Nesses 70 anos de atuação,
o CIESP Campinas tem
sido firme na busca
por melhorias no
ambiente de negócios
e na defesa de pautas
que favoreçam o
desenvolvimento
econômico e aumentem
a viabilidade de
investimentos e a
geração de
empregos na
região.”

EDITORIAL • PALAVRA DO PRESIDENTE
O CIESP Campinas completa
70 anos de existência com uma
trajetória brilhante de atuação na
defesa das pautas do setor produtivo e das demandas empresariais
dessa macrorregião tão importante para a economia do estado
de São Paulo e do Brasil.
A região de Campinas possui
diversas singularidades que a
destacam no cenário paulista: a
localização privilegiada no estado,
com proximidade tanto dos municípios do interior quanto dos da
Grande São Paulo, fazendo a conexão entre as duas regiões; a excelente infraestrutura regional, que
conta com grande malha rodoviária e um dos maiores aeroportos do
país; e, claro, a pujança da econo-

mia da região, que é uma das mais
desenvolvidas do Brasil e que se
destaca em todos os setores, desde
a produção agrícola até o comércio
e indústrias de diversos segmentos
e intensidades tecnológicas.
Nesses 70 anos de atuação, o
CIESP Campinas tem sido firme na
busca por melhorias no ambiente
de negócios e na defesa de pautas
que favoreçam o desenvolvimento
econômico e aumentem a viabilidade de investimentos e a geração
de empregos na região. Somente
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nos últimos anos, a atuação do
CIESP foi fundamental para a
conquista de diversas pautas de
interesse do setor produtivo.
É o caso da aprovação da lei
de liberdade econômica no
Congresso, que reduziu a burocracia trabalhista no país, aumentando a segurança jurídica para as
empresas e estimulando a criação
de empregos. Também atuamos
pela aprovação da MP da transação tributária, que trouxe para o
Brasil os mesmos mecanismos de
negociação adotados pelos países
desenvolvidos. Realizamos uma
ampla campanha em defesa da
adoção de juros mais baixos pelo
setor bancário e seguimos defendendo bandeiras que aumentem

a competitividade no setor e que
diminuam o custo de crédito para
o tomador final.
Por fim, realizamos também a
campanha pela aprovação da
reforma da previdência, cuja aprovação resultou em uma economia
de quase R$ 1 trilhão na próxima
década e impediu que a trajetória
fiscal do país seguisse para um
rumo insustentável. Para tanto,
atuamos em diversas frentes de
modo a garantir a conscientização
a respeito do problema fiscal que
o país enfrentava: publicamos um
manifesto em conjunto com duas
centenas de entidades parceiras,
lançamos uma grande campanha
informativa que alcançou milhares
de brasileiros e dialogamos com
as bancadas de diversos partidos

políticos para defender a necessidade de aprovação dessa reforma.
Cabe ressaltar também a atuação rápida e precisa do CIESP na
defesa de ações que mitigaram o
impacto causado pela pandemia
do coronavírus sobre a economia brasileira. A despeito do
curtíssimo prazo proporcionado
pela rápida evolução da doença
no país, a atuação do CIESP foi
contundente na defesa de medidas que reduzissem o impacto
econômico da pandemia sobre os
empresários brasileiros, como a
concessão de crédito e a flexibilização das relações de trabalho, além
do aumento do prazo para pagamentos de impostos e para a realização de obrigações acessórias e

drawback. O caráter emergencial
da aprovação de tais medidas e
o sucesso verificado na conquista
desses pleitos são um atestado da
extraordinária capacidade operacional do CIESP e do engajamento
da entidade com as necessidades
do setor produtivo.
São esses e tantos outros os motivos que, para mim, trazem imenso
orgulho de poder ter participado
da trajetória do CIESP Campinas.
Minhas mais sinceras felicitações
a todos os empresários e colaboradores que fizeram parte dessa
história. Tenho certeza de que o
CIESP continuará realizando um
trabalho exemplar na região e, em
breve, estaremos comemorando os
100 anos da regional, com mais três
décadas de conquistas relevantes.
www.ciespcampinas.org.br
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Palavra do diretor titular

uma década de gestão
e amplo legado ao
CIESP Campinas

O CIESP Campinas é uma das regionais de
maior representatividade entre as 42 diretorias
regionais do estado. A nossa Campinas metrópole tem representatividade em âmbito nacional
e o CIESP Campinas caminha lado a lado com
toda a indústria e o empresariado da cidade.
Na nossa região, continuamos confiantes no futuro.
Apesar das grandes adversidades da pandemia, temos
avançado sem cessar, especialmente na área de Ciência
e Tecnologia, novos parques tecnológicos estão sendo
planejados, novas empresas de base tecnológica se instalando, startups surgindo e a relação entre a academia e o
setor econômico cada vez mais afinada, graças ao empenho da Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), da
qual o CIESP Campinas tem a honra de participar, da
Agência de Inovação da Unicamp (Inova), das entidades
empresariais e da classe política local.
Com muito trabalho, dedicação e uma equipe brilhante,
conseguimos acrescentar mais tijolinhos nos projetos
já iniciados pelas gestões anteriores. Hoje, é possível
termos a dimensão da força e da representatividade do
CIESP Campinas no cenário de nossa região metropolitana.
Ao longo desses últimos 10 anos, a entidade tornou-se
mais forte a cada dia. Temos participado ativamente de
todos os acontecimentos relevantes da cidade e da região
nos âmbitos político, econômico e nas diversas esferas
setoriais. A defesa dos interesses das nossas indústrias
associadas, por meio da intensa atividade da entidade
nos meios político e econômico, a torna mais relevante
e participativa a cada dia, isso é o que podemos chamar
de um círculo virtuoso. Sem cor partidária, jamais envolvemos a casa da indústria em atividades políticas, nosso

“Orgulho de ajudar a
escrever essa história de
70 anos de sucesso”,
enfatiza o diretor titular da
entidade, José Nunes Filho.
objetivo sempre foi a boa relação e circulação em todos os
meios, a fim de amigavelmente buscarmos as melhores
saídas para o fortalecimento da cadeia industrial, porém,
nunca abdicamos de sermos duros, quando necessário,
com o poder público na defesa da livre iniciativa e dos
interesses das nossas atividades empresariais.
Ainda no primeiro semestre de 2020, o CIESP Campinas
disponibilizou gratuitamente, para prefeituras e entidades dos mais diversos segmentos da região, o Plano de
Retomada da Atividade Econômica após a Quarentena.
Elaborado pela FIESP, esse documento de 74 páginas
traz em detalhes as diversas experiências de países com
a pandemia e as orientações técnicas da Organização
Mundial da Saúde (OMS), além de detalhar os protocolos e normas sanitárias para diversos setores de atividades do comércio, serviços e indústria.
Campinas é a segunda cidade, não é capital, com o
maior PIB do país – perde somente para Osasco (Grande
São Paulo) no quesito Produto Interno Bruto. Segundo
dados de dezembro de 2019, a cidade tem o 11º PIB mais
alto do Brasil, à frente de 18 capitais – entre elas: Recife
(PE), Goiânia (GO), Belém (PA) e Florianópolis (SC).
Buscamos o desenvolvimento sustentável em uma
época de reinvenção da inovação. É o tempo de virar
a página e de pensar em novos paradigmas, ter novas
percepções. Para isso, o CIESP Campinas atua persistentemente em duas frentes cabais e complementares para
o atendimento à indústria: interação e proposição de
políticas públicas junto aos governos federal, estaduais
www.ciespcampinas.org.br
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Palavra do diretor titular
e municipais e prestação de serviços direcionados às
necessidades primárias das empresas.

de Inovação e do SEBRAE-SP, está capacitando centenas
de pequenas empresas paulistas em gestão da inovação.

No setor de logística, nossa luta de muitos anos pela
privatização do Aeroporto de Viracopos, já concretizada, tem frutificado permanentemente, e hoje assistimos a um fantástico desenvolvimento no seu entorno e
grandes investimentos em toda a RMC atraídos por essa
grande âncora de geração de riquezas e empregos.

O SENAI paulista ministra ensino técnico e tecnológico de nível superior, modelo e referência no Brasil.
São cursos modernos, que se destacam pelo foco nas
demandas da indústria e nas vocações das regiões onde
estão instaladas as unidades. Nossa instituição promove
anualmente a feira INOVA SENAI, na qual professores e alunos demonstram a sua capacidade de criar e
desenvolver raciocínio lógico por meio de inovações. É,
sem dúvida, um dos maiores estímulos ao empreendedor que busca por inovação na sua empresa. A economia já está crescendo e sendo retomada e os dados nos
mostram isso.

Ao longo deste ano de 2020, desde o início da pandemia de covid-19, o CIESP Campinas criou a Pesquisa da
Indústria – covid-19, apresentando mensalmente a toda
a imprensa regional os dados direcionados à indústria
com números do emprego, da sondagem industrial e
do comércio exterior. Isso demonstrou o valor da representatividade e força da casa da indústria com os nossos
associados. Na terceira edição da pesquisa, cerca de 70%
dos respondentes, ao serem questionados sobre o que
esperavam e mais necessitavam da entidade, responderam que desejavam que o CIESP Campinas, como entidade representativa de classe, os representasse junto ao
governo lutando pela reabertura responsável e controlada dos negócios, por linhas de crédito emergenciais e
pela prorrogação do pagamento dos impostos.
Lembramos aqui da rápida e eficiente atuação do
CIESP Campinas na execução e desenvolvimento de
diversas ações, com o intuito de mitigar os impactos e
consequências da pandemia aos nossos associados. A
entidade foi incansável na elaboração de ações e atendimento através dos departamentos que se mantiveram
online, sem interrupção dos trabalhos. Canais específicos
com notícias dedicadas a todas as ações fundamentais ao
enfretamento da covid-19 foram criados em nosso site
e redes sociais e alimentados diariamente. Além disso,
foram realizados webinares, cursos em plataforma EAD
e consultorias para resoluções diversas, sempre a distância. Assim, podemos dizer de forma que aquilo que nos
afastou presencialmente nos uniu ainda mais na representatividade e coerência conectada aos interesses da
indústria e do empresariado.
Quanto à retomada dos negócios, eu acredito que,
enquanto não tivermos uma vacina, vamos assistir à
economia seguindo em espasmos, com abertura e fechamento das atividades. Quando voltarmos à normalidade, todo o seguimento industrial, comercial e de serviços vai necessitar de muito crédito e da continuidade dos
programas de privatizações e de reformas estruturais da
economia brasileira.
A qualificação dos colaboradores e a adaptação aos
fundamentos da Indústria 4.0 serão fundamentais na
retomada pós-pandemia. O SENAI-SP mantém unidades
de nanotecnologia semelhantes às existentes na Alemanha e, com o apoio da FIESP, do CIESP, da Agência USP
8
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O CIESP Campinas procura ser uma entidade cada vez
mais propositiva perante a sociedade regional, levando
a opinião da indústria e participando ativamente de
todos os fatos relevantes.
O potencial vocacional do município de Campinas, bem
como da RMC, é muito consistente. Suas vocações na
área de inovação e tecnologia (o município é um dos
maiores polos tecnológicos do país), na logística, no
turismo e no agronegócio fazem do munícipio referência nacional. Hoje, vemos o nosso país iniciando um
processo de efetiva retomada, com uma esperança que
renasce para 2021.
Campinas é uma cidade pujante, com grande capacidade de produzir e progredir, e precisa, e merece,
ocupar seu verdadeiro lugar no cenário nacional. O
município possui uma infraestrutura logística privilegiada, cortada por uma invejável e moderna malha rodoviária, e conta com o melhor aeroporto e principal modal
de carga aérea do país.
Até o final de nossa gestão, em 2021, pretendemos entregar a ampliação de nossa sede. Essa foi uma das grandes conquistas que conseguimos a partir dos esforços e
planejamento estratégico consistente para a ampliação
de número de associados e, consequentemente, de nossa
receita. A ampliação das nossas instalações possibilitará
a sustentabilidade da entidade. Os novos espaços oferecerão salão de eventos, novas salas de reunião, solarium,
estacionamento mais amplo, e tudo isso permitirá a
realização dos eventos na nossa própria sede, trazendo
mais infraestrutura, apoio e conforto aos associados.
Entendo que o grande legado da minha gestão é representar o setor industrial em todos os níveis, com interlocução fluida em todos os outros setores. Assim, deixamos
um lastro de segurança e apoio aos nossos associados
e ao empresariado. Isso mostra a força da entidade.
O associado do CIESP Campinas se sente seguro aqui.

Foto: Ricardo Lima

José Henrique Toledo Corrêa
1º vice-diretor e diretor
estadual de Produtos,
Serviços e Negócios

Palavra do 1º vice-diretor

“Chegamos aos 70 anos e vejo que
o CIESP Campinas é a casa onde
a gente sempre quer estar. Aqui, a
gente se sente motivado!”

Muito trabalho e muita dedicação para atender aos
associados da melhor maneira possível, é assim que
somos a conexão entre a necessidade e a solução.
Acreditamos que esse relacionamento, de fato, agrega
valor e ganho real às empresas, bem como aos seus
negócios. Como exemplo, podemos destacar as liminares garantidas pela entidade nos mais diferentes
setores, dentre eles, comércio exterior, meio ambiente
e demais, que trazem relevante ganho de tempo, além
de expressiva economia às empresas pertencentes ao
quadro de associados.
A atuação tridimensional do CIESP, respaldada pela
representação política, gera serviços e negócios em
uma escala consistente. Assim, o CIESP Campinas é
mola propulsora que fomenta a cadeia produtiva de
sua macrorregião de atendimento, a qual engloba 19
municípios.
Algumas de nossas grandes marcas são os Encontros
e Rodadas de Negócios. O ideal do CIESP, através
desse formato, é propiciar a todos a descoberta das
melhores demandas de compra e venda inerentes
aos inscritos, o que valoriza o potencial do município, uma vez que empresas podem comprar, vender
e conquistar melhores preços e oportunidades de
negócios – de fato adequadas – com parceiros mais
próximos, incentivando a produção local e gerando
riqueza para o município.
Ainda nessa linha de forte indutor de negócios, vale
frisarmos o potencial do polo regional de Petróleo e
Gás e energias renováveis de Campinas e região. No
Campetro Energy, reconhecido como um dos maiores eventos do setor de P&G e renováveis do interior
paulista, as empresas podem espontaneamente, por
meio das pautas que permeiam todas as atrações do

evento, analisar o índice de maturidade do seu setor
industrial e de si mesmas em relação à Indústria 4.0.
Nosso objetivo, hoje, se concentra em unir esforços
para a construção de uma nova indústria, ainda mais
forte, neste momento de retomada. Com a Indústria
4.0 e a realidade pós-covid-19, vemos o futuro do
CIESP Campinas com e apesar do mundo online.
Vivemos novos tempos e precisamos investir nos
arranjos para os que virão, um exemplo é a missão do
Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) – Campinas. Os empresários estão fascinados e apreensivos
sobre a Indústria 4.0, conceito que une as principais
inovações tecnológicas dos campos de automação,
controle e tecnologia da informação à Internet das
Coisas. A ideia é a aplicação de todas as “ferramentas”, simultaneamente, a processos de manufatura.
Queremos trazer as pequenas e médias empresas para
esse universo, e essa é uma das funções do NJE, que é
um núcleo missionário no CIESP Campinas há quase
3 décadas, formando jovens e integrando empresas,
além dos processos de sucessão nas empresas familiares.
Nossa força está nas pessoas, nas empresas que têm
representatividade, na ampliação permanente desse
relacionamento, pois, assim, conquistamos resultados com economia de tempo e custo, gerando ganho
real aos nossos associados. Buscamos ressignificar a
nossa comunicação trazendo conectividade aos interesses da indústria e do empresariado, seja online
ou presencialmente, mas sempre com foco na interação verdadeira e próxima. Queremos que o CIESP
Campinas seja a casa onde a gente sempre quer estar.
E que, aqui, você se sinta motivado!
www.ciespcampinas.org.br
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Palavra do 2º vice-diretor
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Alfeu Cabral
2º vice-diretor do
CIESP Campinas

“A meta do CIESP
Campinas é criar
oportunidades
aos empresários.”

Entrevista

Nessa última década, como o senhor observa a
caminhada percorrida pelo CIESP Campinas?

disseminar e a fortalecer ainda mais o engajamento
consistente da entidade.

Alfeu Cabral • Percebo que o CIESP Campinas vem
buscando fortemente se atualizar com relação às
novas tecnologias para atender às necessidades dos
associados. Além de manter um quadro de colaboradores com alta competência curricular, oferecendo
segurança e confiabilidade em todas as áreas.

A atuação dos conselheiros de forma compartilhada.

Quando se fala de representatividade, sabemos
que a regional de Campinas tem destaque enorme
no estado. Assim, o que o senhor entende que nos
traz essa força e tamanha representatividade? Em
sua visão, quais ações propositivas nos destacam?
Alfeu Cabral • A composição dos diretores temáticos, os quais possuem vasta experiência em sua área
de atuação, contribuiu para que os associados tenham
mais possibilidades e oportunidades de participação
dentro da entidade.
A divulgação das atividades e ações do CIESP Campinas nos meios de comunicação da RMC, de forma a
12
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Nosso objetivo primário é atender e estar sempre
a favor do associado. Na era da Indústria 4.0, o dia
a dia do empresariado mudou absurdamente e o
mercado exige comportamentos demasiadamente
disruptivos e em conexão integrada com o cliente
sempre. Quais são os principais produtos e serviços
que o CIESP Campinas oferece em linha com essa
nova realidade?
Alfeu Cabral • Rodadas de negócios virtuais, cursos
e palestras presenciais ou EAD, trazendo informações
da atualidade e divulgando a nova maneira de comunicação entre os empresários, clientes e fornecedores.
Qual a meta para os próximos anos?
Alfeu Cabral • A meta é criar oportunidades para a
inclusão de jovens e mulheres na diretoria e no conselho do CIESP Campinas.

Palavra da Gerência Regional

Paula Carvalho
Gerente regional do
CIESP Campinas

“São 7 décadas nas
quais estiveram
envolvidas as
atividades de milhares
de pessoas!”
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O CIESP Campinas completou 70 anos de existência. São 7 décadas nas quais estiveram envolvidas
as atividades de milhares de pessoas e, de fato, a
história da regional de Campinas reflete bastante
a história moderna da indústria de nossa região,
estado e país. As suas crises acompanham as crises
brasileiras, assim como seu crescimento acompanha o crescimento brasileiro em uma relação de
causalidade muito clara.
Há um profundo significado em completar 70 anos
de existência. Iremos não apenas nos lembrar da
trajetória de uma importante diretoria regional da
indústria, mas também do que é o CIESP Campinas
e do que vamos fazer daqui para frente. Esta revista
histórica retrata a celebração e todo o trabalho realizado com empenho, dedicação e muito amor nesta
jornada em prol do desenvolvimento da nossa
indústria regional, e vem reforçar o compromisso
e a responsabilidade da regional de Campinas com
seus propósitos e seus associados.
14
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São 70 anos de muito trabalho, durante os quais
fomos dirigidos por industriais muito competentes,
que puderam sedimentar um espírito que distingue
e que sempre deverá distinguir o CIESP de outras
entidades. Ele pertence à indústria e é dedicado
à preservação dos interesses gerais da indústria e
de seus associados, bem como ao reforço da nossa
identidade. Acreditamos que o Brasil merece soluções racionais que levem ao melhor desenvolvimento econômico e social da nossa nação. Acreditamos na construção de soluções. Talvez esse seja o
nosso maior diferencial.
Aqui, na regional de Campinas, temos DNA de
inovação, de trabalho, promovendo o crescimento
das empresas, e um DNA com olhar voltado para o
futuro. Temos orgulho dos 70 anos que se passaram
e vamos tentar fazer com que os próximos 70 anos
sejam ainda melhores.

O CIESP
Campinas
CHEGA
aos seus
70 anos

Você faz parte!

P

ara esta edição histórica, retratamos
e demos ênfase aos principais acontecimentos, fatos e conquistas dessa
última década.

Nosso sentimento é de trazer conosco todos os
associados que fizeram a casa da indústria acontecer e permitiram a sua progressão sem limites nesses anos e, mais especificamente, nessa
última década, como uma forma de deixarem
literalmente a sua marca presente neste material histórico.
Apresentamos entrevistas de todos os ex-diretores, coletadas e divulgadas no livro dos
60 anos, além de entrevistas inéditas com os
diretores titulares e temáticos que marcaram a
última década.
O presidente Paulo Skaf tem cadeira cativa nesta
edição histórica, com palavra especial sobre a
importância da casa da indústria e, principal-

mente, do CIESP Campinas para a construção
da força de nossa entidade no estado e na RMC.
Demos voz e trouxemos representatividade
a todos os associados por meio de entrevistas inéditas com um grupo de associados de
longa data, os quais, através de suas histórias
de conquistas, trouxeram a perenidade dessa
parceria e união da indústria paulista ao longo
dos últimos 10 anos. São entrevistas com a
apresentação de cases de sucesso, nos quais a
casa da indústria, em engajamento sólido com
as empresas, permitiu a conquista da melhor
solução às suas necessidades, estabelecendo,
dessa forma, uma conexão eficaz de mercado.
E, por fim, a Revista Histórica dos 70 anos,
edição 115 da Revista HOJE, conta com a palavra dos atuais diretores da linha de frente –
os diretores titulares dos nove departamentos temáticos – sobre as perspectivas para os
próximos 10 anos.

1949
O começo:

só uma percepção de
modernidade, conhecimentos e estratégias
empresariais,
mas,
principalmente, voz
política para lutar
pelos
direitos
da
indústria brasileira.

a 1953

A história do CIESP
Campinas se inicia
em 1949, com um
grupo de empresários e industriais da
região de Campinas
que foi visionário,
trazendo para a “Princesinha D’Oeste” não

Como tudo
começou?

junto a grandes empresários da região, começou
a desenhar a linha histórica do CIESP Campinas, fundando uma das primeiras regionais no
interior do estado.

Inicialmente, a região que hoje é um polo de
conhecimento, negócios internacionais, tecnologia e inovação para a indústria tinha uma
vocação agrícola. Em 1872, graças ao plantio
de café e à construção da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, Campinas passou a ser
uma das maiores cidades do país. Com a crise
do café, a partir da década de 1930, a economia
do município assumiu um perfil mais voltado
aos setores industrial e de serviços. A cidade
então recebeu imigrantes provenientes de todo
o mundo (destacando-se a imigração italiana),
atraídos pela instalação de um novo parque
produtivo. Cinquenta anos mais tarde, em 1980,
Campinas duplicaria o seu tamanho e atingiria
a força econômica que todos conhecem.

Timidamente, a instituição foi se estabelecendo
em Campinas. O funcionamento da entidade se iniciou em abril de 1950, na Rua José
Paulino, 1.111, 2º andar, sala 25, dando início
às atividades. As primeiras reuniões registravam um teor político, durante as quais os
empresários debatiam melhorias e divergências
nas leis, tanto trabalhistas quanto empresariais,
já registrando naquela época as dificuldades da
legislação para ações como a abertura e o fechamento de empresas. Com 31.340,00 cruzeiros,
o CIESP Campinas fechou o seu primeiro ano
com saldo positivo, fazendo com que o então
diretor da entidade iniciasse um trabalho estratégico para os próximos anos, com o objetivo
de ampliar a assistência prestada aos associados, correspondendo à confiança depositada na
entidade até aquele momento.

