

Outra questão levantada duran-

te a reunião foi a dos rótulos. Uma 

ampla discussão analisou a possibi-

lidade de uma padronização, uma 

vez que os fabricantes são obri-

gados a atender diversos órgãos, 

como Agência Nacional do Petró-

leo, INMETRO e Ministério do Tra-

balho, ficando passíveis de multas.

MUDANÇA NOS NÍVEIS DE QUALIDADE

Qualidade e logística de mercado agora lado a lado

A Petrol é representante o�cial dos aditivos Afton para o mercado 
brasileiro no segmento de produtores de óleo e graxas lubri�cantes.

Esta parceria visa dar suporte técnico , agilidade no cadastramento 
e nas entregas de aditivos.

Esta prestação de serviços vai aproximar ainda mais o fabricante de 
aditivos (Afton) dos produtores de óleos e graxas e tudo isto sem 
aumentar os custos dos aditivos, pelo contrario a idéia é conseguir 
com o tempo aumento de volume e redução dos custos.

Qualidade e logística de mercado agora lado a lado

A Petrol é representante o�cial dos aditivos Afton para o mercado 
brasileiro no segmento de produtores de óleo e graxas lubri�cantes.

Esta parceria visa dar suporte técnico , agilidade no cadastramento 
e nas entregas de aditivos.

Esta prestação de serviços vai aproximar ainda mais o fabricante de 
aditivos (Afton) dos produtores de óleos e graxas e tudo isto sem 
aumentar os custos dos aditivos, pelo contrario a idéia é conseguir 
com o tempo aumento de volume e redução dos custos.
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Desde que a crise foi 

instalada o Simepetro 

tem mantido uma postu-

ra de otimismo. Baseada 

no mercado e na posição 

do país, a entidade consi-

dera que a fase ruim será 

limitada, sem as mesmas 

consequências registra-

das em outros países.

Reunindo empre-

sas tanto do segmento 

automotivo quanto 

industrial, o Sindicato 

resolveu ouvir dos pró-

prios envolvidos, o que 

esperar para o futuro.

A seguir, uma entre-

vista com o gerente 

de Vendas da Quaker 

Chemical Corporation, 

Milton Santo Scaravelli, 

empresa líder global 

no desenvolvimento e 

aplicação de fluídos e 

óleos especiais de alta 

performance, utilizados 

em diversas indústrias do 

setor metal-mecânico. 

Entrevista - A CRISE E O MERCADO INDUSTRIAL

Lubrificação -  Qual a análise 

que o senhor faz do mercado in-

dustrial desde o início da crise?

Milton -   Acreditamos que o 

mundo inteiro foi pego de surpre-

sa com o desequilíbrio dos bancos 

nos EUA, afetando economias do 

mundo inteiro. Felizmente nossas 

instituições estavam sólidas, e pu-

deram amenizar os impactos que 

tanto o mercado americano quan-

to o europeu sofreram e sofrem. 

Quando os efeitos reais dessa 

crise nos atingiram, houve uma 

redução significativa nos dois 

primeiros meses do ano, que aos 

poucos vem  se recuperando.

Infelizmente não ocorre o 

mesmo com os fabricantes de 

tratores, ônibus e caminhões. 

Acreditamos que boa parte da re-

cuperação automobilista, deve-se 

a redução do IPI, pois os compra-

dores em potencial anteciparam 

suas compras, o que poderá re-

fletir negativamente nos próxi-

mos meses.

A indústria automobilística faz 

prognósticos de produção de até 

2.400.000 unidades para 2009, o 

que, convenhamos seria uma boa 

produção em se considerando os 

problemas que enfrentamos no 

momento. Pequenas empresas 

no ramo de autopeças enfren-

tam grandes problemas, pois não 

têm mais programas de produção 

contínuos e estáveis.

Lubrificação - É possível di-

zer que este mercado está em re-

cuperação?

Milton -  Sem dúvida, no úl-

timo mês de março tivemos uma 

pequena recuperação, que ainda 

não nos dá tranqüilidade, uma 

vez que março foi um mês de 22 

dias úteis. 

Lubrificação - Qual a impor-

tância do mercado industrial 

para o segmento de óleos lubri-

ficantes?

Milton -   O mercado indus-

trial responde por 100% nos nos-

sos negócios

Lubrificação - Existe uma 

orientação prática para os em-

presários que atuam com lubri-

ficantes sobre como enfrentar a 

crise, ou ainda não foi possível 

sentir a retração?

Milton -  A orientação prática, 

é que estejamos atentos aos mo-

vimentos de mercado, pois prati-

camente todos os clientes estão 

trabalhando com estoques ZERO.   

-   Abr/09
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Utilizar a força de um grupo de empre-

sas para obter compras com redução de custo. 

Este é o objetivo do Grupo de Compras idea-

lizado pelo Simepetro. A proposta é reunir o 

maior número possível de empresas associa-

das, para negociar com fornecedores a com-

pra de frascos, caixas de papelão, bombonas, 

dentre outros produtos.

De acordo com o presidente Carlos Ristum, 

no primeiro momento a idéia é começar de 

forma modesta, com apenas um produto. “Pre-

cisamos de um ponto de partida, do contrário 

ficaremos apenas na idéia sem dar andamento 

ao processo”.

O Sindicato elaborou uma pesquisa consul-

tando as empresas interessadas em participar 

do Grupo de Compras. Também foram coleta-

dos nomes de fornecedores, que estão sendo 

cadastrados. O presidente explica que traba-

lhando com um grupo o volume da compra 

aumenta, o que permitirá negociar reduções; 

com isso o preço final do produto se tornará 

mais competitivo no mercado.

Embora a compra seja feita em conjun-

to, cada empresa definirá com o fornecedor 

as condições para entrega da sua cota, bem 

como as formas de pagamento. “Acredita-

mos que assim fica mais fácil, pois cada em-

presa tem características próprias, que não 

poderão ser alteradas em função de uma 

única compra”.

A primeira compra será de tambores. Para 

participar do Grupo de Compras, basta entrar 

em contato com a Secretaria do Simepetro.

Estabilidade. Essa é a palavra chave para o merca-

do de óleos lubrificantes. A análise é do presidente do 

Simepetro, Carlos Ristum, com base nos índices apre-

sentados pelo mercado. A expectativa é que os números 

sofram pequenas variações, demonstrando uma reto-

mada na produção.

No segmento automotivo, a melhora já vem sendo 

sentida desde o final de março. Nos dois primeiros me-

ses houve uma queda nas vendas na ordem de 12% a 

15%, mas a reação do mercado automotivo contribuiu 

para a retomada das vendas.

Já os fabricantes de óleos lubrificantes industriais 

enfrentaram uma situação mais delicada, mas que co-

meça a dar sinais de recuperação. Os bons resultados 

da atividade agrícola, também surgem como alívio, com 

previsão de crescimento de 20% este ano.

Apesar da expectativa de queda nos juros, principal-

mente após a saída do diretor do Banco do Brasil, ain-

da existe uma forte preocupação com a  inadimplência, 

que vem aumentando e pode afetar o caixa das empre-

sas, principalmente àquelas com dificuldade para cap-

tar recursos. 

MERCADO 
COMEMORA 
ESTABILIDADE

SIMEPETRO 
CRIA GRUPO 
DE COMPRAS

No segmento 
automotivo, 
a melhora já 

vem sendo 
sentida 

desde o final 
de março
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