A história do CIESP em Campinas está diretamente ligada à história industrial e à vocação
que a cidade assumiu ao longo dos anos. Não é
à toa que, em meados de 1947, Joaquim Gabriel
Penteado, o saudoso “Joá Penteado”, fundador
e sócio de empresas como Dako e Faber-Castell,
viria a se instalar na região, transferindo sua
fábrica de fogões de São Paulo para Campinas,
que apresentava, na época, um parque industrial em pleno desenvolvimento. Nesse período
pós-guerra, os países devastados na Europa
precisavam de suprimentos e as oportunidades para a indústria brasileira vieram à tona,
atraindo mão de obra e grandes empresas.
Mas não foi só a fábrica de fogões que Penteado
transferiu. O empresário campineiro, já naquela
época, representava conhecimento, voz política
e atraía olhares atenciosos para a região. Em
1938, o curioso empreendedor, que tinha como
hobby pilotar um avião, já havia sido diretor
da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Em menos de três anos, em 16 de
dezembro de 1949, Joaquim Gabriel Penteado,

Os anos seguintes foram de avanço para o
CIESP Campinas. Em 1951, a entidade se instalou em outras cidades da região. Em 1952, o
número de associados da regional campineira
atingiu 59 empresas e as contribuições cresceram em torno de 50%. Os debates eram cada
vez mais focados e os empresários começaram a se preocupar com a situação da energia
elétrica do interior. Essa preocupação levou a
diretoria e o conselho do CIESP Campinas a
fazer um alerta junto à prefeitura municipal,
trazendo soluções como horários alternativos
para o funcionamento da indústria. O “Ato
nº 25”, que definiu as ações que deveriam ser
tomadas pelos empresários da região no caso da
falta de eletricidade para a produção, nasceu na
Delegacia Regional Campineira e seria, posteriormente, copiado pelas outras entidades. No
início de 1953, Joaquim Gabriel Penteado entregou a diretoria do CIESP Campinas às mãos de
seu sucessor, Pedro Salzano Fiori, deixando um
legado que seria promovido por mais 7 décadas
– a força da indústria na região.

www.ciespcampinas.org.br
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PALAVRA DOS
ASSOCIADOS
Uma seção reservada para os
associados que estiveram conosco
nessa caminhada!

Estamos dando voz e trazendo representatividade a todos os associados por meio de
entrevistas inéditas com um grupo de associados de longa data, os quais, através de
suas histórias de conquistas, trouxeram a
perenidade dessa parceria e união da indústria paulista ao longo dos últimos 10 anos.
As entrevistas trazem a apresentação de
cases de sucesso, nos quais a casa da indústria, em engajamento sólido com as empresas, permitiu às indústrias a conquista da
melhor solução às suas necessidades, estabelecendo, dessa forma, uma conexão eficaz de
mercado.
Acompanhe conosco!
#VocêFazParte
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Entrevistas COM Associados

Bosch

Por Carlos Abdalla, gerente de Marketing, Comunicação e
Relações Institucionais da Bosch América Latina

Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?
A Bosch é associada ao CIESP Campinas há muitos anos
e, desde então, atuamos junto à entidade em diferentes
temas. É por meio do CIESP que conseguimos ter representantes em assuntos que estão em discussão tanto nas
esferas municipais, estaduais e federais quanto junto aos
órgãos não governamentais, levando em consideração
os interesses das indústrias instaladas na região e que
podem impactar diretamente ou indiretamente os negócios e a sustentabilidade econômica das empresas.
O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?
Além de defender a competitividade das indústrias da
região, o CIESP Campinas tem um papel muito importante na prestação de serviços, por exemplo, na emissão
de certificados, certidões, entre outros. Além disso, a
entidade também é um agente na qualificação e formação de pessoas, seja por meio dos treinamentos temáticos que promove para os funcionários das empresas
associadas, seja pelas palestras com especialistas e/ou
autoridades com base nas pautas política, econômica e
ambiental que podem impactar diretamente ou indire-

tamente os negócios e a sustentabilidade das empresas
da região.
Cite um momento marcante da história de sua
empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?
São inúmeros os projetos, mas posso destacar especialmente aqueles com foco na eficiência logística e de
comércio exterior junto às mais diferentes instituições.
Com certeza, o tema de infraestrutura logística, seja
terrestre, aérea ou marítima, é um dos principais motes
da competitividade das indústrias instaladas na região
de Campinas.
Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?
O CIESP Campinas é um dos principais interlocutores
da indústria da região junto aos órgãos governamentais
(municipal, estadual e federal) e também não governamentais. A entidade tem um papel fundamental, especialmente no que se refere ao atendimento das demandas
do setor e na defesa da competitividade das indústrias
nas mais diversas esferas.
www.ciespcampinas.org.br
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CIFA Fios e Linhas
Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?
São 66 anos juntos. A credibilidade que a marca CIESP
Campinas detém a favor da indústria impacta positivamente a decisão de negócios no Brasil e no exterior.

Por Odair Dariolli, diretor
geral da CIFA Fios e Linhas

empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?
Definir um momento em 66 anos é difícil, mas, sem
dúvida, a contribuição que a marca CIESP nos concede
até hoje é a penetração que temos no mercado externo,
principalmente na América do Sul. A bandeira CIESP
faz toda a diferença para nos apresentarmos ao mercado
interno e externo.

O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?
Nos seus diversos departamentos atuantes de forma
constante e com competência, nos trazem apoio e
confiança em todos os temas tratados em todas as esferas dos nossos governos e entidades públicas e privadas.

Cite um momento marcante da história de sua
22
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Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?
A principal diferença é a força da marca CIESP Campinas, de credibilidade, atuante e sempre atualizada num
mercado competitivo, em constante mudança e de grandes desafios à indústria brasileira.

Entrevistas COM Associados

EQUIPESCA

Por Heitor Manarini,
presidente da Equipesca

Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?
A Equipesca, empresa genuinamente campineira,
completou 60 anos desde a sua fundação. Ao longo de
nossa relação com o CIESP Campinas, conquistamos
apoio principalmente em projetos de expansão dos
negócios internacionais através de assessoria de comércio exterior e capacitação de nossos colaboradores.
Essa relação foi e tem sido fundamental e impactado
diretamente o crescimento e consolidação da empresa
no mercado.

O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?
O CIESP Campinas é importante fonte de informações
e serviços, que fazem a diferença nas iniciativas estratégicas da empresa. Isso tem proporcionado ganho real
nas decisões sobre investimentos, além de conquista de
market share, em especial no mercado internacional.

Cite um momento marcante da história de sua
empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?
Nossa relação com o CIESP é composta por um conjunto
de trabalhos que contribuem para o impulsionamento
dos negócios da empresa.

Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?
O CIESP Campinas, através de sua estrutura, serviços e
iniciativas, faz importante diferença no apoio à expansão
da indústria regional, a qual gera milhares de empregos,
desenvolve tecnologias, investe em capital humano e
fomenta a economia da região e do estado.
O CIESP Campinas faz parte histórica do desenvolvimento da indústria regional.
www.ciespcampinas.org.br
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JSP Brasil

Por José Carlos Falchetti,
diretor geral da JSP Brasil

Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?

Cite um momento marcante da história de sua
empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?

O CIESP tem contribuído de maneira positiva para a
melhoria da relação com o mercado em que atuamos e
se tornou um parceiro importante para nossa empresa,
com informações sempre atuais e relevantes sobre os
mais diversos assuntos que envolvem o nosso negócio,
o que nos permite a tomada de decisões eficazes e assertivas. Temos recebido suporte essencial para o nosso
crescimento e competitividade, bem como orientações
em relação a diversas questões de nossa atividade que
nos ajudam a evoluir no caminho de uma empresa cada
vez mais sustentável.

Em um momento bem atual, podemos afirmar que, ao
longo deste recente período de pandemia, os treinamentos online que realizamos tornaram-se um fortíssimo
fator motivacional e integrador para a nossa equipe,
por terem conteúdos inspiradores e pela forma como
foram aplicados, o que permitiu a participação de vários
funcionários, inclusive dos que estavam trabalhando
remotamente. Da mesma forma, seus conteúdos contribuíram na elaboração de protocolos de prevenção à
disseminação do vírus covid-19, fator que concerne à
nossa realidade e à administração atual.

O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?

Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?

A parceria com o CIESP Campinas tem agregado valor
inestimável para nossa empresa, nas mais diversas áreas
compreendidas na administração de nossos negócios,
por meio de cursos e treinamentos acessíveis que nos
permitem atualizar e ampliar a capacitação de nossos
colaboradores, além de prestar imprescindível assessoria nas áreas Jurídica, Meio Ambiente e Segurança, entre
outras, fundamentais para nosso negócio.
24
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Certamente, o CIESP Campinas teve e tem uma participação significativa no desenvolvimento industrial de
Campinas e região. Através de seus departamentos,
tem assessorado tanto as indústrias que aqui nasceram
quanto as que escolheram esta região para se instalarem.
Esse suporte eleva o grau de segurança dos investidores,
sendo que estamos certos do contínuo crescimento da
atividade industrial na região.

Entrevistas COM Associados

Pastifício Selmi S/A
Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?
Nós, do Pastifício Selmi S/A, somos associados há 72
anos e nossa relação com o CIESP é, sem dúvida, de
herança familiar, já que os ancestrais (bisavó, avô e
pai) participaram dessa trajetória. Em todo esse tempo,
estivemos ao lado do CIESP para que ele e as empresas
que estão em nossa região pudessem sempre tratar de
problemas e soluções no âmbito industrial, acreditando
que juntos podemos ser mais fortes.
O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?
Por conta dos contatos que se formaram ao longo desse
período, há um forte benchmarking, inclusive de valores
de departamentos jurídicos, em que podemos comparar
as práticas adotadas pelas empresas e conseguir melhorias estruturais, fazendo-nos capazes de perseverar e
continuar nesse segmento tão desafiador.
Cite um momento marcante da história de sua

Por Ricardo Selmi,
presidente do Pastifício Selmi

empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?
Durante todo esse período de relação com o CIESP, foi
possível conhecer muitos empresários de toda a região,
viabilizando a construção de relações importantes para
a preservação dos mais variados interesses da indústria,
e isso tem se mantido.

Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?
O polo industrial da região de Campinas é um dos mais
fortes do Brasil e o CIESP, estando próximo às empresas,
sejam elas de pequeno, médio e até mesmo de grande
porte, colocando à disposição uma diversidade de serviços e de consultoria, faz com que nossas referências e a
pujança da nossa região industrial sejam levadas à nível
Brasil. É uma participação importantíssima para qualquer tipo de empresa e de qualquer tamanho.
www.ciespcampinas.org.br
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Entrevistas COM Associados

FINETORNOS

Por Edson Jorge Fim, diretor comercial
e de desenvolvimento da Finetornos

Como o CIESP Campinas impactou a relação da
empresa com o mercado ao longo de todo este período
de associação?
Nossa associação ao CIESP Campinas, em 1990, veio
ao encontro do nosso objetivo de nos tornamos uma
empresa com gestão profissional e em sintonia com as
melhores práticas empresariais do mercado. Passamos
a interagir com empresários de diversos segmentos e
portes, a participar de treinamentos e reuniões e a ter
acesso contínuo a informações econômicas, tecnológicas
e a tendências mercadológicas. A Finetornos® - Hernandes Fim & Cia. Ltda., empresa do segmento metal mecânico, atua na manufatura e engenharia para produção
de peças e componentes usinados junto aos segmentos
aeroespacial, automotivo e industrial. É uma empresa
familiar, fundada em 1976 pelo sr. Hernandes Fim, que,
juntamente com seus três filhos, começou a prospectar e
a conquistar clientes industriais por meio de um atendimento personalizado e de muita qualidade.
O que o CIESP Campinas agrega de valor e ganho
real à sua empresa?
O CIESP Campinas nos agregou valor em apoio e
consultorias tributárias, fiscais, jurídicas e comerciais,
além de proporcionar um networking diferenciado
e com uma dinâmica incrivelmente presente e atualizada em diversas frentes, tanto para a direção da
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empresa quanto aos nossos funcionários.
Cite um momento marcante da história de sua
empresa para o qual o CIESP Campinas possa ter
contribuído?
O CIESP Campinas esteve presente em muitos momentos da trajetória da nossa empresa, um momento realmente marcante foi exatamente no ano em que nos
associamos ao CIESP Campinas e estávamos vivendo o
plano Collor, o qual teve fortíssimo impacto na economia do Brasil. Assim, naquele momento, realmente
precisávamos de orientações, análises de tendências e
estudos para nortear o direcionamento dos negócios, e
o CIESP, nesse sentido, foi fundamental principalmente
para as pequenas e médias empresas.
Por que você acredita que o CIESP Campinas faz
a diferença na história da indústria de campinas e
região?
Sempre acreditei no CIESP como catalisador da história
e do desenvolvimento da indústria de Campinas e da
nossa região metropolitana, sua diretoria sempre constituída por empresários e sua equipe de colaboradores
que vivem o dia a dia empresarial estudam e atuam a
fundo em todas as áreas de interação das empresas com
olhar voltado ao crescimento, à tecnologia e à inovação.

Por meio dos seus nove departamentos temáticos, o CIESP Campinas oferta ao empresariado da sua região diversas possibilidades e
oportunidades de prospectar e alcançar novos clientes, bem como de
fortalecer a sua marca na RMC.

O CIESP
Campinas:
70 anos
de excelência
Orgulho em fazer a
diferença na história
do empresariado e,
juntos, sermos parte
do desenvolvimento
da Região
Metropolitana de
Campinas (RMC)
há mais de sete
décadas.

O CIESP Campinas está tornando toda a cadeia
produtiva da RMC mais forte e competitiva. Acompanhe em ciespcampinas.org.br tudo o que a casa da
indústria, regional de Campinas, tem à sua disposição!
Aqui, promovemos o mais diversificado e amplo
atendimento para os setores que compõem a indústria e o empresariado da região, além de serviços singulares em sua necessidade,
como a realização da Certificação Digital, o atendimento para viabilização rápida de Certificado de Origem, o posto da JUCESP, o posto
BNDES, uma grade especial de cursos presenciais e online, além da
grade in company, bem como a concessão de importantes liminares
nas áreas de meio ambiente, comércio exterior, entre outras. Tudo isso
traz às empresas retorno em economia de custos e tempo, ou seja,
agrega valor imediato.
A diretoria regional de Campinas ainda tem a premissa da indução
de negócios de forma única, através de modelos desenvolvidos pela
entidade, como as Rodadas e Encontros de Negócios, que são oportunidades de ganho real para a cadeia produtiva da RMC.
A sede do CIESP Campinas conta com uma infraestrutura excelente
para receber o associado, com salas para realizar eventos, encontros e
reuniões de negócios.
Em comemoração ao aniversário da entidade, reunimos nossas memórias mais significativas em um acervo preparado especialmente para
que todos os nossos associados possam conhecer um pouco mais da
nossa trajetória e de como nos estruturamos para chegarmos aonde
estamos hoje.
Acompanhe nossa história em uma linha do tempo que registra com
ênfase a última década desses 70 anos de comprometimento com a
indústria e o empresariado!

Você faz parte!

Mergulhe conosco nesta história!
A casa da indústria, regional de Campinas, está de portas abertas
para todos os municípios de sua macrorregião administrativa, com o
ideal máximo de ser a conexão entre a necessidade e a solução para
cada uma das empresas que aqui se encontram.
Conheça agora um pouco do que cada departamento temático traz de
inovador e de ganho real para a sua empresa, bem como suas ações
disruptivas e de alta performance em benefício dos associados do
CIESP Campinas.
Em um momento de grande adversidade, com a pandemia causada
pela covid-19 no emblemático ano de 2020, o CIESP Campinas, com
resiliência e coragem, propõe ações inovadoras e em conformidade
com a Internet das Coisas, a inteligência artificial e a Indústria 4.0.
Siga-nos nas redes sociais:

@ciespcampinas
www.ciespcampinas.org.br
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Diretoria
Regional

Acompanhe alguns dos destaques
dessa última década!

Ações da

O CIESP Campinas é uma entidade cada vez mais
propositiva perante a sociedade regional, participando de todos os eventos significativos e dando
a sua opinião, o que faz com que ela seja sempre
chamada às atividades importantes que aconteceram
e acontecem na região, sendo relevante nas decisões
mais importantes que são tomadas em sua macrorregião administrativa. Uma entidade de formação
de opinião inclusive no meio político, com forte
influência. Assim, o CIESP Campinas atua persistentemente em duas frentes cabais e complementares
para o atendimento à indústria: a interação e proposição de políticas públicas junto aos governos federal,
estadual e municipais e a prestação de serviços direcionados às necessidades primárias das empresas.
Nossa função é a de “despachantes” das necessidades dos nossos associados perante o poder público.

Linha do tempo

2011
Diretoria do CIESP Campinas toma posse em evento que
reuniu associados, autoridades e convidados
Cerca de 200 convidados presenciaram a Cerimônia de Posse da
Gestão 2011-2015, realizada na sede da entidade, no dia 28 de setembro
de 2011. Na ocasião, o até então diretor titular, Natal Martins, passou
o bastão para o atual diretor titular, José Nunes Filho. Nunes destacou em sua posse: “Pretendemos ampliar nossa atuação alinhados aos
anseios e necessidades de Campinas e região.”

2011
Noite da Indústria reconhece as melhores empresas de
Campinas e região com entrega do Prêmio Excelência
Empresarial 2011
Com representantes da indústria, o CIESP Campinas criou o Prêmio Excelência Empresarial para celebrar e reconhecer os resultados conquistados
pelas empresas da região, seja com investimentos destinados à tecnologia, qualidade, sustentabilidade ou com a modernização de seus processos produtivos. Na ocasião, foram premiadas as empresas: Ambicamp
– Coleta e Destinação de Resíduos, como Destaque Melhor Fornecedor
Direto da Indústria: Comércio ou Serviço; 3M do Brasil, vencedora nas
categorias de Destaque Melhor Empresa Média e Grande e Destaque
Melhor Projeto Sustentabilidade: Social e Ambiental; e Cristália Produtos
Químicos Farmacêuticos, no quesito Destaque Melhor Indústria do Ano.

2012
Evento Ciclo de Debates da RMC
Foi com imenso orgulho que a casa da indústria realizou esse importante
evento idealizado pelo vice-presidente do CIESP na época, Alexandre
Serpa, em 2011 e 2012, e que teve como tema o desenvolvimento metropolitano de Campinas visando o ano de 2020. Foram diagnósticos e soluções de extrema qualidade, apresentados nos painéis de debate, os quais
se materializaram em uma revista. Um legado do CIESP Campinas para
a sociedade civil e acadêmica e aos prefeitos da RMC e suas equipes de
gestão, os quais puderam elaborar seus planos de governo focados no que
as cidades realmente precisavam para crescer e ser prósperas, sustentáveis
e eficientes.
www.ciespcampinas.org.br
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2012
Aeroporto Internacional de Viracopos – Expansão e novo
cenário de oportunidades para Campinas e região
Em discurso em evento no ano de 2012, o diretor titular do CIESP
Campinas, José Nunes Filho, ressaltou que a concessão daria as ferramentas necessárias para que o aeroporto exercesse todo o seu potencial: “porém, será fundamental a parceria com o poder público nesse
processo de mudança e expansão do aeroporto, oferecendo condições
para a instalação de empresas de logística, hotéis, restaurantes, armazéns, alfandegados e infraestrutura de
mobilidade urbana, de forma a evitar a formação
de novos aglomerados urbanos no entorno do
aeroporto”, salientou Nunes na época.

2012
CIESP Campinas contra a desindustrialização
Empresários, diretores e conselheiros do CIESP Campinas integraram a
comitiva que esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 04 de
abril de 2012, para o Grito em Defesa da Produção e do Trabalho Brasileiros
e contra a desindustrialização do país. De acordo com o diretor titular,
José Nunes Filho, o momento entrou para a história do país ao reunir na
mesma causa empresários e trabalhadores.

2013
Fórum das Entidades Empresariais da Região de Campinas
Diretores de diversas entidades de classe da região de Campinas se reuniram, no dia 21 de março de 2013, para participar do Fórum Permanente
em Defesa do Empreendedor da Região Metropolitana de Campinas, que
congregava, na época, 25 entidades da RMC.

2013
Reuniões com prefeitos
Integrar as ações realizadas com as reais demandas do município, preservando os interesses do setor e ampliando a representatividade da classe,
foi o objetivo da diretoria do CIESP Campinas em visita, nos meses de
março e abril de 2013, às prefeituras de Santo Antônio de Posse e Sumaré.

30

Janeiro de 2011 a dezembro de 2020

Ações da Diretoria Regional

2013
Fortalecer parcerias
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, juntamente com o
diretor técnico do Conselho de Infraestrutura e Logística do CIESP Campinas, Josmar Cappa, acompanhou visita do diretor titular do CIESP Jundiaí
na época, Mauritius Reisky, ao então presidente da Aeroportos Brasil
Viracopos, Luiz Alberto Küster.

2013
Diretoria do CIESP Campinas reúne-se com representantes do GAEMA/PCJ-Campinas
O encontro foi pautado no estudo de ações conjuntas que possam promover o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

2013
Reunião com a AGEMCAMP – Agência Metropolitana de
Campinas
O CIESP Campinas, representado por sua diretoria, reuniu-se com a nova
diretoria da Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP) de 2013.
Estiveram presentes na reunião, o diretor titular do CIESP Campinas,
José Nunes Filho; o 1º vice-diretor, José Henrique Toledo Corrêa; a diretora executiva da AGEMCAMP na época, Ester Viana; e o diretor técnico
adjunto da AGEMCAMP, Orestes de Camargo Neves.

2013
Reunião com Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Metropolitano
No dia 11 de julho de 2013, o diretor titular do CIESP, José Nunes Filho,
reuniu-se com o então secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita, e com o sr. Sérgio Machado, que representou, na
ocasião, a diretora executiva da AGEMCAMP.
A proposta do encontro, que surgiu por meio de uma visita do então deputado Carlos Sampaio à sede do CIESP Campinas no dia 3 de junho de 2013,
foi atuar em defesa do desenvolvimento de projetos metropolitanos que
permitissem o crescente fomento da indústria na Região Metropolitana de
Campinas, gerando riqueza, renda e emprego para as cidades.
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2013
CIESP Campinas recebe Fórum das Entidades Empresariais da Região de Campinas
Na gestão da secretaria do fórum está o diretor titular do CIESP Campinas,
José Nunes Filho.
Diretores de diversas entidades de classe da região de Campinas reuniram-se na sede do CIESP Campinas, no dia 3 de julho de 2013, para mais
um encontro do Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor da
Região Metropolitana de Campinas. O grupo, com o forte propósito de
defender os interesses do empresariado frente aos órgãos públicos constituídos, conta atualmente com 25 entidades de classe da RMC.

2013
Fórum Empresarial de Artur Nogueira – Crescimento
sustentável para os próximos quatro anos
No dia 24 de maio de 2013, mais de 100 empresários participaram do Fórum
Empresarial em Artur Nogueira, com o intuito de refletir e de propor
ações visando o crescimento sustentável do município para os próximos
quatro anos. Na ocasião, de acordo com o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho: “Artur Nogueira está se transformando na grande
fronteira industrial da RMC, as indústrias estão migrando em ‘peso’ para
essa região. Todas as cidades oferecem incentivos fiscais, mas os empresários procuram lugares onde são recebidos com a melhor acolhida, ou
seja, com infraestrutura ampla, segurança jurídica e educação. Todos esses
são fatores preponderantes no momento da tomada de decisão sobre um
investimento.”

2013
CIESP Campinas sediou a última reunião do G9 e macrorregiões 5 e 6
“Buscar o trabalho em parceria e fomentar projetos e soluções em conjunto é o
nosso maior objetivo. Temos a honra de sediar este encontro que reúne, nesta
data, em torno de 40 participantes, entre diretores, gerentes e gestores”, destacou o diretor titular, José Nunes Filho.
No dia 13 de junho de 2013, diretores do G9 e gestores das macrorregiões
5 (Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara d’Oeste) e 6
(Campinas, Indaiatuba e Sorocaba) reuniram-se na sede do CIESP Campinas para colocar em pauta os trabalhos desenvolvidos, os que estão em
processo e as perspectivas sobre as ações previstas nas agendas das diretorias regionais.
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2013
CIESP Campinas cria Grupo de Integração
Sábado de Integração
O encontro no Solar das Andorinhas – Hotel Fazenda proporcionou um excelente ambiente para a conquista de novos relacionamentos e parcerias entre os
empresários da região.
Um sábado de integração entre associados e convidados da casa da indústria
aconteceu no dia 13 de abril de 2013. O evento foi realizado pelo Grupo de
Integração do CIESP Campinas, liderado, na época, pela sr.ª Eliana Goulart.
Um café da manhã especial reuniu os presentes, que puderam se conhecer
e trocar experiências. Após isso, em um momento de lazer, os convidados
praticaram atividades como arvorismo, tirolesa, nó humano e rafting. O
evento contou com o patrocínio do Grupo Brasiliense e o apoio do Solar
das Andorinhas – Hotel Fazenda.
Encontro entre empresários
Um encontro com degustação de vinhos, muita conversa, troca de informações e networking reuniu empresários convidados pelo CIESP Campinas na
sede da diretoria regional. A intenção do encontro foi abrir as portas da casa
da indústria aos representantes de empresas da nossa região, os quais puderam entender melhor a atuação do CIESP e os benefícios de ser um associado.

2013
Reunião de conselho e visita à Olimpíada do Conhecimento
No dia 25 de setembro de 2013, o CIESP Campinas levou uma comitiva de
diretores da casa da indústria e empresários para a abertura do São Paulo
Skills (Olimpíada do Conhecimento) SENAI 2013.
Além da visitação, a comitiva ainda participou de reunião de conselheiros
e de diretores do DEPAR/FIESP e do CIESP, sob o comando do presidente
Paulo Skaf. O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, expôs
o trabalho desenvolvido pela regional por meio do Fórum Permanente
de Educação em Valores: “Nosso objetivo é somar esforços para que as
iniciativas pública e privada unam-se em prol de melhorias nos processos
de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas escolas de nossa região.”

2013
CIESP Campinas participa do Fórum Aeroportuário de
Campinas e Negócios Aeroportuários (FACENA)
FÓRUM AEROPORTUÁRIO DE CAMPINAS E NEGÓCIOS AEROPORTUÁRIOS

O evento reuniu, no dia 19 de setembro de 2013, no Teatro do Sesi, 443
executivos.
Debater tendências e perspectivas a partir da concessão do Aeroporto de
Viracopos e da inauguração da nova planta, prevista, na ocasião, para
maio de 2014, foi a missão do FACENA, promovido pelo Escritório de
Negócios Aeroportuários (ENAER), em parceria com Aeroportos Brasil
Viracopos, Prefeitura Municipal de Campinas e CIESP Campinas.
De acordo com o diretor titular José Nunes Filho, “o aeroporto deve ser
pensado de forma metropolitana”.

www.ciespcampinas.org.br

33

2014
José Nunes Filho recebe o Título de Cidadão Campineiro
Em reunião solene, realizada na noite do dia 15 de maio de 2014, no Anfiteatro do CIESP Campinas, o diretor titular, José Nunes Filho, recebeu o
Título de Cidadão Campineiro por proposição do presidente da Câmara
Municipal de Campinas na época, Campos Filho. Na ocasião, estiveram
presentes autoridades municipais, regionais e representantes de várias
entidades de classe e instituições de Campinas e região. Ao agradecer
pelo título, Nunes evidenciou a importância das parcerias entre os diversos setores para o desenvolvimento regional: “Agradeço pelo reconhecimento. Todos os dias ‘desbravamos’ novos caminhos, pois acreditamos
muito na capacidade de crescimento de nossa cidade e região.”

2014
Diretoria se reúne com representantes de consulados do
Peru, Espanha e Colômbia
Ao longo do 1ª semestre de 2014, a diretoria da regional, representada
pelo diretor titular, José Nunes Filho, e pelo 1º vice-diretor e diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios do CIESP, José Henrique Toledo
Corrêa, se reuniu com empresários e representantes dos consulados do
Peru, da Colômbia e da Espanha. As reuniões enfocaram a aproximação e
o estabelecimento de frutíferas parcerias, em prol do desenvolvimento e
da organização de missões e encontros de negócios, na busca pelo fortalecimento da representatividade da indústria em nossa região.

2014
CIESP Campinas realiza visita à Delegacia da Receita
Federal em Campinas
O encontro teve a missão de propiciar a integração permanente das ações
realizadas pelo CIESP Campinas com as reais demandas do município,
preservando os interesses do setor e visando a melhoria e o crescimento
da indústria na região.

2014
CIESP cria GT–Estiagem e mobiliza indústria para criação de plano para crise hídrica
No dia 04 de junho de 2014, a diretoria regional de Campinas recebeu nove
regionais do CIESP que contemplam as indústrias instaladas nas Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) para definir as estratégias de
enfrentamento da crise no abastecimento de água.
O Grupo de Trabalho–Estiagem, coordenado pelo CIESP e pela FIESP,
disponibilizou à indústria um plano de contingência que incluía medidas
para gerenciar o risco de uma situação emergencial de escassez e dirimir
os impactos da crise por meio de diversas ações.
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2014
CIESP Campinas e SANASA assinam termo de associação
Visando colocar o abastecimento de água na RMC em discussão e debater
soluções para as empresas naquele grave momento de estiagem, o CIESP
Campinas, em parceria com a SANASA e a Prefeitura Municipal de Campinas, promoveu, no dia 19 de fevereiro de 2014, o workshop SANASA:
Responsabilidade Compartilhada.
Na ocasião, o diretor titular da regional, José Nunes Filho, e o presidente da
SANASA, Arly de Lara Romêo, assinaram um termo de associação. “Esse
é o primeiro exemplo de responsabilidade compartilhada”, realçou Nunes.

2014
Em encontro realizado no CIESP Campinas, presidentes do CIESP
e da FIESP convocam empresários à convergência de objetivos
Os presidentes da FIESP e do CIESP na época, Benjamin Steinbruch e
Rafael Cervone, respectivamente, participaram, na noite de 26 de agosto
de 2014, de um encontro com empresários da região de Campinas, na sede
do CIESP Campinas.
Na abertura, o diretor titular da regional, José Nunes Filho, destacou as
vocações da RMC nas áreas logística, do conhecimento e no que se refere
à cadeia de petróleo e gás, uma vez que a região comporta a Replan, uma
das 20 maiores refinarias do mundo.

2015
Encontro – RMC: Desafios e Oportunidades
O evento, composto por Seminário e Rodada de Negócios, atraiu mais de
300 empresários e executivos. As reuniões entre as âncoras e as empresas participantes geraram expectativa para, em um período de três a seis
meses, promover 2,5 milhões em negócios.

2015
Lançamento do Programa de Competitividade da Indústria (PCI) recebe empresários das MPEs
Em 2015, o programa atendeu aproximadamente 200 empresas da região,
sendo que mais de 40 receberam visitas in loco e diagnóstico.
No mês de junho de 2015, no auditório do SENAI Roberto Mange, o CIESP
Campinas, o SEBRAE-SP, o SESI e o SENAI lançaram o Programa de
Competitividade da Indústria (PCI). José Nunes Filho, diretor titular do
CIESP Campinas, afirmou ser uma oportunidade única de levar competitividade para a indústria, “por meio da parceria do SESI, SENAI e SEBRAE
com a casa da indústria, o PCI vem como uma opção de desenvolvimento
e de crescimento em meio à crise, uma vez que os pequenos empresários
buscam esse apoio das grandes entidades”.
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2015
CIESP Campinas convoca empresários para as campanhas: “10 Medidas Contra a Corrupção” e “Não Vou
Pagar o Pato”
No dia 23 de setembro de 2015, a diretoria da regional realizou chamamento em prol de duas campanhas: contra a corrupção, promovida pelo
MPF e apoiada pelo CIESP, e contra o aumento de impostos, liderada pela
casa da indústria.

2015
CIESP Campinas é homenageado em inauguração da
nova unidade do CIEE em Campinas
Com o crescimento da procura por estagiários e aprendizes – em virtude
da necessidade de qualificação de mão de obra entre os jovens –, o CIEE
inaugurou, em 22 de outubro de 2015, as novas instalações da unidade de
Campinas.

2015
CIESP Campinas aposta em polo de energia limpa,
fomentando cadeia regional de produção de equipamentos
“Em vários outros países, as gerações eólica e fotovoltaica já são largamente utilizadas. Temos um potencial imenso a ser explorado, mas pouco
se investe para aumentar o uso dessas fontes”, afirmou o diretor titular do
CIESP Campinas, José Nunes Filho.

2015
Palestra com presidente do Conselho de Administração
da Jacto reúne cerca de 200 empresários
Em comemoração ao Dia da Indústria, no mês de maio de 2015, a empresa
campeã no ranking da Revista Exame das maiores e melhores do país
nos setores de agronegócio e bens de capital esteve no CIESP Campinas,
representada pelo então presidente do Conselho de Administração, Jorge
Nishimura.

2016
Reunião de empresários com Temer
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, esteve em Brasília na comitiva liderada pelo presidente Paulo Skaf, ao final do primeiro
semestre de 2016, para reunião com o presidente em exercício na ocasião,
Michel Temer. Os líderes empresariais ressaltaram, na data, a necessidade
de separar o trilho da política do trilho da economia.
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2016
O pato na rua! Contra o aumento de impostos
“O Brasil é dos brasileiros, vamos à luta, vamos recuperar nosso país, saindo
às ruas, pacificamente, de verde e amarelo, para mostrar aos políticos que
nós somos os legítimos donos dos seus mandatos e que eles têm que nos
representar e trabalhar patrioticamente por nossos direitos, não para quadrilhas de malfeitores ou partidos fascistas bolivarianos”, declarou José Nunes
Filho no editorial da edição 105 da Revista HOJE.
Ao longo do 1º semestre de 2016, o CIESP realizou ações de mobilização a
favor da mudança, visando o desenvolvimento sustentável do país.
A campanha #NãoVouPagaroPato, contra o aumento da carga tributária e a
volta da CPMF, buscou conscientizar todos os brasileiros de que o governo
não pode jogar sobre os nossos ombros o resultado de sua má gestão.

2016
“Manifestações mostraram que o povo não aceita mais a falta de
respeito”, afirmou Skaf
CIESP Campinas apoiou manifestação que teve concentração no Largo do
Rosário.
Com o símbolo da campanha #NãoVouPagaroPato, instalado no Largo do
Rosário, a diretoria do CIESP Campinas esteve presente na manifestação,
na qual, segundo a organização, mais de 100 mil pessoas saíram às ruas.
“Apoiamos esta manifestação pacífica, em prol da manutenção das nossas
instituições fortes e atuantes, com os três poderes funcionando independentes pela manutenção da nossa democracia”, reforçou José Nunes Filho,
diretor titular do CIESP Campinas.
No dia 13 de março de 2016, Campinas viveu um dia de protesto histórico,
o ato foi considerado até o momento o maior já registrado na cidade. A
manifestação teve início às 10h e percorreu a Avenida Francisco Glicério,
a Rua Conceição e terminou em frente ao prédio da Escola Estadual Carlos
Gomes, na Avenida Anchieta.

2016
CIESP Campinas participa do InovaCampinas – 3º Fórum
Regional de Inovação e Desenvolvimento Sustentado
Evento se configurou como um importante fórum de geração de investimento na Região Metropolitana de Campinas.
Promovido pela Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), em parceria com a UNICAMP, o evento recebeu palestras de especialistas nacionais
e internacionais.
Na abertura, o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, que
representava a entidade na FFCi como membro do Conselho Superior da
Fundação Fórum Campinas Inovadora, enalteceu a importância da articulação e da formação de redes institucionais que fomentem a competitividade do município e da região.
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2016
CIESP Campinas participa da sabatina com candidatos à
prefeitura de Campinas
O CIESP Campinas, por meio do Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor da RMC – que reúne 23 entidades da região de Campinas – e juntamente
com o Comitê Campinas da Rede Global do Empreendedorismo, participou
da sabatina com candidatos à prefeitura de Campinas. Na ocasião, o diretor titular do CIESP Campinas e ex-coordenador do Fórum Permanente em
Defesa do Empreendedor da RMC, José Nunes Filho, ponderou a respeito
do que os industriais esperavam dos candidatos à Prefeitura de Campinas.

2016
CIESP Campinas na inauguração de complexo laboratorial do Instituto Eldorado
Inaugurada no dia 4 de agosto de 2016 com expressivo investimento, nova
estrutura funciona como um grande laboratório de convergência tecnológica
aplicado à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores.
A diretoria regional, representada pelo diretor titular, José Nunes Filho,
esteve presente na data.

2016
PIT Alimentos é lançado na sede do ITAL com meta de
aumento da competitividade para o setor
O Programa de Inclusão Tecnológica (PIT) para micro e pequenas indústrias e
agroindústrias de alimentos e bebidas da região de Campinas foi lançado visando
agregar valor à produção rural com sustentabilidade, através da capacitação gerencial e do acesso às soluções e inovações tecnológicas. Na ocasião do lançamento
oficial do programa, em 25 de novembro de 2016, os representantes das instituições
que apoiam o PIT assinaram protocolo de intenções para o próximo ano.
O diretor titular do CIESP Campinas e diretor regional no Conselho Consultivo
SESI-SENAI, José Nunes Filho, observou o quanto se faz necessária a aproximação
entre a academia e a indústria para o aumento expressivo da inovação e produtividade, gerando emprego e riquezas na RMC.

2016
União de instituições, empresas e poder público constrói
rede promissora de tecnologia e inovação
Ao final do ano de 2016 e começo de 2017, o CIESP Campinas entregou um
caderno especial de mais de 20 páginas. Região com expectativa de ser referência até 2025 aposta em novos investidores e até mesmo em empresas com
fundos de capital estrangeiro.
Os líderes das principais entidades e instituições dos setores público e privado
tinham a expectativa de que a cidade alcançaria naquela década o topo da
lista de melhor mercado para investimentos no setor na próxima década. Para
tanto, uma força-tarefa formada pelos responsáveis dos principais núcleos de
produção tecnológica teve início no começo do segundo semestre de 2016.
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2017
CIESP Campinas recebe Inova UNICAMP e aborda a inovação e o empreendedorismo
Ao receber os convidados, o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes
Filho, também membro do Conselho Superior da Fundação Fórum Campinas
Inovadora (FFCi), declarou o quanto se faz fundamental o pensar metropolitano: “Na nossa região, continuamos confiantes num futuro cada vez melhor,
desfrutando cada vez mais dos ricos potenciais que nos são oferecidos. Avançamos muito na área de Ciência e Tecnologia, novos parques tecnológicos estão
sendo implantados, novas empresas de base tecnológica estão aqui se instalando, startups surgindo e a relação entre a academia e o setor econômico está
cada vez mais afinada, graças ao empenho da Inova – Agência de Inovação da
UNICAMP, da FFCi, das entidades empresariais e da classe política local.

2017
CIESP Campinas recebe Reunião Extraordinária do Conselho
Curador da FFCi
No mês de fevereiro de 2017, a Fundação Fórum Campinas Inovadora realizou
importante encontro para tratar de ações de destaque na sede do CIESP Campinas.
No encontro, estiveram presentes importantes lideranças de instituições,
empresas e poder público que integravam essa rede a favor do avanço da
tecnologia e inovação em nossa região.

2017
CIESP Campinas integra Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação
Criado em 2013, o conselho congrega o poder público, as universidades,
institutos e centros de pesquisa. Nunes, que é também membro do Conselho Superior da Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCi), ressaltou a
importância da interação entre empresa e universidade, que é um dos pilares centrais da FFCi, momento em que valorizou a importância da união
das instituições, empresas e poder público para que Campinas e região
alcançassem a chancela de Região do Conhecimento e da Inovação até 2025.

2017
CIESP participa de encontro direcionado à produtividade, rotulagem e segurança dos alimentos
Escola SENAI Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini recebeu executivos e
empresários de micro, pequenas e médias indústrias em manhã de apresentações ocorrida dia 17 de maio de 2017.
Participaram da organização do encontro representantes do SENAI Zerbini,
DEMPI/FIESP e CIESP Campinas. As apresentações contaram com discussões
sobre temas como: Fator Acidentário de Prevenção (FAP)/Riscos Ambientais
do Trabalho (RAT); desafios na implantação de segurança dos alimentos, rotulagem e determinação de vida útil; palestra Brasil mais produtivo: técnicas de
manufatura enxuta para o aumento da produtividade; e cases de sucesso.
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2017
CIESP Campinas homenageia industriais e empresários
pelo Dia da Indústria
O evento, que aconteceu na noite do dia 24 de maio de 2017, contou com
as honrosas presenças de diretores, conselheiros e diversas empresas associadas.
O encontro foi uma ocasião emblemática, que reuniu grandes nomes que
fizeram a história do CIESP Campinas e que até hoje promovem e articulam ações a favor dos industriais e das empresas. Foram homenageadas,
por meio de placas comemorativas, 12 empresas associadas, tendo como
critério as admissões de mais longa data, entre elas, a empresa Pastifício
Selmi, que completou 130 anos de atividade e é associada desde a sua data
de fundação. Também receberam as congratulações: ex-diretores, diretor
atual, ex-diretores titulares e ex-conselheiros.
Em suas palavras, os homenageados evidenciaram detalhes que representam cada um dos “tijolinhos” que sustentam a entidade. Também homenageado, o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, iniciou sua
fala dizendo: “Sempre costumo recebê-los dizendo para que sejam bem-vindos à casa da indústria, porém hoje não farei dessa forma, afinal todos
os senhores aqui presentes são a casa da indústria”.

2017
CIESP Campinas presente na inauguração da BYD
Com investimento de R$ 150 milhões na planta, empresa geraria 360 empregos. No
mesmo dia, foi anunciada a fabricação nacionalizada de chassis de ônibus elétricos,
com investimento de R$ 50 milhões e potencial de geração de 161 empregos até 2022.
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, que esteve presente
na inauguração, observou que a nova fábrica da gigante global alavancaria o desenvolvimento da cadeia produtiva através da criação de um polo
de equipamentos para o setor de geração.
Representando o CIESP Campinas, também esteve presente o 1º vice-diretor e diretor estadual de Negócios, Produtos e Serviços, José Henrique
Toledo Corrêa, o qual igualmente ressaltou os benefícios de uma âncora
forte como a BYD para a geração de novos negócios, emprego e renda para
a macrorregião administrativa do CIESP Campinas.

2017
Campeão Olímpico William Peixoto Arjona é destaque
em palestra do SESI/SENAI
Em parceria com o CIESP Campinas, o encontro foi realizado em 18 de outubro de 2017 no Hotel Fonte Santa Tereza, em Valinhos, e trouxe um diferencial para os profissionais de RH.
Nessa seara, o campeão olímpico William Peixoto Arjona descreveu e levantou a bola do valor agregado às escolhas certas nas oportunidades ideais.
A reunião ainda teve a apresentação das ações e escopo de trabalho do
CIESP Campinas, representado pela gerente regional, Paula Carvalho, e
pelo diretor de Negócios, Fabiano Grespi; e do SENAI-SP, representado
pelo então gerente regional, Ophir Figueiredo Júnior.
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2017
A Indústria 4.0 já chegou!
Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial se destacaram
na RMC. CIESP inovou com Programa Rumo à Indústria 4.0!
CIESP Campinas lançou caderno especial na Revista HOJE ed. 109, com
16 páginas, e estudo de caso sobre as melhores oportunidades e os melhores modelos de negócios na era da Indústria 4.0, com destaque para o
evento de lançamento do programa “Rumo à Indústria 4.0”, uma parceria
CIESP/FIESP, SENAI-SP e ABDI.
José Nunes Filho, diretor titular da casa da indústria, falou sobre essa
intensa articulação entre os entes envolvidos, a Fundação Fórum Campinas Inovadora, representando a UNICAMP, PUC-Campinas e os institutos de pesquisa; a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo; os parques tecnológicos e
entidades do setor produtivo, “em especial o CIESP, que tem participado
ativamente, com intenso protagonismo, do processo”, comentou Nunes,
valorizando o trabalho da entidade. Os líderes regionais foram incisivos
ao afirmar que a região de Campinas tem um ecossistema de inovação e
empreendedorismo que cresce a cada dia.

Posse da Nova Di retori a
e Conselho Di retor
do CIESP Campi nas

2017
Aponte a câmera do seu smartphone
e veja a matéria na íntegra!

No dia 29 de novembro de 2017, em cerimônia
solene integrada à reunião do Conselho Diretor do CIESP Campinas, tomaram posse oficialmente os diretores e conselheiros da gestão
2018-2021.
O diretor titular, José Nunes Filho, lembrou do
poder de articulação da entidade junto às autoridades dos âmbitos federal, estadual e municipal.

2017
Eleições do CIESP – gestão 2018-2021
Com boa adesão dos associados do CIESP Campinas, foi realizada, ao longo de
todo o dia 07 de agosto de 2017, a eleição das diretorias regionais, que englobam
a eleição dos diretores titulares, 1º e 2º vice-diretores e dos conselhos titulares e
suplentes das regionais, além da eleição da diretoria estadual, que compreende
a eleição das diretorias Executiva e Plenária e do Conselho Fiscal.
O período de gestão da chapa eleita é de 2018 a 2021. Todas as chapas
tomaram posse em janeiro de 2018.
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2017
O InovaCampinas 2017 reuniu os principais agentes do
ecossistema inovador e empreendedor da região
O CIESP Campinas participou desse importante evento na presença de seu
diretor titular, José Nunes Filho, e do 1º vice-diretor, José Henrique Toledo
Corrêa. Nunes afirmou: “O CIESP é um grande apoiador do InovaCampinas e dessa iniciativa ampla que prevê consolidar Campinas e região
como um local singular de conhecimento e inovação. Aqui, temos todos os
direcionadores necessários para sermos o Vale do Silício brasileiro.”

2017
CIESP Campinas presente no Fórum RAC – Caminhos da
Retomada
O diretor titular, José Nunes Filho, esteve, no dia 21 de agosto de 2017, no
encontro que reuniu diversas autoridades e lideranças estaduais e municipais, dentre elas, o presidente do Grupo RAC, Sylvino de Godoy Neto.
O evento destacou as necessidades e oportunidades de investimentos na
infraestrutura para o desenvolvimento do interior paulista. O fórum debateu as condições dos modais rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e
aéreo. A questão “O interior paulista vai crescer sem infraestrutura ou
crescer investindo em infraestrutura?” conduziu os painéis.

2017
Road Show Inovação na Prática em Campinas
A FIESP e o CIESP Campinas, em parceria com a EMBRAPII e o SEBRAE,
promoveram, no período de 30 de agosto a 22 de setembro de 2017, o Road
Show “Inovação na Prática” em 11 unidades EMBRAPII em São Paulo,
Campinas, Salvador, Florianópolis e Joinville.
No dia 31 de agosto de 2017, foi a vez de Campinas, que recebeu um grupo
formado por especialistas em P&D e inovação para visita aos principais
centros tecnológicos da cidade com o intuito de conhecer as oportunidades de
estruturação de projetos de inovação com subsídio financeiro da EMBRAPII e
do SEBRAE e de esclarecer dúvidas acerca dos produtos e serviços oferecidos.

2017
RMC se reúne em prol da regionalização e fortalecimento
do turismo
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, que participou da
cerimônia solene de abertura, ratificou questões de grande relevância para a
cidade e região no que se refere ao respaldo e à valorização da área de turismo:
“Temos aqui players articulados com a missão de promover o crescimento e
desenvolvimento da RMC. Possuímos vetores fantásticos para o turismo de
negócios, dentre eles uma malha viária privilegiada e uma região metropolitana que representa mais de 1,8% do PIB nacional.”
A 4ª edição do Seminário Turismo na RMC, promovido pela AGEMCAMP
por meio da Câmara Temática de Turismo com apoio da Prefeitura de
Campinas, aconteceu no dia 26 de outubro de 2017 no Expo D. Pedro.
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2018
CIESP Campinas divulga #ChegadeEngolirSapo na coletiva de imprensa
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, apresentou na
coletiva de imprensa do dia 20 de março de 2018 a campanha da entidade
#ChegadeEngolirSapo #LançamentoCIESPCampinas.

2018
CIESP Campinas presente em palestra do ex-ministro da
Fazenda Henrique Meirelles
No dia 14 de junho de 2018, o diretor titular do CIESP Campinas, José
Nunes Filho, esteve presente no importante seminário promovido pelo
Grupo LIDE Campinas, o qual recebeu o ex-ministro da Fazenda do Brasil
Henrique Meirelles para a palestra Cenário Brasileiro de 2018. O evento
aconteceu no Royal Palm Hall e contou com a presença de ilustres autoridade municipais e estaduais.

2018
Segurança nos Modais de Transporte: CIESP Campinas
marca presença novamente no Fórum RAC
O mote do dia 03 de maio de 2018 foi a Segurança nos Modais de Transporte:
Impactos Sociais e Econômicos. Atento ao valor agregado dessa temática, o
CIESP Campinas realizou, no dia 12 de abril de 2018, o primeiro grande
evento dedicado à multimodalidade logística da RMC, o CAMPMODAL.
De acordo com José Nunes Filho, diretor titular da entidade, a RMC deveria formar a primeira megalópole brasileira, unindo as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba, já chamada de Triângulo Econômico de Ouro, incluindo os aglomerados urbanos de Jundiaí e Piracicaba, e
ancorada em uma boa oferta de rodovias de grande capacidade de tráfego
e razoável estado de conservação, unidades de pesquisa, centros tecnológicos e conhecimento, garantindo acesso à produção e à distribuição, além
de mão de obra muito bem qualificada na própria região.

2018
CIESP Campinas participa da premiação do Desafio de
Ideias
No mês de março de 2018, a reunião do Conselho CIESP Campinas, SESI
e SENAI aconteceu nas instalações do SENAI Roberto Mange, como
forma de agregar a presença dos participantes e incluir a participação
em importantes encontros e projetos da casa, como o Inova Indústria,
que teve seu encerramento nessa ocasião, com a premiação do Desafio de
Ideias. Naquele momento, o diretor titular, José Nunes Filho, participou
da entrega das medalhas, consagrando a participação do CIESP Campinas
em uma solenidade tão importante.
www.ciespcampinas.org.br
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2018
Comemoração do Dia da Indústria
Uma noite na qual todos expressaram sentimento uníssono:
“Aqui, no CIESP Campinas, eu me sinto em casa.”
Na noite do dia 24 de maio de 2018, o CIESP Campinas comemorou o Dia
da Indústria com grande alegria e amigos de honra.
A noite de confraternização foi marcada por homenagem especial às
indústrias, personalidades e novos associados, com destaque para a colaboradora Elizabeth Santos do Prado, que completou 30 anos de casa, e
para a homenagem póstuma ao industrial, empreendedor e membro da
família CIESP Campinas Armindo Dias.
A importância de preservar a lembrança e o respeito por aqueles que construíram esse caminho foi destacada pelo diretor titular, José Nunes Filho:
“Fortalecer a iniciativa privada é primordial para a geração de riqueza e
renda, valorizando a distribuição justa e sustentável e a competitividade
deste país”, momento em que também criticou a alta tributação que prevalece no Brasil.

2018
CIESP Campinas apoia InovaCampinas, que encerra sua
5ª edição e contabiliza mais de 1,5 mil reuniões de negócios
Parceiro em mais uma edição, o CIESP Campinas marca presença na abertura, com a participação do diretor titular, José Nunes Filho.
O InovaCampinas, maior evento de empreendedorismo e inovação do
interior, realizou, nos dias 24 e 25 de outubro de 2018, a sua 5ª edição no
Expo D. Pedro e contabilizou mais de 6 mil pessoas, 1,5 mil reuniões de
negócios entre grandes companhias e pesquisadores e mais de 100 empresas que apresentaram suas tecnologias e produtos na área de exposição.

2018
CIESP Campinas preside COCEN
No dia 04 de setembro de 2018, o CIESP Campinas esteve representado no
Conselho de Consumidores da CPFL Paulista (COCEN).
Representando a entidade, como titular na diretoria do COCEN, Ruy
Bottesi, que integra o DEINFRA-CIESP/FIESP, esteve presente; e, ainda,
prestigiando o encontro, estavam também a gerente regional do CIESP
Campinas, Paula Carvalho; o diretor titular em exercício na época, José
Henrique Toledo Corrêa; o gerente estadual de Infraestrutura, Sérgio
Ojima; e, fazendo as honras da CPFL Paulista, o então presidente Carlos
Zamboni Neto.
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2018
Palestra In Company: Associação dos Empresários de Valinhos (AEVAL) recebe palestra gratuita sobre Indústria 4.0
O evento sobre Indústria 4.0 é muito relevante ao empresariado paulista.
Na ocasião, foram explanadas as principais características dessa nova
revolução industrial e como ela se conecta com a nova realidade de costumes sociais e econômicos da população. De um ponto de vista conciso, a
Indústria 4.0 é o modo como as empresas vão adaptar seus processos e
produtos para atender ao público mais exigente e personalista, com custos
acessíveis, e, assim, realizar mais negócios.

2018
CIESP Campinas é parceiro da “Semana Inova Indústria”
O evento recebeu cerca de 1.250 pessoas ao longo de uma semana.
Dentre os dias 05 e 09 de novembro de 2018, a Escola e Faculdade de
Tecnologia SENAI Roberto Mange realizou um grande evento direcionado à área de tecnologia e inovação com a presença das empresas
ITWORLDS, Scheineder, Walter Tools, Henkel, Kennametal e Mitsubishi.
As empresas foram convidadas a partilhar com os alunos os processos e
tecnologias utilizados em suas rotinas e que são inerentes ao contexto da
atual Indústria 4.0. Além das palestras, workshops e visitas monitoradas,
os estudantes puderam vivenciar na prática a realidade e as possibilidades
da Escola Móvel de Nanotecnologia e da Indústria 4.0. O CIESP Campinas também esteve representado na cerimônia de premiação pela gerente
regional Paula Carvalho.

2018
CIESP Campinas integra debate no
Desvendar 4.0
A diretoria regional do CIESP Campinas esteve
presente, no dia 12 de setembro de 2018, no evento
realizado no auditório da Escola SENAI Roberto
Mange, cujo objetivo maior era desmistificar os conceitos e as tecnologias
habilitadoras da Indústria 4.0, além de divulgar as ações de educação e
tecnologia do SENAI-SP voltadas à Indústria 4.0.
No diálogo com os integrantes da mesa, o 1º vice-diretor na época, Alfeu
Cabral, destacou o poder que há na mão dos jovens empreendedores
que estão assumindo as startups e alavancando a tecnologia em grandes
empresas. O evento foi uma realização do SENAI-DN, correalizado por
FIESP e CIESP e SENAI-SP.
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2018
Campetro Energy 2018 fortalece pelo 6º ano consecutivo
o polo de P&G e energias renováveis de Campinas e região
O evento, com agenda permanente no calendário da RMC, reuniu mais
uma vez os principais players dos setores de energia, petróleo e gás.
Visando criar condições especiais ao desenvolvimento de um parque
industrial voltado ao mercado de energias renováveis, o prefeito de
Campinas na época, Jonas Donizette, sancionou em 2018 uma lei que
concede incentivos fiscais para as empresas que atuam nesse setor.
A presença das fintechs e dos principais bancos na Sala de Crédito garantiram aos empresários o atendimento empresarial exclusivo de linhas de
financiamento direcionadas para a compra de matéria-prima, máquinas e
equipamentos, energias renováveis, construção ou reformas de instalações,
projetos de pesquisas e desenvolvimento, exportação, capital de giro, investimentos, meios de pagamentos, antecipação de pagamentos, gestão de recebíveis, gestão financeira, seguro de crédito, cobrança de vencidos, recuperação de crédito e câmbios comerciais e turismo. Um total de 11 instituições
participaram da Sala de Crédito, com 64 atendimentos e 24 participantes.
Um dos grandes destaques do evento foi a presença inédita da Escola
Móvel 4.0 – A Evolução da Automação, que, de acordo com a nossa
contabilidade de frequência, recebeu a presença de mais de 460 visitantes,
exibindo um público diversificado, que ia desde executivos e CEOs até
estudantes de faculdades e escolas técnicas da região.
José Nunes Filho, diretor titular do CIESP Campinas, falou do potencial
do polo regional de P&G, que sedia a Replan, maior refinaria do Hemisfério Sul, além do referencial expresso pelo pujante setor de turismo de
negócios da Região Metropolitana de Campinas.

2019
Conselho CIESP/SESI/SENAI se reúne e aborda desafios
do cenário político
No mês de abril de 2019, o grupo de lideranças empresariais e a diretoria que representa as entidades CIESP, SESI e SENAI da RMC estiveram
reunidos na sede do CIESP Campinas para abordar pontos de importância
estratégica para a união entre as entidades. Na ocasião, o recém-eleito deputado federal Alexis Fonteyne, na condição de conselheiro do CIESP Campinas, abordou a Nova Previdência – PEC 06/2019 e seus pontos polêmicos,
momento em que afirmou: “O problema não é fiscal, é atuarial; o problema
não é contábil, é demográfico; o problema não é conjuntural, é estrutural.”

2019
Curso In Company
O CIESP Campinas tem como objetivo primário tornar a cadeia produtiva
da RMC cada vez mais forte e competitiva e, para isso, cria e produz mecanismos de alto valor agregado às empresas da nossa região. Nos dias 21 e
22 de maio de 2019, o CIESP Campinas promoveu o curso in company de
FMEA, com o instrutor Antonio Carlos, na empresa Knorr Bremse.
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2019
CIESP Campinas apresenta Programa Primeira Infância e
projeto Empresários pela Primeira Infância
No dia 19 de novembro de 2019, o CIESP Campinas realizou encontro para
discutir como as empresas podem contribuir com o Plano Municipal pela
Primeira Infância Campineira de forma tanto voltada para seus trabalhadores como com ações desenvolvidas na cidade.
A reunião contou com a participação de representantes do CIESP Campinas, SESI, FIESP, SANASA e FEAC.
A diretoria regional de Campinas foi o primeiro CIESP do interior paulista
a receber e apresentar ao público, por meio de workshops inéditos, os
estudos, trabalhos e ações do programa liderado pela casa da indústria.

2019
CIESP Campinas presente nas atualizações da NR 12 no
Palácio do Planalto
O segundo semestre de 2019 começou com a conquista das atualizações da NR
12 durante a cerimônia de assinatura da modernização das normas regulamentadoras e consolidação de decretos trabalhistas. Essa foi uma grande luta da
casa da indústria, e por isso uma importante conquista para todos os industriais,
que permite desengessar as normas para quem produz e trabalha no Brasil.
Ao final do mês de julho de 2019, nossos diretores José Nunes Filho e José
Henrique Toledo Corrêa estiveram, juntamente com o presidente Paulo Skaf, no
Palácio do Planalto em Brasília para ratificar esse importante avanço para o país.

2019
CIESP Campinas em mais uma edição do InovaCampinas
Realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2019, no Expo D. Pedro, o evento
contou com mais de 3 mil visitantes, área de exposição e palestrantes nacionais e internacionais.
A diretoria do CIESP Campinas e lideranças regionais prestigiam a abertura
oficial do InovaCampinas, maior evento de tecnologia e inovação da RMC.

2019
Espanha: um horizonte de oportunidades
Uma forte parceria com debate e apresentação de benefícios e oportunidades
comerciais e de investimento entre a RMC e a Espanha.
O CIESP CAMPINAS realizou, no dia 11 de novembro de 2019, um grande e
importante evento que reuniu, em parceria com a Casa de Espanha de Campinas, as presenças do cônsul geral da Espanha em São Paulo e presidente da Casa
de Espanha de Campinas, Angel Maria Vázquez Diaz de Tuesta; do secretário
de Desenvolvimento de Campinas na época, André von Zuben; e de representantes de entidades públicas e privadas espanholas ligadas aos setores.
www.ciespcampinas.org.br
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2019
CIESP Campinas participa da abertura
oficial do Campinas Innovation Festival
Evento realizou mais de 100 atividades de inovação e
empreendedorismo em vários espaços da cidade.
Na abertura, o diretor José Nunes Filho e a gerente
regional Paula Carvalho marcaram presença e representaram a entidade,
que é parceira oficial desse evento de grande representatividade para a
cidade e a região. Realizado por diversos parceiros, o Campinas Innovation Festival foi idealizado e é promovido pela Fundação Fórum Campinas
Inovadora (FFCi) com a participação da Prefeitura de Campinas. O lançamento oficial ocorreu no dia 14 de outubro de 2019, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com a presença de autoridades e parceiros.

2019
Curso Práticas no Processo de Licenciamento Ambiental
O CIESP Campinas ofereceu o Curso de Práticas de Licenciamento
Ambiental, ministrado por sua parceira CETESB com foco no público
industrial da região de Campinas.
Diante da demanda regional e visando minimizar o retrabalho em processos de licenciamento ambiental por parte de nossas indústrias, a regional
de Campinas entendeu ser fundamental a parceria com a CETESB para
capacitar os gestores das empresas associadas à entidade.

2019
Diálogo pelo Brasil reúne empresários da região de
Campinas
Mais de 260 empresários e industriais associados ao CIESP Campinas estiveram presentes no encontro com o presidente da FIESP/CIESP, Paulo Skaf, que
debateu e esclareceu diversas questões de relevância para o momento político
e econômico atual.
A importância e o tamanho da nossa regional vêm ao encontro da cidade e
da Região Metropolitana de Campinas. “A regional de Campinas combina
com Campinas”, valorizou Skaf.
Receberam o presidente: o diretor titular em exercício na época, José
Henrique Toledo Corrêa; o diretor licenciado, José Nunes Filho; e o então
1º vice-diretor, Alfeu Cabral.
Na abertura, o diretor titular em exercício e diretor estadual de Produtos,
Negócios e Serviços, José Henrique Toledo Corrêa, destacou que o CIESP
Campinas é, atualmente, a maior diretoria regional do estado de São Paulo.
Com nove departamentos temáticos, a regional atende as mais diversas áreas
e se consolida na Região Metropolitana de Campinas (RMC) como referência
de conteúdo e representatividade da indústria local, sendo um canal direto
para o empresariado da RMC. Toda a diretoria temática e o conselho diretor
estiveram presentes prestigiando a vinda do presidente do CIESP e da FIESP.
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2020
CIESP Campinas entrega 5.400 almotolias de álcool em
gel e 5 mil máscaras de proteção à PUC-Campinas
No dia 30 de junho de 2020, o CIESP Campinas esteve em cerimônia solene,
no Espaço Mescla de coworking da PUC-Campinas, para entrega de 5.400
almotolias de 275 ml com álcool em gel 70% INPM (para assepsia) e 5.000
máscaras de proteção para doação às famílias de extrema vulnerabilidade
de Campinas e região, sob demanda das Paróquias da Arquidiocese da
PUC-Campinas.
Na ocasião, o diretor José Nunes Filho destacou o trabalho de grande relevância que a indústria vem fazendo para o atendimento e apoio às comunidades mais carentes neste momento de pandemia causada pelo novo
coronavírus.
“Os diretores das entidades representativas da indústria estão solidários aos municípios do estado através de suas ONGs e igrejas. Esse é um
momento de união, de olhar para o outro, de ajudar. Estamos reunindo
esforços para superarmos esse furacão da melhor maneira possível. A
indústria brasileira está ciente de seu papel, colaborando, assim, em todos
os aspectos. Seja na estrutura de saúde, bem como no atendimento social”,
validou Nunes Filho. O diretor titular do CIESP Campinas ainda enumerou os projetos dos SESI e SENAI que merecem destaque neste momento
de pandemia.

2020
Excelência do trabalho da Diretoria Financeira possibilita ganhos à regional
“O Departamento Financeiro administra os recursos captados de seus
associados e através de receita de prestação de serviços. Ao longo de décadas, ele tem desempenhado com esmero esta sua missão de fortalecer a
regional Campinas para que novas iniciativas sejam implementadas em
benefício dos associados”, afirmou José Nelson Salveti, diretor do Departamento Financeiro do CIESP Campinas.

2020
WhatsApp para Negócios abre grade de
cursos online do CIESP Campinas
A regional de Campinas sai à frente e inicia calendário de
cursos online com transmissão ao vivo.
Neste momento de pandemia e de retrocesso econômico, aprender a usar
o aplicativo WhatsApp Business, o qual contempla estratégias de atendimento e venda, passa a ser um grande diferencial para a escalada dos
negócios.
O curso online WhatsApp para Negócios foi realizado na noite do dia 23 de junho
de 2020, promovido pelo CIESP Campinas. Ao longo do curso, com transmissão ao vivo diretamente da sede da entidade, todos os alunos puderam colocar
suas questões e dúvidas, as quais foram respondidas em tempo real.
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2020
CIESP Campinas oferece Treinamento CTF do IBAMA
Começando o ano de 2020, o CIESP Campinas, através do DMA CIESP/
FIESP, trouxe a oportunidade de diálogo com o IBAMA por meio do Treinamento para o Cadastro Técnico Federal (CTF), conduzido pelo analista
ambiental do IBAMA Bruno Buys.
O treinamento aconteceu no dia 03 de março de 2020 e, na pauta, estava o
reforço sobre a revisão normativa ocorrida no ano de 2018, na qual se destacam as Instruções Normativas (IN) 11 e 12, o CTF de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.

2020
CIESP Campinas oferece webinar exclusivo à associada
Ceratti
No mês de junho de 2020, o Departamento de Meio
Ambiente e Segurança do Trabalho (DMASET),
representado por seu coordenador da Câmara
Técnica do Uso e Conservação da Água na
Indústria das Bacias PCJ, Jorge Mercanti,
inovou mais uma vez atendendo a uma
solicitação exclusiva da empresa Ceratti.
O webinar Biodiversidade foi desenvolvido
pela equipe do CIESP Campinas para integrar
a Semana do Meio Ambiente 2020 da Ceratti,
indústria associada ao CIESP Campinas.
O CIESP Campinas oferece palestras personalizadas a seus associados. Para saber mais,
entre em contato com a gerente regional Paula
Carvalho através do e-mail: paula@ciespcampinas.org.br.

2020
Mescla Coworking – Espaço da PUC-Campinas
O Espaço Mescla, totalmente voltado para empresas, empreendedores,
universitários e pesquisadores, foi aberto a toda a comunidade na manhã
do dia 04 de março de 2020. A cerimônia solene de inauguração ocorreu
no campus I da PUC-Campinas e reuniu autoridades, pesquisadores,
comunidade acadêmica e empresários.
Representando o CIESP Campinas, esteve presente o diretor titular, José
Nunes Filho, o qual afirmou que nesse momento a navalha da mudança
de paradigma é o que dá o input e consolida a Era da Indústria 4.0.
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2020
CIESP Campinas lança caderno especial sobre
a indústria e o efeito coronavírus na Revista
HOJE
O CIESP e a FIESP vêm atuando em duas frentes cabais e
complementares para o atendimento à indústria: interação
e proposição de políticas públicas junto aos governos federal, estaduais e municipais; e prestação de serviços direcionados às necessidades primárias das empresas no momento
da pandemia. 66,7% dos entrevistados na Pesquisa
Industrial – covid-19 responderam que esperam que o CIESP Campinas, como
entidade representativa de classe, os
represente junto ao governo lutando
pela reabertura responsável e controlada dos negócios, por linhas de
crédito emergenciais e pela prorrogação do pagamento dos impostos.

2020
Webinar primeira infância e a indústria do
futuro
Essa foi a 1ª edição do evento em formato de webinar e
angariou mais de 200 participantes, que demonstraram
massivo interesse em se engajar nessa causa. Investimentos em educação de base promovem mudanças
duradouras na sociedade. O projeto tem como objetivo apoiar empresas interessadas em investir na
Primeira Infância.
Nos dias 06 e 07 de outubro de 2020, o CIESP
Campinas e a FIESP, com o apoio institucional
do SESI-SP, United Way, SANASA Campinas,
Fundação FEAC e Prefeitura de Campinas, apresentaram
à indústria e ao empresariado da RMC o webinar: Primeira
Infância e a Indústria do Futuro.

Aponte a câmera do seu smartphone
e veja a matéria na íntegra!
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REVISTA HOJE completa 25 anos e ganha
força e representatividade na RMC
Nessa última década, a Revista HOJE ganhou
nova cara e conteúdo robusto.
Uma publicação exclusiva do CIESP Campinas, com cerca de 100 páginas,
ela abarca as principais notícias da área corporativa de Campinas e
região, além de trazer informações atualizadas dos eventos e novidades
da entidade. Sempre com um caderno especial que inclui estudo de
caso sobre uma pauta específica, possui um conteúdo que vai muito
além do informativo, abordando minuciosamente o cenário em foco e
destrinchando o tema de forma a contribuir inclusive com o público da
academia, fortalecendo ainda mais a interlocução academia X indústria.

São 4 mil exemplares distribuídos aos associados do
CIESP Campinas, diretores e executivos de grandes
indústrias da macrorregião administrativa de Campinas,
representantes de prefeituras, sindicatos, entidades de
classe e associações, unidades do SESI-SP e do SENAI-SP,
universidades e faculdades da RMC, além das 42 diretorias
regionais do CIESP, incluindo a sede em São Paulo.
Na Revista HOJE, a marca das empresas conquista chancela
por um perfil de público que compra, decide e influencia.
Como referência de conteúdo para a indústria e toda a mídia
regional, em versão impressa e online, é o canal direto do
empresariado com a indústria.

#VocêFazParte

Acesse todas essas
edições da Revista HOJE!
ciespcampinas.org.br
@ciespcampinas

Diretor:
Anselmo Riso

COMÉRCIO
EXTERIOR

O Departamento de Comércio Exterior, atualmente, contempla mais de 380 membros associados, respaldando todos em suas demandas
no que tange importação, exportação e logística. O departamento auxilia, ainda, na melhoria da competitividade dos negócios internacionais por meio da certificação de origem
para exportação. Além disso, propõe ações
sempre voltadas ao constante aprimoramento
e avanço dos processos, criando treinamentos específicos para a preparação e melhor
qualificação dos profissionais envolvidos nas
operações e decisões estratégicas do setor. O
Departamento de Comércio Exterior do CIESP
Campinas fortalece o seu trabalho sempre com
o objetivo de inovar e de reduzir burocracias e
custos, seguindo sua principal meta: a agregação de valor às empresas associadas.

COMEX

Com o objetivo de possibilitar que empresas
de todos os segmentos e portes estejam aptas
a participar e usufruir ativamente das transformações desta era global e de grande conectividade, a área de comércio exterior evoluiu
e, de uma divisão departamental, se transformou no Departamento de Comércio Exterior,
suportado por uma diretoria e profissionais
altamente especializados. Com a constante
participação ativa do corpo diretivo e gerencial em fóruns de modernização, promovidos
pelos órgãos governamentais intervenientes, o
Departamento de Comex representa as demandas de nossos associados para a melhoria dos
processos e a redução dos tempos de liberação. As informações do andamento dos temas
e respectivas implementações são divulgadas
para as empresas por meio de boletins digitais,
além de transmitidas e debatidas em reuniões
presenciais ou encontros virtuais

Linha do tempo
2011
Troféu Fênix 2011 premia as melhores empresas do setor
de comércio exterior de Campinas e região
Na época, realizado anualmente pelo CIESP Campinas por meio do seu
Departamento de Comércio Exterior, com o apoio da Infraero, o Troféu
Fênix 2011 foi entregue aos vencedores em um evento especial realizado
no dia 09 de novembro de 2011 no hotel The Royal Palm Plaza, em Campinas, no encerramento da Expo Scala, maior feira de negócios do comércio
exterior e logística do interior do estado. O evento reuniu 700 pessoas,
entre representantes de empresas e autoridades da região de Campinas.
Na ocasião, foi entregue o Prêmio Infraero de Eficiência Logística em Viracopos, 8ª edição.

2012
Troféu Fênix 2012
O evento reuniu 600 pessoas. Compuseram as novidades de 2012: a categoria Despachante Aduaneiro, que ganhou uma nova subdivisão de grupo,
premiando prestadores de serviço com até 2 mil despachos; a categoria
Agente de Carga, que passou a considerar dados do Ranking de Eficiência
Logística da Infraero como critério de avaliação; e a categoria Companhia
Aérea, que adicionou ao critério de avaliação o fato de as empresas indicadas possuírem registro na ANAC e atuarem em Viracopos.

2013
COMEX inova com trabalhos que visam agregar valor
aos associados
O Departamento de Comércio Exterior vinha promovendo grandes eventos. Com representativa presença de público, realizou intensas atividades,
como comunicados especiais, reuniões, cursos específicos e visitas técnicas. Seu objetivo sempre foi agregar valor aos associados por meio dessas
atividades, que são um diferencial e merecem destaque na agenda do
departamento.
“A vivência e a expertise dos profissionais envolvidos têm proporcionado
um salto qualitativo para a melhoria dos processos das empresas associadas, uma vez que a troca de experiências possibilita a permanente reavaliação, além de propiciar a redução de tempo e de custos – fator importante
para manter a competitividade. O resultado se traduz em credibilidade e
profissionalismo, gerando ações com órgãos governamentais, e em parcerias estratégicas na busca da melhoria contínua dos processos”, avaliou o
diretor de Comércio Exterior, Anselmo Riso.
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2013
Workshop Comex 2013
No mês de abril de 2013, o Departamento de Comércio Exterior realizou
um workshop voltado à importação, no qual foram abordados os principais pontos das atividades operacionais que impactam o processo e que
influenciam no desempenho eficaz da operação (pré e pós-embarque). Na
oportunidade, foi apresentada também a dinâmica do fluxo operacional
no aeroporto – desde a chegada da aeronave até a liberação da mercadoria para a retirada (disponibilidade no MANTRA, Registro da DI, trâmite
documental, etc.).

2013
1º Prêmio Viracopos de Excelência Logística valoriza a
eficiência e a competitividade
Promovido pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o evento aconteceu no dia 23 de outubro de 2013 e contou com o apoio do CIESP Campinas, auditoria da PwC e organização da Nanquim GR1000 Comunicação e
Eventos.
O prêmio foi resultado de uma fusão dos extintos Troféu Fênix e Prêmio
Infraero de Eficiência Logística de Viracopos, e teve como objetivo destacar a performance logística das empresas atuantes no comércio exterior
pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. Reconhecer as importadoras
e as exportadoras com a melhor atuação dentro do terminal de cargas
foi outro objetivo dos dois prêmios, realizados com muito sucesso pela
Infraero e pelo CIESP Campinas durante os últimos 13 anos, no caso do
Troféu Fênix, e por nove anos, no caso do Prêmio Infraero de Eficiência
Logística.
A 14ª Expo Scala foi sede da primeira edição do prêmio, realizado no Hotel
Royal Palm Plaza, em Campinas.

2014
Diretrizes e procedimentos para Retificação de D.I.
A palestra Diretrizes e procedimentos para retificação de D.I. – Declaração
de Importação acrescentou muito ao público presente. O evento, realizado
dia 14 maio de 2014, contou com a presença de cerca de 130 pessoas, que
puderam conhecer com detalhes questões relacionadas a prazos, impactos, multas e penalidades, bem como a experiência do órgão oficial sobre
o tema. Na ocasião, a entidade recebeu como palestrante Luís Carlos
Marques da Silva, auditor fiscal e chefe da Equipe de Despacho Aduaneiro de Importação (EQDEI) da Receita Federal do Brasil, na Alfândega
do Aeroporto Internacional de Viracopos.
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2014
Exportadores conhecem os benefícios do Certificado de
Origem para seus negócios
No dia 20 de março de 2014, o Departamento de Comércio Exterior, com apoio
da FIESP, realizou o primeiro curso do ano, voltado a treinar as empresas
na operacionalização dos Certificados de Origem. Por meio desse importante
documento, as empresas exportadoras puderam beneficiar seus clientes internacionais através da redução ou isenção do imposto de importação de seus
produtos, oferecendo, assim, vantagens competitivas no mercado externo.

2015
Comércio Exterior e Desenvolvimento Portuário – Debate
promovido por CIESP, FIESP e ANTAQ
Ampliar as influências dos usuários e levar os pleitos a respeito das dificuldades junto aos órgãos governamentais responsáveis foi a missão do evento
promovido por CIESP, FIESP e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que teve como objetivo central trazer instrumentos para o
melhor entendimento dos serviços portuários. O debate, realizado no dia
15 de outubro de 2015, no anfiteatro do CIESP Campinas, veio coroar o
acordo de cooperação entre a casa da indústria e a ANTAQ, no sentido de
estabelecer parcerias e projetos de ação conjunta na área portuária.

2015
31º Seminário de Operações de Comércio Exterior congrega
grande público da RMC
200 executivos da área de comércio exterior de empresas da RMC de grande
movimentação em operações de cargas estiveram reunidos em um dos maiores
eventos de comex do país, realizado em sua 31ª edição pelo CIESP Campinas, em conjunto com o Departamento de Operações de Comércio Exterior
(DECEX) da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Caracterizado como um grande encontro entre os membros de comex,
o 31º Seminário de Operações de Comércio Exterior contemplou em sua
programação um ciclo de seis palestras.

2015
Certificação de Origem — Sistema e-COOL: Palestra aborda
as novas ferramentas de Operação e Controle
Mais de 100 executivos de empresas e prestadores de serviços atuantes
na área de comércio exterior participaram no dia 16 de abril de 2015 da
palestra que integrou a Reunião Mensal de Comex.
A palestra realizada pela FIESP e pelo CIESP Campinas apresentou o
sistema FIESP/CIESP para Certificação de Origem (e-COOL) e as novas
ferramentas disponibilizadas, visando oferecer melhor controle de informações na emissão de certificados de origem.
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2016
40º Seminário de Operações de Comércio Exterior foca
na desmistificação e atrai mais de 170 executivos
O diretor de Comex, Anselmo Riso, destacou que o comércio exterior brasileiro, principalmente a área voltada às exportações, se traduzia, na ocasião,
como a grande alternativa para superação do momento crítico que o país
vinha enfrentando. “O CIESP Campinas busca trazer a credibilidade que o
setor demanda e, para isso, um dos pontos fundamentais de nossos esforços
se dá através da emancipação desse comércio, assim, a realização desse evento
é de suma importância. Com a presença do MDIC, apresentamos resultados
efetivos por meio de ações direcionadas à desburocratização e modernização
dos processos do setor”, avaliou.
No dia 26 de abril de 2016, a regional recebeu a presença de mais de 170
executivos com enorme expectativa para o encontro, que foi realizado no
CIESP Campinas sob a coordenação do Departamento de Operações de
Comércio Exterior (DECEX) da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), tendo possibilitado a interlocução direta entre os intervenientes
do processo de importação e exportação com os gestores governamentais,
responsáveis pela regulamentação do comércio exterior.

2017
Comex inova e traz curso inédito para Campinas e região
O “Curso Importação e Prática de Siscomex em Simulador” aconteceu no
dia 25 de janeiro de 2017 e recebeu profissionais das áreas de compliance e
comex, além de executivos que operam com serviços internacionais.
Um grupo de 11 executivos foi o pioneiro nesse treinamento e pôde
receber informações teóricas enriquecidas com vivências reais, além de
conhecer na prática e em detalhes o correto preenchimento eletrônico dos
documentos de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX), o qual permitiu simular em tempo real o preenchimento,
o diagnóstico, o deferimento e o registro, além de discutir aspectos que
impactam o processo.
“A região agora pode usufruir de um treinamento que antes era realizado
apenas em grandes centros. Isso traz modernidade, inovação e profissionalismo aos operadores de comércio exterior”, ressaltou a gerente do
Departamento de Comércio Exterior, Márcia Molinari.
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2017
Comex traz workshop inédito de treinamento operacional no novo processo de exportações DU-E
Promovido pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), juntamente com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda
(MF) e com apoio do CIESP Campinas e da Aeroportos Brasil Viracopos,
o evento capacitou os operadores de comércio exterior para a utilização
do novo processo de exportações a partir da integração entre sistemas
corporativos internos e os módulos recentemente implantados pelo
SECEX na época.
Realizado em 11 de maio de 2017 no auditório da IBE-FGV, o treinamento gratuito compôs simulações práticas e objetivas, realizadas em
ambiente de testes para as mudanças e facilidades do novo processo.
Um dos destaques do workshop foi a demonstração em tempo real do
funcionamento do sistema e utilização de transmissão de dados em
todas as etapas do fluxo: elaboração, registro, acompanhamento da
Declaração Única de Exportação (DU-E), entrega, recepção e manifestação da carga.

2017
44º Seminário de Operações de Comércio Exterior
No dia 25 de abril de 2017, o CIESP Campinas se antecipou mais uma vez
e trouxe aos associados da casa da indústria e executivos da RMC as novidades e impactos da implantação do Portal Único de Comércio Exterior e o
Novo Processo das Exportações Brasileiras. 150 executivos de comex participaram e lotaram o anfiteatro da casa da indústria.
O diretor do DECEX na época, Renato Agostinho da Silva, recebeu todos
com a notícia de que o Portal Único era uma iniciativa de reformulação
dos processos de exportação e importação, que visaria, a partir da criação de uma interface única entre o governo e o setor privado, criar os
processos mais eficientes, harmonizados e integrados, o que reduziria
custos para as operações de comércio exterior. “O objetivo com o Portal
é reduzir de treze para oito dias o prazo total médio para exportar, o que
nos coloca em patamares de países desenvolvidos e de grandes players
do comércio internacional”, afirmou.
O Portal Único foi lançado oficialmente no dia 23 de março de 2017, no
Palácio do Planalto, e previa o novo processo de exportações, trazendo
como grande diferencial uma declaração única de exportações.
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2017
CIESP Campinas presente na 5ª edição do Prêmio Viracopos de Excelência Logística
Aeroporto anunciou as melhores empresas do comércio exterior de 2017.
Apoiador do evento desde sua primeira edição, o CIESP Campinas esteve
presente e seu diretor titular, José Nunes Filho, entregou o prêmio Destaque Exportar para a empresa Johnson & Johnson. “Para o CIESP, é uma
honra estar presente e participar de uma premiação dessa importância. É
essencial valorizarmos o comércio exterior como uma das grandes vocações de nossa região, a qual tem em sua estrutura logística um grande
diferencial perante outros centros”, declarou Nunes.
Na 5ª edição, realizada no dia 10 de outubro de 2017, concorreram ao
Prêmio Viracopos, 89 empresas importadoras que figuraram no Ranking
de Eficiência Logística no período avaliado (de agosto de 2016 a julho de
2017). A premiação aconteceu na Casa de Campo do Royal Palm Plaza,
em Campinas.

2017
Radar – Correta Administração na Utilização, Implicações e Penalidade
Um público expressivo de 110 executivos esteve presente, com possibilidade de
aprofundamento no tema.
O objetivo do encontro foi orientar os profissionais sobre a utilização das
modalidades do Radar e a documentação necessária, bem como para
esclarecer as implicações e impedimentos gerados pela incorreta utilização do registro.
Na palestra proferida por Marcelo Lissi Paiva, auditor fiscal da Receita
Federal e chefe da equipe de Habilitação no Siscomex, no Aeroporto
Internacional de Viracopos em Campinas, estiveram presentes empresas e prestadores de serviços da área de comércio exterior de Campinas
e região, que puderam estabelecer um diálogo mais próximo ao tema e
compartilhar conhecimento.

2017
Visita Departamento
Itamaraty

de

Promoção

Comercial

do

O Departamento de Comércio Exterior do CIESP Campinas recebeu o
então diretor do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty,
ministro Orlando Ribeiro, no dia 06 de outubro de 2017. A comitiva do
ministro veio com a missão de visitar a diretoria regional, além de conhecer as instalações hoteleiras da cidade para avaliação da possibilidade de
realização de evento dedicado a lideranças empresariais do Mercosul.
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2018
51º Seminário de Comex apresenta Novo Portal Único e
se configura mais uma vez como referência em evento
na RMC
Por mais um ano consecutivo, o CIESP Campinas trouxe o MDIC, que
apresentou com exclusividade aos associados as especificidades e benefícios
desse novo processo.
O 51º Seminário de Comércio Exterior iniciou o dia 25 de abril de 2018
no CIESP Campinas divulgando, por meio da diretoria do MDIC, as
novidades sobre a desburocratização nas exportações a partir de um
novo processo que prevê uma série de benefícios significativos, dentre
eles, o ganho de tempo na faixa de 53% ao longo do processo de exportação. As mudanças vindas com o Novo Portal Único de Comércio Exterior passaram a valer, oficialmente, a partir de 2 de julho de 2018.
A regional recebeu a presença de mais de 200 executivos com enorme
expectativa para o encontro, realizado sob a coordenação do Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) da Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), tendo possibilitado a interlocução
direta entre os intervenientes do processo de importação e exportação
com os gestores governamentais responsáveis pela regulamentação do
comércio exterior.
Esse foi o quarto ano consecutivo em que Campinas recebeu o emblemático seminário realizado pelo MDIC, o qual passa por três capitais
todo ano.

2018
A importância da descrição correta da Classificação
Fiscal das Mercadorias e seus impactos nos processos
No dia 13 de junho de 2018, o Departamento de Comércio Exterior trouxe
o economista, ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB), Jorge
Alberto Teixeira, para explanar sobre a temática de extrema relevância.
A classificação tarifária no Sistema Harmonizado, a natureza e descrição
dos bens inseridos nas declarações aduaneiras são critérios de seleção
indicados no Acordo de Facilitação Comercial para as Administrações
Aduaneiras utilizarem na gestão de risco aduaneiro.

2018
Comex realiza Curso In Company
O curso in company abordou o tema Certificação de Origem e foi realizado na empresa DSV. Na ocasião, os colaboradores puderam esclarecer
suas dúvidas sobre o correto preenchimento das declarações de origem
e a importância do certificado para os processos.
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2018
Treinamento In Company de Certificação de Origem
Digital (COD)
No mês de julho de 2018, o Departamento de Comércio Exterior ofereceu o Treinamento em Certificação de Origem Digital (COD) na empresa
DACHSER Brasil Logística, em seu escritório regional de Campinas.
O treinamento dessa modalidade de trabalho, tão requisitada pela área,
foi realizado pela gerente de Comex do CIESP Campinas, Márcia Molinari, com o apoio do colaborador Marcelo Santos. A equipe de operação
de exportação da DACHSER participou do treinamento. Essa foi uma
oportunidade pontual para que os executivos da área conhecessem com
mais detalhes os processos de Certificação de Origem, bem como as suas
particularidades, acordos internacionais e penalidades.

2018
CIESP Campinas apoia e participa de mais uma edição
do prêmio Viracopos de Excelência Logística, que chega
à sua 6ª edição
Representando a diretoria regional, o 1º vice-diretor e diretor estadual de
Negócios, Serviços e Produtos, José Henrique Toledo Corrêa, participou
da entrega dos prêmios e valorizou a importância que o evento tem para o
fortalecimento da cadeia logística de nossa região. “Acreditamos na força
de nossos players e entendemos que valorizar o trabalho dos representantes da cadeia logística é de extrema pontualidade e significância, uma vez
que essa cadeia é uma das principais veias vocacionais da nossa RMC no
cenário nacional”, afirmou.
O Aeroporto Internacional de Viracopos promoveu, no dia 8 de novembro
de 2018, a 6ª edição do Prêmio Viracopos de Excelência Logística na Casa
de Campo do Royal Palm Plaza, em Campinas. Realizado pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o evento reconhece e estimula a
eficiência de empresas e de sua cadeia prestadora de serviços no comércio
exterior.

2019
Comex traz atividades da Anvisa em Viracopos para
debate
Desburocratizar o sistema é premissa desse setor.
No dia 10 de abril de 2019, Cristina Quemelo Adami Fais, especialista
em Regulação e Vigilância Sanitária e chefe de Posto PVPAF-Campinas/
CVPAF-SP/GGPAF/Quinta Diretoria da Anvisa, esteve na sede do CIESP
Campinas para falar sobre desburocratização, contexto que tem forte
impacto para os executivos de comércio exterior.
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2019
57º Seminário de Operações de Comércio Exterior atrai
170 executivos
Pelo 5º ano consecutivo, esse evento ímpar na RMC aconteceu em Campinas, cidade escolhida pelo ministério como a única do interior do estado para
sediar o seminário.
O 57º Seminário de Operações de Comércio Exterior aconteceu em 29 de
maio de 2019, com transmissão simultânea em espaço externo ao anfiteatro. O evento, que já está na agenda da cidade, recebeu CEOs e executivos
pontuais da região, atraindo mais de 170 participantes.
De acordo com o subsecretário da Subsecretaria de Operações de Comércio
Exterior (SUEXT), Renato Agostinho da Silva, o fato mais marcante para
2019 foi a própria mudança de governo e a organização de uma estratégia
de inserção internacional da economia brasileira inteiramente alinhada à
política econômica, a qual vinha sendo implementada pelo Ministério da
Economia. Nesse contexto, a SUEXT da Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) esteve trabalhando na adoção de medidas de desburocratização,
melhoria do ambiente de negócios e maior eficiência da atuação estatal
sobre as exportações e importações de bens e serviços.
Durante as apresentações, também aconteceu o Despacho Executivo,
atendimento realizado pelos técnicos da SUEXT com agendamento prévio,
no qual os representantes das empresas podem esclarecer casos específicos
de operações. Uma oportunidade inédita para os executivos de comércio
exterior de uma região metropolitana com tanta demanda como Campinas.

2019
Com o Apoio Institucional do CIESP Campinas, Prêmio
Viracopos de Excelência Logística apresenta as empresas vencedoras da 7ª edição
Na cerimônia, o diretor titular em exercício na época, José Henrique Toledo
Corrêa, entregou o prêmio Destaque Exportador à empresa Novo Nordisk
Produção Farmacêutica do Brasil Ltda.
Embraer, Cisa Trading S.A., Phenix Transporte de Cargas, Servimex Logística, Schenker do Brasil Transportes Internacionais e Atlas Air INC foram
as empresas de comércio exterior vencedoras da 7ª Edição do Prêmio Viracopos de Excelência Logística, ocorrido na noite do dia 26 de novembro de
2019, na Casa de Campo do Royal Palm Plaza, em Campinas.
Realizado pela Aeroportos Brasil Viracopos, com o apoio institucional do
CIESP Campinas em mais um ano, o prêmio reconhece e estimula a eficiência de empresas e de sua cadeia prestadora de serviços no comércio exterior. Em 2019, concorreram ao Prêmio Viracopos, 89 empresas importadoras, 29 agentes de carga, 35 despachantes aduaneiros, 40 transportadores
rodoviários e 12 companhias aéreas.
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2019
Transformação Digital no Comex: um novo jeito de
pensar!
No dia 11 de setembro de 2019, o Departamento de Comércio Exterior do
CIESP Campinas integrou oficialmente o workshop Transformação Digital em suas atividades. No workshop, o contexto que impacta demasiadamente a mudança de cultura e traz a Indústria 4.0 foi abordado de uma
forma inteligente e integrada aos processos relativos às atividades de
exportação e importação.

2019
Comex recebe SEFAZ e RFB/VCP e atrai 150 executivos
em sua plenária
Um número expressivo de executivos da área de comércio exterior esteve
presente no CIESP Campinas para orientações do SEFAZ e da RFB/VCP.
No dia 15 de outubro de 2019, o Departamento de Comex do CIESP
Campinas recebeu a apresentação Procedimentos junto ao SEFAZ – Como
proceder corretamente e evitar inconsistências nos processos, realizada pela
chefe do Posto Fiscal de Campinas da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ).

2020
Workshop Online de Comércio Exterior
O Departamento de Comércio Exterior, de forma
inovadora, promoveu, no dia 02 de julho de 2020,
sua primeira reunião mensal virtual, o que possibilitou integrar e informar os membros do grupo
de comex sobre os procedimentos de modernização implantados nas operações de comércio exterior a fim de enfrentar a pandemia e outros temas
de relevância.
A reunião teve a participação virtual de 64
membros e convidado especial para explanar e
debater o tema.
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2020
Workshop de Conceitualização – Certificação
de Origem
O Departamento de Comércio Exterior tem realizado,
desde o mês de julho de 2020, workshops virtuais sobre
o tema Conceitualização sobre Certificados de Origem. É
um conteúdo destinado aos associados com o objetivo
de transmitir as principais particularidades e importância do processo de Certificação de Origem, destacando:
conceitualização, benefícios, responsabilidades, obrigatoriedades e interpelações.

2020
Webinar: Catálogo de produtos do Portal Único de
Comércio Exterior
No dia 13 de maio de 2020, o Departamento de Comércio Exterior
realizou seu primeiro webinar abordando o tema “Catálogos de
Produtos do Portal Único de Comércio Exterior”.
O evento contou com a participação de 217 profissionais de todos os
segmentos do comércio exterior, indústrias, prestadores de serviço
e órgãos intervenientes. Todos tiveram a oportunidade de virtualmente assistir à excelente apresentação do auditor fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e gerente de projetos
(Catálogo de Produtos e Harmonização de Dados) do Programa
Portal Único de Comércio Exterior Brasileiro.

2020
CIESP Campinas presente na 8ª edição do Prêmio Viracopos de Excelência Logística
O evento Prêmio Viracopos de Excelência Logística homenageou, na noite
do dia 03 de dezembro de 2020, os vencedores da 8ª edição do prêmio reconhecido pelo setor como o “Oscar brasileiro da carga aérea”. Pela primeira
vez, a premiação teve transmissão online, em tempo real, no canal de Viracopos no YouTube e nas redes sociais oficiais do aeroporto.
Consolidado como um dos eventos mais importantes para o comércio
exterior, o Prêmio Viracopos de Excelência Logística, que conta com o
apoio do CIESP Campinas, foi lançado no dia 28 de junho de 2013 e tem
como objetivo destacar o desempenho logístico das empresas atuantes no
comércio exterior pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).
O CIESP Campinas, representado por sua gerente de Comércio Exterior,
Márcia Molinari, entregou o prêmio na categoria Destaque Exportação.
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O DHO tem procurado estar sintonizado
com esse momento, trazendo temas relevantes e atuais, ideias e reflexões para
essa importante área de atuação dentro
das empresas.
Nosso olhar para o futuro está na direção de que tenhamos presença em
discussões e reflexões que tragam grandeza para todas as empresas associadas
e seus RHs.

DiretorA:
Lucia Helena Rosolen Alves

DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO
ORGANIZACiONAL

A área de recursos humanos nas organizações tem tido uma experiência inédita
neste atual momento histórico, trazendo
uma nova visão para sua estratégia e
existência, provocando um avanço nunca
antes experimentado no setor.

DHO

O Departamento de Desenvolvimento
Humano Organizacional (DHO) do CIESP
Campinas tem sua importância pautada
no fato de que a tecnologia traz avanços,
modernidade, facilidades e agilidade,
porém, sem o ser humano, nada se transforma, se cria ou evolui.

Linha do tempo

2012
Dia da Secretária
Evento promovido por entidade e parceiros reuniu 60 profissionais em manhã
de confraternização.
O CIESP Campinas realizou, em parceria com o Fild Hotel e a PróRH,
no dia 26 de setembro de 2012, uma manhã especial de confraternização. O evento foi recheado de boas ações: welcome coffee, dinâmica de
integração, apresentação de coral de música, oficinas de bijuteria, aula
de yoga e almoço.

2013
eSocial: as mudanças que o sistema traz na relação entre
empregados, empregadores e governo
Com o intuito de esclarecer e possibilitar aos industriais e empresários da
região uma melhor adequação ao eSocial, o CIESP Campinas, por meio do
seu Departamento Jurídico – Divisão Tributária e do seu Departamento de
Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), promoveu, no dia 29
de outubro de 2013, a palestra Os desafios na implantação do eSocial.

2014
Workshop: A importância da mulher no processo criativo da empresa
“Este trabalho nos permitiu exercitar diversas habilidades, como liderança, trabalho em equipe, harmonia e realização de tarefas inesperadas, de forma a deixar que a criatividade conduzisse ao objetivo final”,
pontuou a artista plástica Sandra Chedid Racy.
Prestigiar e valorizar a criatividade feminina, pontuando o seu diferencial
no dia a dia das ações empresariais, foram os grandes objetivos do evento
em comemoração ao mês da mulher, promovido pela equipe do Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), no dia 21 de
março de 2014.
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2014
Palestra “Controle de Jornada”
Em 12 de agosto de 2014, o Departamento de Desenvolvimento Humano
Organizacional (DHO) trouxe para apresentação em reunião mensal os
aspectos do controle de jornada. Contemplaram a pauta questões como
as especificidades pertinentes às diferentes formas de controle – manual,
mecânico e eletrônico –, a ausência de controle de jornada em cargos de
confiança e externos e as faltas e as possibilidades de aplicação de medidas
disciplinares

2015
Dia Internacional da Mulher é celebrado com palestra “A
mulher possível e a construção da autoestima”
O Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO)
trouxe para a casa da indústria, no dia 25 março de 2015, uma palestra e
dinâmica descontraída, abarcando a reflexão sobre a mulher no mundo
contemporâneo e os desafios no mercado de trabalho.

2015
“O Impacto do Desenvolvimento Humano na Gestão de
Pessoas”
Na reunião mensal do mês de abril, o DHO propôs o estudo da relação
entre as fases da vida e o desenvolvimento humano e a interface desse
processo na gestão de pessoas. O DHO acredita que pensar no desenvolvimento humano se faz necessário para uma significativa evolução corporativa.

2016
Com formato inédito, CIESP Campinas comemora o Dia
da Secretária
O dia 28 de setembro de 2016 foi especial para as secretárias e colaboradoras das empresas associadas ao CIESP Campinas. O evento, que aconteceu
no Hotel Premium, inovou em sua composição, trazendo, em um formato
inédito, palestra sobre amor, liberdade e solicitude: Uma visão analítica
sobre os relacionamentos, incluindo a apresentação performática conduzida
através da peça teatral O Casamento do Pequeno Burguês.
O palestrante Luiz Vicente Bezinelli, psicanalista, diretor e professor do
Instituto Paulista de Psicanálise (IPP), trouxe em sua retórica o valor da
consciência nas relações como forma de esclarecimento e construção de
bons relacionamentos.
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2017
Palestra do ator Ricardo Vandré agita
o Dia da Secretária
No dia 28 de setembro de 2017, as secretárias, que
estão entre as mais importantes profissionais das
empresas – responsáveis pelo atendimento inicial
do cliente –, foram homenageadas e comemoraram o seu dia em evento promovido pelo CIESP
Campinas em parceria com o Premium Hotel. A
diretora do DHO na época, Silvia Luna, lembrou
com emoção que esse evento já é um clássico da
regional “e permite ao nosso público não só um
momento ímpar de encontro, mas uma possibilidade de reciclagem e reestruturação das ações e
posturas diárias”, destacou.

2018
A importância da comunicação entre as diferentes gerações no mundo 4.0
No mês de abril de 2018, o Departamento de Desenvolvimento Humano
Organizacional (DHO) colocou em questão a comunicação como uma das
habilidades mais exigidas para lidar com os desafios e dificuldades do dia
a dia.
Ao receber o público, a diretora do DHO na época, Silvia Luna, pontuou
que o cenário empresarial se apresenta com cada vez mais misturas,
tecnologias e visões, “e quem está inserido no mercado de trabalho sabe
o quanto esse mix pode influenciar tanto problemas, como soluções,
deixando líderes e liderados com grandes dúvidas em relação ao caminhar do mercado”, refletiu.
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2018
Oficina Inédita: A Força da Parceria
No dia 12 de novembro de 2018, o Departamento de Desenvolvimento
Humano Organizacional (DHO) trouxe uma oficina inédita de desenvolvimento pessoal.
“A construção de parcerias depende de um esforço pessoal. No entanto,
esse esforço pode ser facilitado se houver um acordo compartilhado de
como interagir. Para nos ajudar a refletir e trazer conhecimento sobre esse
tema, a Oficina de Liderança vem com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de poderosas habilidades interpessoais, transformando
grupos em equipes bem-sucedidas, que impactam positivamente os resultados de suas empresas”, explicou a então diretora do DHO, Mary Pires.

2018
Inteligência de marketing e da comunicação verbal
presentes no Dia do Profissional de RH
Mais de 50 profissionais e executivos de RH participaram do encontro, que
inaugurou o 2º semestre com a palestra A Arte da Comunicação Assertiva
e com uma lúdica dinâmica vivencial, que pôde capacitar e conscientizar
os líderes de RH sobre como conduzir os colaboradores ao uso eficiente
da comunicação, visando otimizar processos, melhorar a produtividade,
motivar e integrar a equipe e, principalmente, promover a qualidade de
vida entre os colaboradores.

2019
Protagonismo: Fazendo acontecer 2019 abre agenda do
DHO
“Muitas vezes colocamos os nossos caminhos, decisões e escolhas nas mãos
do outro. Não estamos falando somente do papel pessoal, mas profissional também”, afirmou a especialista em coaching Lucia Helena Rosolen
Alves, que é também sócia-diretora da Awen Consultoria e Treinamento.
Expressivo grupo da área de RH participou do evento, realizado no dia 07
de fevereiro de 2019.
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2019
Palestra: Novas Regras para Afastamento Médico de Colaboradores
No dia 28 de agosto de 2019, a médica do
Serviço Social da Indústria (SESI/SP), Samantha
Filev Maia, esteve presente no CIESP Campinas
e lotou o auditório da casa da indústria. Mais de
200 pessoas estiveram presentes, sendo a grande
maioria profissionais e executivos da área de
Recursos Humanos de empresas e indústrias.

2019
Festa das Executivas 2019
Assessoria, gerencia, executa, planeja e coordena inúmeras ações dentro
da organização, essa é a assistente ou secretária executiva! Cumprindo a
tradição, o CIESP Campinas parabenizou e comemorou esse dia em uma
manhã divertida de muito aprendizado e alegria. A 11ª edição dessa comemoração, que já faz parte do calendário da entidade, aconteceu em 30 de
setembro de 2019, nas dependências do Premium Hotel.

2020
Ansiedade em tempos de covid-19
O Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional
(DHO) elencou os principais aspectos de um dos temas mais recorrentes na atual pandemia: a ansiedade em tempos de covid-19. O
especialista em Desenvolvimento Organizacional Renato Ferreira,
psicólogo com foco em liderança e estratégias com uso de PNL
(Programação Neurolinguística), destrinchou o tema, iniciando pela
premissa do que é a ansiedade, quais seus benefícios e, finalmente, o
impacto da atual pandemia na mente humana.
Questões sobre o que as pessoas podem fazer para minimizar o impacto
da ansiedade ocasionada e intensificada pela pandemia, em detrimento da
sua qualidade de vida, percorreram o diálogo ocorrido no webinar do dia
08 de julho de 2020.
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Diretor de Meio Ambiente:
Stefan Rohr
Coord. da Divisão de Segurança do Trabalho:
Jairo Alves

Departamento de Meio
Ambiente e Segurança
do Trabalho

O grande desafio dessa reconfiguração para o DMASET é
buscar continuamente práticas melhores para atender aos
quesitos técnicos, legais e trabalhistas dos associados da
macrorregião do CIESP Campinas, além de manter a busca
pela excelência dos compromissos ambientais no setor
produtivo e de serviços, integrando-se agora a preocupação
com a segurança do trabalho e a interface com o eSocial,
que fará o acompanhamento das questões de acidentes do
trabalho e suas implicações previdenciárias. É um fato que o
regime regulatório global, nas últimas décadas, reformatou
as exigências de proteção ambiental e social das organizações, assim como ocorre com as de segurança do trabalho
vinculadas às várias exigências sociais, tudo pela busca da
melhor performance na redução dos riscos ambientais e de
vida, a partir da conscientização da força de trabalho, bem
como dos indicadores exigidos pelo mercado financeiro,
acionistas e investidores, que cada vez mais representam a
geração de consumidores conscientes atentos às boas práticas da cadeia de valor e à cultura dos objetivos sustentáveis.

DMASET

Durante os 18 anos de atuação do Departamento de Meio
Ambiente (DMA) apoiando as demandas ambientais (hídricas, resíduos sólidos, bacias aéreas, resíduos urbanos, licenciamento ambiental e municipal, etc.) de nossos associados, chegamos ao início de 2020 com a incorporação da
segurança do trabalho ao departamento, dando origem ao
Departamento de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (DMASET). O departamento tem a importante missão
de disponibilizar cada vez mais conteúdo aos nossos fóruns
de discussão, uma vez que nossa região metropolitana de
Campinas é o segundo maior polo industrial do país e muitos
dos participantes das reuniões do antigo DMA também
são gestores de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional, enfrentando atualmente uma grande demanda
regulatória trabalhista com a implantação do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias
e Trabalhistas, o eSocial. Esse sistema é obrigatório para
todos os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, e tem
como objetivo unificar o envio eletrônico dos dados sobre
os trabalhadores, permitindo que as empresas prestem as
informações em um único sistema, o que gerou sucessivas
e polêmicas revisões, postergações e cancelamentos das
obrigações desde seu início, em outubro de 2015.

Linha do tempo

2011
Debate sobre uso de recursos hídricos é intensificado no
Comitê PCJ
Tal debate aumenta a importância da participação de representantes industriais no Comitê PCJ, considerou o CIESP Campinas.
“Nossa participação é fundamental para o acompanhamento dos
rumos que a região direciona a este importante recurso que é a água”,
afirmou Mauro José Lauro, representante, na época, do CIESP Campinas no Comitê PCJ.

2012
Política Nacional de Resíduos Sólidos e as responsabilidades de cada setor
Cerca de 80 pessoas estiveram presentes no seminário Resíduos Sólidos
– As Responsabilidades de cada Setor, realizado em 28 de março de 2012,
na sede do CIESP Campinas.
O objetivo do Departamento de Meio Ambiente com o evento foi atender e esclarecer as dúvidas de associados e convidados no que tange
as questões ambientais e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ainda
pouco conhecido na época. É o que explicou, na ocasião, o diretor do
Departamento de Meio Ambiente, Stefan Rohr. Para falar sobre o tema,
foram convidados, na época, o diretor de Meio Ambiente do CIESP
e da FIESP, Eduardo San Martin; o especialista em Meio Ambiente
da Diretoria de Meio Ambiente do CIESP, Jorge Rocco; o gerente da
Agência Ambiental da CETESB de Campinas, Alberto Degrecci Neto;
o gerente da Agência Ambiental da CETESB de Paulínia, Lucio Flavio
Furtado Lima; e o diretor do Departamento de Responsabilidade Social
do CIESP Campinas, Luiz Fernando de Araújo Bueno.

2013
Perspectivas de Campinas na área ambiental
A diretoria regional trouxe à tona, no dia 14 de março de 2012, a
discussão das perspectivas de Campinas na área ambiental e as novas
possibilidades para um desenvolvimento socioeconômico e ambiental
sustentável para a cidade.
Na ocasião, o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Stefan
Rohr, valorizou a integração entre as diversas entidades da organização pública para a real utilização do conceito de sustentabilidade
em projetos do município: “A execução de ações de base sustentável
passa necessariamente pelo tripé formado entre prefeitura, ministério
público e iniciativa privada.”
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2013
Novo representante do CIESP junto ao Comitê de Bacias
do PCJ
No mês de abril de 2012, o CIESP Campinas nomeou o engenheiro de
Segurança e Meio Ambiente Jairo Alves Júnior como representante
da diretoria regional no Comitê de Bacias do PCJ (Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O objetivo do mandato
2013/2015 foi valorizar a representatividade da diretoria regional no
Comitê PCJ, que trabalha em prol da gestão dos recursos hídricos,
gerindo recursos financeiros para a implantação de estações de tratamento de esgoto/efluentes.

2014
As obrigações para 2014 da Política Nacional de Resíduos Sólidos
“O destaque dessa política está na responsabilidade compartilhada
entre governo, empresas e a população, envolvendo todos de forma
direta na gestão plena dos processos, impulsionando o retorno do
produto final às indústrias após o consumo e obrigando o poder público
a realizar planos para o gerenciamento desses resíduos. Acreditamos
que se encontra na logística reversa o principal elo dessa cadeia e,
também, o mais frágil, que merece toda a nossa atenção”, posicionou-se o diretor de Meio Ambiente, Stefan Rohr.
O Departamento de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento
de Sustentabilidade, organizou, em 29 de abril de 2014, um workshop
para refletir sobre as obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos para 2014.

2014
CIESP solicitou aos candidatos ao governo paulista o
compromisso com a segurança hídrica
“A crise vem se agravando, as providências têm de ser tomadas
com urgência, porém não vamos conseguir fazer, de uma hora para
a outra, um planejamento com ações que deveriam ter sido realizadas há dez anos. As indústrias que não conseguirem captar água das
Bacias PCJ precisarão ter uma autorização para suprir essa diferença
a partir de outras fontes. Nós vamos lutar para que isso seja garantido
a essas indústrias”, posicionou-se o diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho.
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2014
Restrição de água – riscos para a indústria
A indústria está fazendo a parte dela e atuando de maneira propositiva
com relação à utilização desse insumo, que é finito e deve ser usufruído
com extrema parcimônia.
Mais de 170 empresários participam do seminário Gerenciando a Escassez de Água na Indústria

Empresários e industriais de diversos segmentos se reuniram na sede do CIESP
Campinas para debater a escassez de água na região dos Comitês PCJ.
As diretorias regionais do CIESP Americana, Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Indaiatuba, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara
d’Oeste, juntamente com a Câmara Técnica de Uso e Conservação de
Água na Indústria (CT-IND) dos Comitês PCJ, com o apoio das áreas de
Meio Ambiente do CIESP, da FIESP e do CIESP Campinas, conduziram o
diálogo, que aconteceu em 17 de julho de 2014, na sede do CIESP Campinas, para apresentação de Plano de Contingência desenvolvido pelo CIESP
e pela FIESP.
Na ocasião da abertura do evento, tiveram a palavra o presidente em
exercício do CIESP na época, Rafael Cervone; o diretor titular do CIESP
Campinas, José Nunes Filho; o diretor de Meio Ambiente da FIESP e do
CIESP, Eduardo San Martin; a promotora de Justiça do Grupo de Atuação
Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA – Núcleo XII – PCJ-Piracicaba, Alexandra Facciolli Martins; o secretário executivo dos Comitês
PCJ, Luiz Roberto Moretti; e o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Campos Filho.
Prestigiaram também o evento, na época, o diretor de Meio Ambiente da
Diretoria Regional, Stefan Rohr; o secretário municipal do Verde, Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes; e o vice-presidente dos Comitês PCJ e diretor técnico da SANASA, Marco Antônio dos Santos.

2015
Oficina Pegada Hídrica
O Departamento de Meio Ambiente do CIESP Campinas, em parceria com os Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Câmara Técnica do Uso e Conservação da Água na
Indústria, ofereceu aos associados e industriais da região mais uma
oportunidade de conhecimento sobre as possibilidades de trabalho e
redirecionamento dos processos durante o período de crise hídrica e
restrição na captação de água. A reunião, organizada no mês de setembro de 2015, recebeu profissionais da área técnica e gestores, além de
empresários e líderes interessados no assunto, o qual configura uma
ferramenta fundamental na gestão de recursos hídricos.
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2015
CIESP Campinas em reunião na Câmara Municipal para
diálogos sobre outorga do Cantareira
No dia 22 de setembro de 2015, o diretor titular da regional de Campinas, José Nunes Filho, palestrou durante o evento em que foi assinado
manifesto com as sugestões e reivindicações do PCJ na renovação da
outorga do Cantareira. O documento foi entregue em reunião com a
Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.

2015
Palestra: Disponibilidade Hídrica para a Indústria – Quantidade, qualidade e outorga
Em 29 de outubro de 2015, o CIESP Campinas recebeu o DMA
CIESP/FIESP para reunião com os associados a fim de apresentar a
11ª edição do Prêmio de Conservação e Reúso da Água da FIESP.
Participaram da premiação projetos implementados com resultados
mensurados e auditados. No encontro, também foi abordada a questão
da crise hídrica nas Bacias PCJ, a qual traz grandes impactos para o
setor produtivo, principalmente com a suspensão das novas outorgas.

2015
Restrição de água preocupa empresários
Diretoria regional realiza encontro para apresentação das normas legais.
No dia 12 de maio de 2015, o CIESP Campinas, em conjunto com os
representantes do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE)
e da Agência Nacional de Água (ANA), reuniu aproximadamente 35
representantes das principais empresas usuárias de água na região para
apresentação das normas legais que estabelecem restrições de captação
de águas superficiais nas bacias hidrográficas dos rios Atibaia, Jaguari
e Camanducaia nos Comitês PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), além
das obrigações dos usuários do setor industrial. Conduziram a reunião
gestores do CIESP, FIESP, Comitês PCJ, ANA e DAEE.

2016
Agenda do Setor Produtivo das Macros 5, 6 e 7 é discutida em reunião do DMA FIESP/CIESP
Na reunião, foram destacados serviços importantes oferecidos aos associados,
como o Monitore – Sistema de Gerenciamento de Obrigações Ambientais, o
Calendário de Obrigações Ambientais CIESP/FIESP, o procedimento para aplicação de Liminar Coletiva para Licenciamento Ambiental da CETESB e as diretrizes sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado de São Paulo.
No dia 22 de junho de 2016, o evento, que reuniu grande número de executivos
e empresários da área, debateu a Agenda do Setor Produtivo, com foco nas
questões ambientais e no desenvolvimento das Macros 5, 6 e 7, que compõem
as regionais de Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara
d’Oeste, Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, Bragança Paulista e Jundiaí.
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2016
DMA aborda o gerenciamento dos riscos ambientais
O Departamento de Meio Ambiente apresentou aos executivos da
área os modelos e atualizações inseridos nos seguros ambientais
nos últimos anos e, especialmente, com observação após os
sinistros ocorridos no porto de Santos e na extração de minério de ferro na cidade de Mariana em Minas Gerais. “Cada
vez mais as questões ambientais estão em pauta em reuniões
corporativas”, afirmou o diretor do DMA, Stefan Rohr.
“O gerenciamento de riscos ambientais, infelizmente, faz parte
da cultura estratégica de poucas empresas no Brasil. Esse tipo de
gerenciamento é um conjunto de técnicas que mapeia os processos produtivos, logísticos e outros, tanto internos como externos
à organização, identificando, controlando, revisando metodologias e mitigando potenciais danos às instalações e pessoas que
ali trabalham, à comunidade ao seu redor e também aos locais por
onde os insumos e produtos finalizados transitam”, explicou o diretor.

2016
DMA CIESP/FIESP tem painel no XIX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas
No dia 22 de setembro de 2016, o CIESP Campinas e a FIESP apresentaram
a palestra “Realidades e Desafios da Gestão dos Recursos Hídricos nas Bacias
PCJ”. A temática integrou o mote central do seminário “Como aumentar a oferta
de água no Brasil”.
Ao abrir a palestra, José Nunes Filho, diretor titular do CIESP Campinas,
destacou a importância da transposição da bacia do Paraíba do Sul para a
bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) na partilha do sistema.

2017
Usuários de água do setor industrial se reuniram no
CIESP/Campinas
Em reunião realizada no CIESP Campinas no dia 12 de junho de 2017, na qual se
reuniram os usuários de água nas bacias PCJ que representam cerca de 90% das
outorgas do setor, foi discutido que, de forma inovadora nos recursos hídricos,
a FIESP assumiu, no dia 09 de junho de 2017, a coordenação da Câmara Técnica
de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ para o próximo biênio.
Desde a última prorrogação de prazo da outorga dada à SABESP, em 2014,
a FIESP e o CIESP, por meio de seus representantes, participaram de forma
efetiva e apresentaram inúmeras propostas para aprimoramento do texto
da outorga do Sistema Cantareira, objetivando a ampliação da segurança
hídrica e a melhoria do atendimento em situações de escassez.
Um dos avanços também foi a garantia da participação e fortalecimento dos
Comitês PCJ e AT no processo de acompanhamento da outorga e suas condicionantes, bem como a definição de modelos operativos correspondentes aos
níveis de armazenamento de água nos reservatórios, os quais foram minimamente contemplados.
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2017
Estudo do potencial subterrâneo em regiões industriais
das Bacias PCJ
A FIESP/CIESP foi eleita coordenadora da Câmara Técnica de Monitoramento
Hidrológico dos Comitês PCJ para o próximo biênio e uma das missões foi solicitar
a abertura e o fechamento das vazões para a região durante o período de estiagem.
A outorga para a região do PCJ, por meio das regras vigentes a partir
de junho de 2017, passou de 5 para 10 m³, dobrando a vazão para o
sistema hídrico da região do PCJ. Essa foi uma conquista da entidade
vinda de uma batalha que ocorria desde a última crise hídrica.
A Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ, por meio das Câmaras
Técnicas de Uso e Conservação da Água na Indústria e Águas Subterrâneas, realizaram, no CIESP Campinas, no dia 19 de outubro de 2017,
a oficina Estudo do potencial subterrâneo com enfoque nas sete regiões industriais nas Bacias PCJ.

2017
DAEE apresenta novo sistema de outorgas em palestra
no CIESP Campinas
José Nunes Filho, diretor do CIESP Campinas, valorizou a iniciativa da nova
sistemática de emissão de outorgas implantada pelo DAAE, destacando que “a
simplificação dos processos permitirá um melhor gerenciamento dos recursos
hídricos da Bacia do PCJ e do Sistema Cantareira, com reflexos positivos para
a economia da região de Campinas”.
No dia 24 de novembro de 2017, o então superintendente do DAEE,
Ricardo Borsari, apresentou, em palestra direcionada aos associados do
CIESP Campinas, a nova regulamentação da concessão de outorga para
uso dos recursos hídricos no estado de São Paulo. A reunião contou com
a participação de cerca de 80 representantes de indústrias e profissionais
que atuavam na área de saneamento básico da região de Campinas.

2017
Agência das Bacias PCJ contrata estudo para captação
de água subterrânea em polos industriais de 7 municípios
Trabalho é um forte empenho do DMA da regional de Campinas, do CIESP e da
FIESP desde 2014, representando uma conquista expressiva aos associados de
Campinas e região.
O contrato foi assinado no dia 28 de agosto de 2017 e visava definir pontos
mais favoráveis para a captação, o que deveria possibilitar maior desenvolvimento industrial nas Bacias PCJ.
Um estudo de avaliação hidrogeológica visando a captação de água
subterrânea foi contratado pela Agência das Bacias PCJ para ser feito em
polos industriais de sete municípios das bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí: Atibaia, Jundiaí, Paulínia, Santa Bárbara
d’Oeste, Americana, Nova Odessa e Sumaré. A assinatura do contrato com
a empresa Hidrogeoambiental, vencedora da licitação, ocorreu na manhã
do dia 22 de agosto de 2017, na sede da Agência PCJ, em Piracicaba.
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2018
CIESP Campinas representado no COMDEMA
No evento de eleição para presidente e vice-presidente do COMDEMA, o
engenheiro Jorge Antonio Mercanti tomou posse como conselheiro titular, representando o CIESP Campinas como entidade emblemática da
indústria e do empresariado, “o que nos propicia dar voz ao setor industrial, o qual pode opinar e encaminhar demandas a respeito das questões
ambientais no âmbito municipal, além da possibilidade de interação com
os demais segmentos, com o olhar atento para o desenvolvimento sustentável de Campinas”, apontaram o diretor de Meio Ambiente do CIESP
Campinas, Stefan Rohr, e o representante Jorge Mercanti.

2018
Curso Práticas no Processo de Licenciamento Ambiental
O CIESP Campinas solicitou, em parceria com a CETESB, que o Curso
de Práticas de Licenciamento Ambiental, ministrado pela CETESB, fosse
ofertado ao público industrial da região de Campinas.
Diante disso, propusemos a parceria para a realização do curso na sede
do CIESP Campinas, com auditório totalmente equipado e com estrutura
bastante confortável. A parceria foi firmada para treinamentos da CETESB
que atendam até 30 participantes por curso.

2018
Portarias DAEE 5578 e 5579/2018 – Apresentação e
Esclarecimentos
A palestra foi realizada no dia 29 de novembro de 2018, no CIESP Campinas, pelo engenheiro Luiz Roberto Moretti, diretor da Bacia do Médio Tietê
(BMT) do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), e recebeu cerca
de 100 representantes de indústrias locais, que puderam saber detalhadamente dos assuntos relacionados às novas portarias publicadas pelo DAEE
(Portarias DAEE nº 5578 e 5579/2018), por meio de esclarecimentos quanto
à forma e prazos para a instalação de equipamentos de medição de volumes
captados, bem como a respectiva declaração desses volumes ao DAEE.

2019
CIESP e FIESP realizam evento sobre Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral
Visando sempre garantir o cumprimento de normas e legislações, a FIESP/
CIESP busca, junto a órgãos reguladores como CETESB e Secretaria do
Meio Ambiente (SMA), além de outros sindicatos e associações signatárias, uma solução para atender às exigências legais na logística reversa,
tanto aquelas em nível nacional (Lei nº 12.305/2010) quanto aquelas estabelecidas no estado de São Paulo, a partir da Resolução SMA nº 45/2015
e, mais recentemente, na DD nº 076/2018 (CETESB), em que a logística
reversa é um condicionante do licenciamento ambiental.
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2019
DAEE realiza encontro com mídia local e esclarece necessidade das barragens
O Departamento de Comunicação do CIESP Campinas esteve
presente na reunião, que recebeu importantes mídias locais. O
Departamento de Meio Ambiente (DMA) do CIESP/FIESP está
engajado sempre em solidificar cada vez mais as ações integradas para o fortalecimento do Plano Nacional de Segurança Hídrica, a fim de que as indústrias regionais tenham
não só amparo para os cumprimentos necessários relativos
ao tema mas também para que se sintam confortáveis e esclarecidas nessa pauta. O objetivo maior da casa da indústria é o
de esclarecer dúvidas e apoiar a indústria nesse caminho junto
com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

2019
DMA CIESP Campinas traz CETESB e aborda gestão do
licenciamento ambiental
Observando a importância do licenciamento ambiental para o gerenciamento adequado e regular das operações nas organizações, o CIESP
Campinas recebeu, no dia 03 de abril de 2019, a Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo para interagir e debater junto aos industriais.
A FIESP e o CIESP conseguiram liminar contra a mudança no cálculo
do licenciamento ambiental no dia 22 de março de 2019.
A 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo
deferiu, em 22 de março de 2019, liminar pleiteada pela FIESP e pelo
CIESP em mandado de segurança coletivo impetrado contra a CETESB,
no processo nº 1011107-35.2018.8.26.0053, em que se pede a suspensão
da aplicação do Decreto Estadual nº 62.973/2017 aos associados ao
CIESP e aos filiados à FIESP.

2019
Workshop Áreas Contaminadas
No dia 05 de novembro de 2019, o Departamento de Meio Ambiente
(DMA) do CIESP Campinas abriu espaço para observar a questão de
áreas contaminadas, um assunto que tem sido objeto de grande preocupação e ganhado relativo destaque nas últimas décadas.
“Não basta analisar cuidadosamente os aspectos econômicos que
versam sobre uma determinada área, pois é também essencial a análise
prévia de eventual contaminação do imóvel e de seu entorno”, afirmou
o diretor de DMA do CIESP Campinas, Stefan Rohr.
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2019
CIESP Campinas oferece Treinamento CTF do IBAMA
Mais de 100 executivos estiveram presentes e, após o evento, houve fila para
falar com o técnico do IBAMA e esclarecer dúvidas sobre as normas que, se
não preenchidas corretamente, podem levar a diversas inconformidades no
sistema do CTF.
Ainda no mês de setembro de 2019, no dia 18, o CIESP Campinas, através do DMA CIESP/FIESP, trouxe a oportunidade de diálogo com o
IBAMA por meio do Treinamento para o Cadastro Técnico Federal
(CTF), conduzido pelo analista ambiental do IBAMA, Bruno Buys.

2020
DMA CIESP/FIESP realiza palestra in company sobre
Segurança Hídrica na Indústria Paulista
No dia 10 de janeiro de 2020, iniciando o calendário de ações exclusivas do DMA CIESP/FIESP em Campinas, o coordenador regional
de Meio Ambiente, Alexandre Vilella, realizou palestra in company
dedicada à Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT) na empresa Ipackchem. Na ocasião, os temas meio ambiente
e sustentabilidade foram abordados e Vilella enalteceu o valor agregado por meio do compartilhamento de experiências. Cerca de 40
colaboradores assistiram à palestra.

2020
CIESP Campinas traz Revisão do Plano de Bacias PCJ
2020-2035
O Plano de Bacias PCJ 2020-2035 está em estágio final de revisão e,
para se antecipar às normativas, o CIESP Campinas, por meio do DMA
CIESP/FIESP, realizou uma
palestra no dia 24 de janeiro de
2020 para dialogar com os representantes da indústria.
Segundo o coordenador de Meio
Ambiente da FIESP, Alexandre
Vilella, o objetivo é aproximar o
plano do setor produtivo, esclarecer dúvidas, pactuar questões e
apresentar contribuições. “Temos
aqui presentes 80% dos representantes dessa Bacia”, valorizou Vilella sobre a importância
do quadro associativo do CIESP
Campinas.
O diretor do DMA Campinas,
Stefan Rohr, lembrou da volatilidade do tempo, bem como dos recursos hídricos, quando se fala em planejamento estratégico e reservas de
água para a nossa região, a qual carece desse excedente.
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2020
DMASET - Departamento de Meio Ambiente e Segurança
do Trabalho
O CIESP Campinas traz em
um único departamento
duas das áreas de grande
impacto para as empresas.
Um compromisso que
promove negócios
No dia 06 de março de 2020,
após 18 anos no formato
de Departamento de Meio
Ambiente, o DMA lançou
seu mais novo projeto, o
Departamento de Meio
Ambiente
e
Segurança
do Trabalho (DMASET).
Assim, o já conhecido DMA
absorve oficialmente a área
de segurança do trabalho, se
tornando DMASET.
O DMASET veio com o
objetivo de trazer uma
atuação mais forte e participativa nas reuniões
mensais e ações a favor do industrial por meio da inclusão de pautas
importantes, além de agregar conhecimento aos profissionais de
meio ambiente que passam a acumular as funções do tema segurança
do trabalho.
Trata-se de uma oportunidade para englobar ainda mais conhecimento, fomentando o networking, os novos negócios e as possibilidades de treinamento.
O grande direcionamento é a ampliação do fórum de discussões e
oportunidades de desenvolvimento dos departamentos já existentes nas indústrias, nos quais as áreas de meio ambiente e segurança
do trabalho caminham de mãos dadas, assim atendendo à crescente
demanda das questões relacionadas à legislação trabalhista, segurança
e higiene ocupacional no segundo maior polo industrial do país.
O maior desafio do novo departamento é a busca por melhores práticas
e programas de modo a atender aos quesitos técnicos e legais para os
associados da macrorregião do CIESP Campinas.
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2020
Primeiro Webinar do CIESP Campinas trata
das Obrigações Ambientais 2020
Ao todo, mais de 40 participantes, dentre associados do
CIESP Campinas e de outras regionais, tiveram ativa
participação, integrados nesse bate-papo que promoveu
interações e esclarecimentos sobre um tema tão recorrente
e necessário no momento de crise.
As novidades e perspectivas das Obrigações
Ambientais 2020 estiveram na pauta do 1º Webinar
realizado pelo CIESP Campinas, sob a organização
do Departamento de Meio Ambiente e Segurança
do Trabalho (DMASET) em 08 de maio de 2020.
Na condução desse diálogo, o especialista Alexandre Vilella pontuou as demandas da indústria nas
mais diferentes frentes, dentre elas: a retração da
economia, a redução das equipes administrativas e as consequentes e tão severas restrições financeiras.

2020
Impacto da revisão das normas regulamentadoras e orientações gerais para prevenção
à covid-19
No dia 07 de agosto, o Departamento de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho (DMASET) discorreu, em webinar,
sobre os contundentes impactos da Portaria Conjunta 20/2020,
relativos às orientações gerais para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19 nos ambientes de trabalho, bem como as boas práticas para a prevenção desse vírus
na indústria, através de apresentações de case implementado em unidade da empresa Rhodia.
A reunião virtual aberta por Stefan Rohr, diretor do
DMASET CIESP Campinas, contou, como sempre,
com importantes lideranças da área ambiental e de
segurança do trabalho de Campinas e região.
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Dentre as nossas atividades, está a organização
de seminários, palestras e encontros, propiciando
a troca de ideias e a formulação de propostas sobre temas de extrema importância para a
maior competitividade das empresas. Também
participamos de câmaras, conselhos, comissões e
audiências públicas que tratem de forma permanente ou pontual os temas que afetam preços,
qualidade ou marcos regulatórios, bem como
identificamos as situações críticas que podem
afetar a competitividade da indústria, atuando
de forma preventiva para os setores que mais
influenciam essa competitividade no estado.

Diretor:
Julio Diaz

Infraestrutura

Continuaremos a implementar esse importante
trabalho de melhoria das condições operacionais das indústrias, buscando sempre o correto e
necessário apoio da infraestrutura brasileira.

DEPARTAMENTO DE

A melhoria constante dos atendimentos e o apoio
às indústrias regionais em relação aos serviços
de infraestrutura, especificamente nos temas
de energia, transportes e logística, telefonia e
dados, eficiência energética e eficácia nas áreas
de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, etc.,
vem a complementar a importância e os excelentes resultados que o CIESP Campinas tem alcançado ao longo de seus 70 anos.

Linha do tempo
2016
CIESP Campinas participa do workshop CPFL:
Eficiência Energética – Chamada Pública de Projetos
Ao apresentar suas oito distribuidoras de energia, a CPFL confirmou
o investimento de R$ 81 milhões em eficiência energética, porém
ressaltou a grande dificuldade da empresa em conquistar a aderência
de projetos que passem pelo crivo de exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A companhia relatou que, dos 18
projetos apresentados em 2015, somente um foi aprovado.
Em 29 de março de 2016, a diretoria regional esteve presente no
workshop realizado no espaço do Café Filosófico, o qual introduziu a chamada pública para apresentação de projetos de eficiência energética, momento em que foram convidados a participar:
indústria, poder público, entidades, comércio e serviços.

2018
CAMPMODAL 2018 traz carta da RMC e importantes
recomendações
Esse foi o maior evento do setor logístico do interior de São Paulo,
e contou com a participação de diversas entidades desse setor,
dos órgãos governamentais e de regulação, além de importante
parcela do setor logístico do país. O tema principal da discussão
foi o desenvolvimento e a modernização dos processos multimodais no Brasil.
Ao final do encontro, realizado no mês de abril de 2018, foi
emitido um documento de posição intitulado Carta Logística da
RMC (Região Metropolitana de Campinas), no qual são pontuados os principais tópicos definidos no evento para a definitiva
implantação, simplificação e modernização da multimodalidade no Brasil.
Com a realização do CIESP Campinas e da FIESP, e a
correalização da Prefeitura Municipal de Paulínia, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o encontro
contou com temas estratégicos e em evidência do setor logístico e de transportes, em especial, ações para o desenvolvimento
da multimodalidade logística no país. O primeiro CAMPMODAL
trouxe à discussão a importância da redução dos custos, da competitividade, da regulação, da redução de prazos, da simplificação
tributária, da melhoria da infraestrutura, da inovação tecnológica e
da oportunidade de negócios.
Dentre as demandas levantadas, deu-se destaque para o
aumento da competitividade e a redução de custos com participação mais efetiva das agências reguladoras como ANAC,
ANTAQ e ANTT.
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O Departamento Jurídico do CIESP Campinas foi
criado no fim da década de 60, com o objetivo
de defender de forma permanente e intransigente
todos os interesses da indústria que se relacionavam com normas jurídicas deste imenso país. Já
naquela época!

Cremos que, desde sua criação, geração por geração, o Departamento Jurídico do CIESP Campinas
sempre teve um olhar longo para o futuro com o
desafio de deixar os associados da casa da indústria sempre um passo à frente no entendimento
do emaranhado de leis produzidas pelos nossos
governantes. E assim deve continuar o trabalho!

Diretor:
Valmir Caldana

jurídico

Muito nos orgulha o hercúleo trabalho realizado
por esse departamento movido por colaboradores
inquietos e incansáveis quando conquistou para a
regional de Campinas o primeiro Polo de Mediação
do estado, braço avançado da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CIESP/FIESP, o
qual já colhe frutos para os associados que a ele
recorrem em busca de solução para divergências
empresariais.

DEPARTAMENto

Nos últimos dez anos, o Departamento Jurídico
do CIESP centrou suas energias em estudos para
entender o intrincado sistema tributário brasileiro,
a fim de levar ao entendimento dos associados da
casa a melhor interpretação da matéria. Para isso,
promoveu incontáveis palestras, workshops, webinares, reuniões de grupo e reuniões presenciais
com associados.

Linha do tempo

2013
Desoneração da Folha de Pagamento
A desoneração da folha de pagamento compôs o cenário de
abertura das discussões da área jurídica no ano de 2013. O
objetivo do encontro foi apresentar as novas regras da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta das
empresas, instituída pela Lei nº 12.546/2011.

2013
Novo Representante na Junta de Recursos
Tributários
O sr. Neves tomou posse na Junta de Recursos Tributários da
Prefeitura de Campinas, no dia 8 de fevereiro de 2013, como
novo representante do CIESP Campinas no órgão municipal
vinculado à Secretaria de Finanças. Na cerimônia, estiveram
presentes a dr.ª Mariangela Tiengo, integrante do Departamento Jurídico, que até a data representava a diretoria regional junto ao órgão municipal; o dr. Valmir Caldana, diretor
do Departamento Jurídico do CIESP Campinas; e o prefeito
de Campinas na época, Jonas Donizette.

2013
Workshop – Divisão Tributária
O Departamento Jurídico – Divisão Tributária realizou, no
dia 18 de abril de 2013, o Workshop Tendências Atuais na
Gestão de Tributos.
“O workshop cumpriu seu papel de atualizar os empresários
da região a partir das exposições de profissionais de altíssimo
nível técnico e de grande conhecimento nas áreas de atuação. Entendemos que o compartilhamento de experiências é
a melhor maneira de angariar conhecimento da legislação e
da prática fiscal/tributária”, valorizou o diretor do Departamento Jurídico, Valmir Caldana.
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2013
Palestra Aspectos
Tributárias

Relevantes

das

Fiscalizações

Em 17 de outubro de 2013, a Divisão Tributária do Departamento Jurídico trouxe para a agenda de estudos os Aspectos Relevantes das Fiscalizações Tributárias. Estiveram em pauta as formatações dos procedimentos fiscalizatórios, os seus limites e os direitos dos contribuintes
fiscalizados, as nulidades usualmente incorridas em tais procedimentos e as formas indicadas para o atendimento da fiscalização.

2014
Workshop – Divisão Tributária
“Visamos mostrar os riscos e as oportunidades advindas da gestão tributária
nas empresas. Principalmente os riscos, uma vez que as autuações perpetradas pelos órgãos públicos, como a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda,
são de alta gama, por isso, alertamos para a importância de cuidar da gestão
tributária”, exaltou o diretor jurídico, Valmir Caldana, na abertura do evento.
O evento, que aconteceu no dia 10 de abril de 2014, com a presença de
mais de 100 executivos, profissionais das áreas financeira, tributária,
legal e estratégica de empresas, estiveram presentes no workshop, o
qual colocou em debate As Grandes Questões Atuais da Área Tributária,
possibilitando a todos a constante atualização de conteúdo perante a
legislação tributária.

2015
FÓRUM: Tributos – Desafios e Impactos para os Negócios
O diretor do Departamento Jurídico, Valmir Caldana, valorizou o formato do
evento, que aconteceu por meio de uma dinâmica de fórum “para dar oportunidades a mais especialistas, mesclando conhecimento e diversidade de perfis
profissionais de diferentes regiões do estado – de órgãos públicos e privados –,
além de contarmos com a presença de autoridades fiscais, o que nos garante a
qualidade e excelência desse encontro”, pontuou o diretor.
No mês de junho de 2015, a Divisão Tributária do Departamento
Jurídico promoveu um grande fórum, o qual permeou em sua temática ampla e detalhada reflexão a respeito dos desafios que os tributos trazem para o desempenho das organizações, bem como os seus
impactos nos negócios considerando o contexto atual das empresas de
todos os portes.
Mais de 100 empresários, sócios, diretores e responsáveis jurídicos
empresariais participaram do encontro, que reuniu renomados profissionais.
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2015
O compromisso com a governança e os benefícios aos
negócios
“Buscamos apoiar os empresários na implantação de programas de compliance,
balizados na Lei, com a promoção de ações preventivas e investigativas”, afirmou o diretor do Departamento Jurídico, Valmir Caldana.
A Divisão Tributária do Departamento Jurídico promoveu, no dia 21
de outubro de 2015, palestra a respeito da Lei Anticorrupção 12.846/13,
com o intuito de esclarecer as diversas dúvidas, principalmente, sobre
o acordo de leniência, responsabilidades, estruturas de compliance,
afastamento de multas e atenuantes.

2015
Abertura do Ano Judiciário do Trabalho da 15ª Região

Da esquerda: o diretor jurídico da Diretoria Regional
do CIESP em Campinas, Valmir Caldana, e o
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos.

O CIESP encontrou-se representado na solenidade de Abertura do
Ano Judiciário do Trabalho da 15ª Região e outorga das comendas da
Ordem do Mérito Judiciário do trabalho da 15ª Região, ocorrida no dia
12 de março de 2015, no Plenário “Ministro Coqueijo Costa”.
Na ocasião, representando o presidente do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP), esteve presente o conselheiro e diretor
jurídico da diretoria regional do CIESP em Campinas, Valmir Caldana.

2015
O impacto do novo código de processo civil na vida das
empresas e dos empresários
As profundas modificações no cotidiano da vida empresarial trazidas pela futura vigência do Novo Código de Processo Civil brasileiro
permearam as discussões da Plenária com Palestra, realizada no mês
de abril de 2015.

2016
1ª reunião do Comitê de Compliance conta com a
participação ativa de associados
O projeto foi alicerçado nas exigências que advêm das obrigações de controle e
fiscalização de atos ilícitos tanto no âmbito civil quanto criminal.
Em continuidade ao seminário ocorrido em outubro de 2015, com foco
na Lei Anticorrupção 12.846/13, o Departamento Jurídico realizou, no
dia 08 de abril de 2016, sua primeira reunião para discutir a implementação do plano de ação baseado em estruturas de governança. No
mês de setembro de 2015, a Divisão Tributária realizou pesquisa junto
aos associados sobre a criação de estrutura interna de compliance nas
empresas.
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2017
CIESP traz aos empresários discussões sobre o Plano
Diretor de Campinas
No dia 27 de março de 2017, o então secretário municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carlos Augusto Santoro, esteve
no CIESP Campinas em exposição sobre o Plano Diretor da Cidade,
que estava sendo desenhado e estruturado através da união entre o
poder público e a iniciativa privada para o melhor desenvolvimento
de Campinas e região.
O Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor da Região Metropolitana de Campinas, que reúne cerca de 25 entidades da região,
capitaneou a iniciativa da palestra, cujo objetivo foi compartilhar as
melhores resoluções com os empresários e representantes das entidades de classe.
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, enalteceu a importância de preservar as áreas rurais de possíveis ocupações, o que prejudica a infraestrutura do município, além de valorizar a importância do
Plano Diretor proposto, “o qual sugere a ampliação parcial do perímetro
urbano de forma sustentada, preservando áreas de proteção ambiental e
garantindo a oferta de serviços públicos essenciais, assim gerando riqueza
e emprego, além da valorização do meio ambiente”, afirmou Nunes.

2017
Compliance Corporativo na visão da Polícia Federal
O encontro, que atraiu cerca de 80 executivos, foi organizado pelos
departamentos Jurídico e de Negócios. No dia 12 de maio de 2017,
o delegado de Polícia Federal, chefe da Polícia Federal em Campinas, Paulo Víbrio Júnior, esteve no CIESP Campinas para fomentar o
debate a respeito da necessidade de subsidiar a área de suprimentos,
bem como os demais setores sensíveis aos desvios corporativos, por
meio da Lei Anticorrupção 12.846/13, incentivando a ideia de construção de grupos de estudos de compliance.

2017
Considerações sobre a Terceirização no Direito Brasileiro
No dia 26 de maio de 2017, os departamentos Jurídico e de Desenvolvimento Humano Organizacional promoveram encontro inédito com
representantes do TRT da 15ª Região para abordar a terceirização, a
atividade fim e sua aplicabilidade, bem como seus efeitos e considerações sobre a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
Na exposição, o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, dr. Lourival Ferreira dos Santos, destacou o fato de os
operadores do Direito ressentirem a ausência de uma norma reguladora da terceirização, “sendo o substrato social dinâmico, temos que
nos adequar ao momento, porém é importante o debate com a sociedade, com os empresários, para que possamos ajustar o que se fizer
necessário”, explicou.
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2017
CIESP Campinas inaugura Polo de
Mediação
A cerimônia teve a presença de importantes autoridades e líderes da área jurídica de Campinas e
região. O enfoque foi a discussão sobre a mediação
de conflitos empresariais na área.
A regional de Campinas é a primeira a receber o
Polo de Mediação, e o professor Kazuo Watanabe,
presidente do Conselho Superior da Câmara de
Conciliação, Mediação e Arbitragem do CIESP/
FIESP, sinalizou que a vontade de Campinas de
ser pioneira nessa iniciativa foi o que trouxe de
imediato o polo para a diretoria regional. “Acreditamos que, devido aos vetores exponenciais da
RMC, se ‘pegar’ aqui, com certeza essa cultura
emplacará nas demais regionais”, evidenciou.

2017
eSocial é pauta de workshop
Uma ação do Departamento Jurídico em parceria com o Departamento de
Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO).
A partir de janeiro de 2018, as empresas que tiveram faturamento
superior a R$ 78 milhões em 2016 deveriam utilizar o eSocial para a
entrega de declarações relativas às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas à contratação de mão de obra com ou sem
vínculo de emprego. Para as demais empresas, o sistema passou a ser
obrigatório a partir de julho de 2018.
O CIESP Campinas, sempre na vanguarda dos temas de primeira
necessidade para os associados, fomentou novamente o debate sobre
o eSocial no dia 07 de novembro de 2017, com o intuito de facilitar a
absorção dessa nova obrigação a todos.

2018
Departamento Jurídico do CIESP Campinas observa
Programa de Estímulo à Conformidade Tributária – “Nos
Conformes”
Pauta muito recorrente naquele momento, a Lei Complementar nº
1.320, de 06 de abril de 2018, a qual criou um programa de regularização dos seus contribuintes, foi a tônica da transmissão online que
aconteceu e esteve disponível à participação de todos os associados no
dia 18 de junho de 2018.
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2018
Indústria inaugura o Polo de Mediação de Campinas
“Fizemos um grandioso trabalho de equipe no CIESP Campinas, que culminou na vinda do Polo de Mediação para Campinas, o primeiro do interior.
O foco principal desse trabalho buscou fornecer o maior conforto aos nossos
associados, além de agregar valor à prestação de serviços relevantes”, destacou
o diretor do Departamento Jurídico, Valmir Caldana.
No dia 23 de novembro de 2017, com a presença de autoridades locais
e de especialistas em mediação, o CIESP Campinas inaugurou o Polo
de Mediação de Campinas, uma antena da Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP que já vinha despertando a
atenção e recebendo a acolhida da indústria campineira.
O CIESP Campinas acredita que os meios consensuais de resolução
de disputas reduzem a incerteza e elevam o nível de segurança do
ambiente de negócios, evitando custos de transação e favorecendo a
competitividade da indústria. São importantes ferramentas que dão às
empresas alternativas para resolver ou mesmo evitar o surgimento de
impasses que possam atribular seus negócios.

2019
CIESP Campinas traz a LGPD e sua Autoridade Nacional
de Proteção de Dados
A regional de Campinas foi a primeira das 42 diretorias regionais a trazer o
debate, que aconteceu no dia 19 de março de 2019. A realidade e os impactos
da lei sobre o compliance digital, que se baseia num nível de segurança cibernética equivalente ao europeu através da legislação brasileira, atraiu mais de
120 executivos para o encontro.
“A proteção de dados passa a ser um novo negócio para a empresa.
Dados são considerados o novo petróleo da economia digital”, com
essa fala, endossou o debate o PhD, diretor titular adjunto do Departamento Jurídico (DEJUR/FIESP) e presidente da Digital Law Academy,
Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos.

2019
Compliance Tributário e Gerenciamento de Risco na
Corporação
No dia 06 de junho de 2019, o CIESP Campinas, através de seu Departamento Jurídico e da Divisão Tributária, destacou em workshop inédito
realizado pelas DRs do CIESP na regional a relevância do compliance,
ou conformidade, tema que traz considerável valor agregado às organizações, certificando a sua idoneidade e fazendo com que a empresa
seja vista com bons olhos pelo mercado.

92

Janeiro de 2011 a dezembro de 2020

DepARTAMENTO JURÍDICO

2019
REFORMA TRIBUTÁRIA: Entenda a PEC 45/2019
que tramita no Congresso Nacional
O ponto central do projeto era a substituição de cinco tributos por
um único imposto, o IBS.
No dia 13 de dezembro de 2019, o CIESP Campinas realizou
mais um workshop inédito na área jurídica. O encontro veio
para falar sobre a PEC 45/2019, que tramitava no Congresso
Nacional.
Conduziram o diálogo, o conselheiro do CIESP Campinas e
atual deputado federal, Alexis Fonteyne, e o diretor titular
jurídico do DEJUR FIESP/CIESP, Helcio Honda.

2019
CIESP Campinas traz
presidência do IBAMA
Os departamentos de Meio Ambiente e
Jurídico, ambos do CIESP Campinas,
trouxeram, no dia 05 de setembro de
2019, a presidência do IBAMA para
apresentar às empresas associadas as
perspectivas atuais e futuras nos aspectos jurídicos e das instruções normativas.
A casa da indústria, compreendendo a importância do
órgão regulador, busca a permanente aproximação e
parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Além da
ilustre presença do procurador federal da Advocacia Geral
da União (AGU), Eduardo Fortunato Bim, que assumiu
em janeiro de 2019 a presidência do IBAMA, conduziram
também o diálogo, representando o CIESP Campinas: o
diretor titular em exercício na época, José Henrique Toledo
Corrêa; o diretor jurídico, Valmir Caldana; o diretor de
Meio Ambiente, Stefan Rohr; e o coordenador regional de
Meio Ambiente da FIESP, Alexandre Vilella.
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2020
Webinar: fatos e imprevistos,
renegociação de contratos e solução de
conflitos
Para as disputas surgidas no contexto da imprevista pandemia, foram amplamente discutidos na
seara desse direito aspectos relativos à renegociação de contratos e à utilização de meios adequados de resolução de disputas entre os contratantes,
como a conciliação, a mediação e a arbitragem.
No mês de maio de 2020, o CIESP Campinas, em
parceria com a Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem FIESP/CIESP, organizou e realizou o
webinar Fatos e Imprevistos, Renegociação de Contratos e Solução de Conflitos.
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2020
CIESP Campinas traz a LGPD e sua
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados em webinar inédito

Aponte a câmera do seu smartphone e
veja a matéria na íntegra!

94

Janeiro de 2011 a dezembro de 2020

“As empresas precisarão aprimorar, em caráter de
urgência, os modelos de compliance e o conjunto de
disciplinas para cumprir as normas legais, a fim de se
adequarem à nova legislação. Um diagnóstico completo e
eficaz exige um esforço integrado de áreas de TI, marketing, compliance, jurídico, RH, financeiro, contratos e
outros”, afirmou o diretor do Departamento Jurídico do CIESP Campinas, dr. Valmir Caldana.
O trabalho preventivo é o melhor caminho! Foi com essa retórica
que aconteceu o webinar LGPD e sua Autoridade Nacional de
Proteção de Dados, no dia 17 de setembro de 2020.
Logo em seguida, no dia 18 de setembro de 2020, entrou em vigor
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A partir dessa
data, o Brasil iniciou um caminho sem volta e uma reviravolta na
questão de privacidade e proteção de dados. Nessa mesma data,
o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que dá
vigência imediata à LGPD, exceto às penalidades que continuam
com vigência para 01/08/2021.
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Diretor:
Fabiano Grespi

NEGÓCIOS

Nos últimos dez anos, diversas ações foram
empreendidas com foco na aproximação aos diversos elos que compõem a atividade industrial regional e o resultado tem sido formidável, traduzido no
crescente fortalecimento da cadeia produtiva regional, o que nos motiva a seguir em frente pensando
sempre em como melhorar. Nesse sentido, olhando
para o futuro, a capacitação e a informação passam
a ser as palavras-chaves que nortearão as ações do
departamento para que nossos associados estejam
aptos a enfrentar esta nova década que se inicia
e todos os desafios trazidos por ela, que não são
poucos.

DEPARTAMENTO DE

O Departamento de Negócios do CIESP Campinas
tem a relevante missão de entregar aos seus associados um dos pilares institucionais da entidade:
o de promover e manter um ambiente favorável à
geração de negócios.

Linha do tempo
2011
Hortolândia recebe encontro de negócios e
reúne mais de 300 empresários em busca de
oportunidades
O evento aconteceu no dia 06 de outubro de 2011, no salão
da SEM, no qual mais de 300 empresas de pequeno, médio e
grande porte estiveram presentes para a troca de informações
e intercâmbio de negócios.

2011
CIESP Campinas fomenta cadeia de serviços para
petróleo, gás e energia
O seminário Paulínia, Petróleo, Gás e Energia: como tornar-se um
fornecedor da cadeia produtiva reuniu, no dia 25 de outubro de
2011, no Theatro Municipal de Paulínia, cerca de 900 empresários para debater cenários e oportunidades do setor, perspectivas econômicas, portal de cadastramento e fontes de recursos
para o setor de petróleo, gás e energia. O evento foi resultado
do Termo de Cooperação e Parceria assinado no dia 18 de outubro de 2011 entre Caixa Econômica Federal, CIESP Campinas e
Prefeitura de Paulínia, com o apoio do SEBRAE e da Petrobras.

2012
1º Paulínia Petróleo e Gás foi sucesso de público
Em maio de 2012, o CIESP Campinas ampliou sua atuação
e realizou congresso com seis palestras, além de Rodada de
Negócios, a qual superou as expectativas e proporcionou 1.812
reuniões entre âncoras e empresas participantes. Cerca de 650
empresários e investidores compareceram ao Theatro Municipal
de Paulínia no dia 22 de maio de 2012.

2013
CIESP Campinas é referência na
indução de negócios do setor de
P&G do interior paulista
Cerca de 900 reuniões foram realizadas, com geração de negócios perto de R$ 20 milhões. Aproximadamente 1.500 empresários estiveram presentes no encontro, que incluiu também
congresso com palestrantes ícones do setor entre os dias 21 e 22
de agosto de 2013, no Theatro Municipal de Paulínia.
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2014
Com perspectiva de negócios
futuros em torno de 20 milhões
de reais, CAMPETRO Campinas
Oil & Gas tem público estimado de
1.000 participantes
O evento, com realização do CIESP Campinas e do CAMPETRO – FIESP/
CIESP e correalização da Prefeitura de Campinas, teve agenda em 04 e 05 de
novembro de 2014, no Expo D. Pedro.
O diretor titular do CIESP Campinas, José Nunes Filho, destacou os
benefícios para a região: “Temos a maior refinaria de petróleo do
Hemisfério Sul, a Replan, o que demanda a produção de uma série
de produtos e serviços; sendo assim, a grande vantagem do CAMPETRO — Campinas Oil & Gas — está na possibilidade de preparar os
fornecedores locais, fomentando significativamente o crescimento da
cadeia produtiva de petróleo e gás na RMC. Observamos que a grande
dificuldade está na qualificação adequada para atender às exigências
do cadastro de fornecedores”, ressalvou. Nunes ainda declarou que o
evento estava em linha com a vocação da cidade em inovação e tecnologia: “Temos demanda por serviços e produtos. Vemos grande oportunidade de gerar riquezas, emprego e desenvolvimento regional”,
valorizou Nunes.

2015
CAMPETRO Energy 2015 abre com
palestra do secretário de Planejamento Energético
CIESP Campinas aposta na região de Campinas como polo desenvolvedor de
energias renováveis para o fortalecimento da competitividade e produção de
riqueza para a RMC, através da criação de um polo de equipamentos para o
setor de geração.
A região de Campinas é reconhecida por seu alto potencial. Colocada,
em 2015, em pesquisa da Urban Systems entre as 9 melhores cidades
do Brasil para se fazer negócios, ela atrai cada vez mais fabricantes de
equipamentos e energias limpas, tendo destaque a BYD – que investe
R$ 150 milhões em uma planta de painéis solares fotovoltaicos e tinha
a expectativa de, nos próximos dois anos, se tudo corresse bem, chegar
ao número de R$ 1 bilhão – e a Globo Brasil – que inaugurou em 2015
unidade de painéis solares fotovoltaicos em Campinas, a qual demandou R$ 50 milhões.
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2015
Rodada de Negócios – Campetro Energy
Com perspectivas de negócios futuros de R$ 2,5 milhões, a Rodada produziu
975 reuniões entre as 17 empresas âncoras e os mais de 120 inscritos.
O diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios e 1º vice-diretor
da regional, José Henrique Toledo Corrêa, descreveu a Rodada como
um ambiente fundamental e frutífero: “O CAMPETRO é um evento
no qual buscamos oportunidades, e este ano ampliamos para além da
área de petróleo & gás, trouxemos a amplitude da área de energia, pois
sabemos que esse setor passa a ser o foco, é um momento de descobrirmos novas fontes geradoras. E, com certeza, Campinas, que abarca
um grande polo tecnológico, será canal para toda e qualquer inovação
nesta área”, destacou.

2015
Encontros Itinerantes
No segundo semestre de 2015, a regional promoveu ricos e extremamente produtivos encontros itinerantes de negócios. Muitos relacionamentos foram gerados, as micro, pequenas e médias empresas puderam conquistar novos clientes e fornecedores, fator fundamental para
a sobrevivência das organizações, principalmente, em momentos de
crise e retração de mercado.

2016
Rodada de Negócios envolve três regionais e recebe
público expressivo
Com perspectiva de negócios futuros que giram em torno de R$ 1,5 milhão
para os próximos seis meses, a Rodada agregou um público de cerca de 190
participantes nas quase 1.650 reuniões.
Com a presença de 32 empresas âncoras, a Rodada de Negócios da
Macrorregião 6, que engloba Campinas, Indaiatuba e Sorocaba, foi
um termômetro expressivo para mensurar a vontade de interagir e
fazer negócios que possuem os empresários dessas regiões. O evento
foi realizado durante a tarde do dia 27 de abril de 2016, no espaço Via
Appia.
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2016
CAMPETRO Energy apresenta situação energética do país e possibilidades de redução de custo às indústrias
No dia 29 de novembro de 2016, o CIESP Campinas, com o
apoio da FIESP, recebeu mais de 600 executivos e empresários
de diversos setores para o CAMPETRO Energy 2016, que integrou congresso gratuito com palestras-chaves durante todo o
dia, sala de crédito com bancos e agências de fomento e Rodada
de Negócios com empresas âncoras de grande representatividade na região.
Realizado no Expo D. Pedro, o evento é o maior do interior paulista
para o setor de gás, petróleo e energias renováveis, e, nessa edição,
trouxe inúmeras inovações do setor energético. O diretor titular do
CIESP, José Nunes Filho, evidenciou que as soluções inovadoras
apresentadas, além das metas do governo do estado para o setor
e as tendências da área, compõem um apanhado de informações
primorosas para os empresários que pretendem investir e se planejar para os próximos anos. “Nossa intenção é trabalhar para a indução de novos negócios para a indústria local, com a aproximação
da academia e a utilização de nossa expertise para o desenvolvimento e produção de equipamentos e tecnologias, objetivando o
abastecimento da indústria, com a redução de custos e geração de
emprego e renda”, analisou o diretor titular. O vice-presidente do
CIESP, Rafael Cervone, lembrou que a cadeia brasileira de petróleo
& gás natural continuava passando por momentos decisivos.

2016
Rodada de Negócios deve fomentar entre R$ 2,5 a 3
milhões em negócios futuros
Em torno de 150 executivos participaram das mais de 900 reuniões
com as 24 mesas de atendimento das 19 empresas âncoras.
Na Rodada de Negócios, 98 das empresas participantes foram
fornecedoras de produtos e serviços. Em um ano difícil para a
economia do país, a Rodada do CAMPETRO se colocou como um
termômetro expressivo da vontade dos empresários da macrorregião administrativa do CIESP Campinas.
O diretor de Negócios, Fabiano Grespi, lembrou que, em momentos de crise, geralmente, abrem-se oportunidades “para revermos custos, processos produtivos e reavaliarmos o mercado de
maneira geral. Nesse contexto, essa Rodada cria oportunidades
para que todos possam pensar em novas possibilidades”, salientou o diretor.
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2017
Encontro de Negócios em Campinas movimenta a Região
Metropolitana
O evento, que aconteceu no dia 30 de agosto de 2017, no Hotel Hamada,
reuniu cerca de 60 representantes de empresas e potencializou quase
700 reuniões. O patrocínio foi da Caixa Econômica Federal e o apoio da
Prefeitura Municipal de Campinas e da Associação das Empresas do
Distrito Industrial de Campinas (AEDIC). Após o encontro, os participantes receberam publicação com a lista de contatos de todos para
incentivar o relacionamento posterior.
Com um formato 100% dinâmico, o Encontro de Negócios do CIESP
oferece a todos os presentes a possibilidade de interação com todas
as empresas líderes e demais participantes, ou seja, “todos conversam
com todos”. Em um espaço de tempo que varia de 5 a 10 minutos, o
público circula de mesa em mesa, com a possibilidade de prospectar
tanto para a compra quanto para a venda.

2018
Primeiro Encontro de Negócios do CIESP direcionado ao
Mercado Multimodal
Através de aproximadamente 250 reuniões, os empreendedores se
apresentaram ao mercado e também conheceram os diferentes atores
que o compõem e agregam valor ao setor de multimodalidade na logística nesse evento épico realizado em abril de 2018.
Logo na abertura, José Henrique Toledo Corrêa, 1º vice da regional
e diretor estadual de Produtos, Negócios e Serviços, e o diretor de
Negócios do CIESP Campinas, Fabiano Grespi, reforçaram o caráter
fortemente indutivo desse que foi o primeiro Encontro de Negócios do
CIESP direcionado à multimodalidade logística.

2018
Soluções de Crédito para micro, pequenas e médias
indústrias – Seminário Fintechs
No seminário organizado pelo Departamento de Negócios, realizado
no dia 28 de novembro de 2018, as fintechs presentes esclareceram as
principais dúvidas dos empresários sobre as novas alternativas para a
concessão de crédito disponíveis no mercado. Mais importante do que
isso, as fintechs apresentaram suas soluções para as principais dificuldades financeiras vivenciadas pelos empresários no cotidiano de suas
empresas. “Foi possível entender, na prática, como essas startups estão
efetivamente revolucionando os serviços financeiros do país”, afirmou
o diretor de Negócios do CIESP Campinas, Fabiano Grespi.
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2018
CIESP Campinas fomenta 400 reuniões no Encontro de
Negócios em Valinhos
Em 2018, esse foi o 5º encontro na macrorregião, que promoveu em torno de 400
reuniões. Até então, somando todos os encontros realizados ao longo do ano, mais
de 2 mil reuniões já haviam acontecido.
O Encontro, promovido em 11 de setembro de 2018, no Blue Tree Hotels,
em Valinhos, trouxe as demandas de compra e venda inerentes aos
inscritos, o que declarou o valor exponencial do município, uma vez que
empresas podem comprar, vender e conquistar melhores preços e oportunidades de negócios – de fato adequadas – com parceiros mais próximos,
incentivando a produção e gerando riqueza e conteúdo local.

2018
Encontro de Negócios do CIESP integra ZAPFest e atrai
grande público de empresários em interação de mais de
1.000 reuniões
O evento aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Paulínia e atraiu
grandes players da RMC para um multifacetado encontro que, além das negociações pertinentes ao Encontro de Negócios, contou com atendimento exclusivo de
crédito realizado pelos principais bancos e agências de fomento.
Ao término do 1º semestre de 2018, em 18 de julho, os cerca de 100 participantes inscritos, além de empresários, industriais e lideranças representativas da Região Metropolitana de Campinas, puderam aproveitar as
possibilidades de negociações e importantes networkings oferecidos pelo
CIESP Campinas no Encontro de Negócios que integrou a agenda de um
dos renomados eventos de premiação da região, o ZAPFest.

2018
Campetro Energy 2018 fortalece pelo 6º ano consecutivo o polo de P&G e energias renováveis de Campinas e
região
O Encontro de Negócios, realizado no dia 07 de novembro de 2018,
direcionado à cadeia de P&G e energias renováveis, promoveu em
torno de 600 reuniões, com expectativa de geração de negócios futuros
entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão.
Na ocasião, o 1º vice-diretor e diretor estadual de Produtos, Serviços
e Negócios, José Henrique Toledo Corrêa, falou do potencial que a
entidade oferece na indução de negócios por meio das oportunidades
geradas por encontros como esse e serviços como os aplicativos Ponte
de Negócios e Inteligência de Mercado. O diretor de Negócios, Fabiano
Grespi, solidificou o valor das parcerias e da presença de todos ali para
o fortalecimento da cadeia de negócios, dentre eles, com destaque, as
empresas líderes que toparam o convite com o intuito de ampliar cada
vez mais a sua cartela de fornecedores.
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2019
Rodada de Negócios de Campinas promove 1.200
reuniões e movimenta RMC
Com 18 empresas âncoras e 160 participantes, o evento, que é emblemático
na agenda de negócios da RMC, gerou R$ 2 milhões em negócios futuros no
curto prazo.
Aconteceu no dia 15 de maio de 2019, no Vitória Hotel Concept Campinas, a Rodada de Negócios em Campinas, com a realização do CIESP
Campinas e da Prefeitura Municipal de Campinas. A expectativa atualizada de negócios futuros foi de R$ 2 milhões.

2019
CIESP Campinas e sua força na indústria local: Rodada
de Negócios em Valinhos reuniu mais de 20 empresas âncoras em cerca de mil reuniões de negócios com
previsão de R$ 3 milhões
Indústrias líderes na região receberam empresas para absorver produtos e serviços locais com perspectivas de movimento de negócios futuros de R$ 3 milhões.
O evento, que aconteceu no dia 15 de outubro de 2019, no espaço
de eventos Via Appia, em Valinhos, compôs carteira significativa de
empresas e indústrias avaliadas pelo forte caráter representativo na
economia regional, o que fez dessa Rodada promovida pelo CIESP
Campinas mais um grande evento de promoção e fortalecimento da
cadeia produtiva local.

2019
CIESP Campinas traz fintechs e apresenta soluções
inovadoras de crédito e financiamento
Spread bancário é ponto de atenção para o setor produtivo. No Seminário de
Fintechs, foi realizado um marketplace integrador de cerca de 350 agentes
financeiros, o que permitiu o atendimento de necessidades específicas e diferenciadas de cada empresário, dentre elas, antecipação de recebíveis, acesso ao
crédito e investimento.
Em 12 de novembro de 2019, a regional, atenta à necessidade de falar
sobre diferentes possibilidades de crédito e atendimento às empresas,
trouxe um seminário para explorar o mercado das fintechs de crédito,
o qual vinha tendo exponencial crescimento no ano, com forte diversificação dos serviços e produtos oferecidos, mesmo se comparado ao
bom desempenho de 2018.
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2020
CIESP Campinas realiza o 1º Encontro de Negócios Online
do CIESP

Aponte a câmera
do seu smartphone
e veja a matéria na
íntegra!

104

Janeiro de 2011 a dezembro de 2020

A diretoria regional, com o apoio da sede e das demais 41 regionais no estado de
São Paulo, é escolhida para evento online pioneiro. O 1º Encontro de Negócios
Online do CIESP, que aconteceu no dia 24 de novembro de 2020, teve a participação de 30 executivos de indústrias e empresas da região, com a realização de
mais 50 reuniões.
O anfitrião do evento, o 1º vice-diretor do CIESP Campinas e diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios, José Henrique Toledo Corrêa,
descreveu a organização dessa iniciativa como resultado “do trabalho e
estudo de alguns meses”. O diretor validou também que esse é um trabalho em equipe de todo o estado.
Ao todo, foram 54 reuniões, na quais todos os participantes, sem exceção,
puderam se apresentar em todos os ciclos, bem como conhecer as demais
empresas que colocaram as suas demandas à disposição em um momento
de vender e também comprar. Dessa forma, a cadeia produtiva regional
só cresce e quem ganha são os empreendedores e a comunidade geral, já
que mais renda e mais empregos são gerados, e o produto final também
ganha com valor agregado e competitividade.
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2020
Webinar: Vendas Consultivas B2B conquista
mais de 90 internautas
No dia 23 de setembro de 2020, o Departamento de
Negócios do CIESP Campinas, em seu webinar Vendas
Consultivas B2B – Como criar um processo de vendas
altamente efetivo, atraiu mais de 90 participantes interessados em dinamizar seus processos de vendas.

Aponte a câmera
do seu smartphone
e veja a matéria na
íntegra!
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coordenador:
Ricardo Tafas

Núcleo de Jovens
Empreendedores do
CIESP Campinas

Nos últimos anos, conquistamos o emblema de
inovação e, hoje, o NJE carrega iniciativas focadas
em startups, inovação disruptiva, Indústria 4.0 e
vários outros temas atualmente relevantes para
Campinas e para o CIESP. O NJE participa ativamente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas, contribuindo com políticas públicas de C&T da cidade, sempre buscando
estar alinhado ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Falando em ecossistema, atualmente, o principal foco do NJE é aliar a sabedoria da indústria convencional, que já passou por
mudanças e inúmeras crises, à audácia inovadora
das startups, criando uma atmosfera ágil e sólida.

NJE

O Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) de
Campinas é um dos departamentos com um histórico que, apesar de recente, é bastante importante para a regional: muitas das nossas lideranças
passaram por aqui mesmo enquanto ele ainda era
chamado de Grupo Gênese. O NJE é um ótimo local
onde jovens empreendedores – jovens não apenas
na idade, mas também no tempo de atuação –
podem começar a buscar informação e educação
em empreendedorismo, bem como aprender como
é ser um empresário.

Linha do tempo

2011
Grupo Gênese de jovens empresários
completa 20 anos
A ousadia dos “pais” do grupo, José Maria Bueno
(mentor do grupo), Carlos Serpa, Raul Sadir, Pedro
Corrêa (diretores do CIESP na época) e Otávio
Lacerda (criador da marca) viabilizou um processo
único de formação de novas lideranças empresariais
no estado de São Paulo, representado por todos os
presidentes que passaram pelo Gênese.
Na época, o grupo via como desafio a formação de
lideranças empresariais para a construção de um novo
ambiente de mercado, e o conceito se manteve atual.

2012
IX Encontro de Jovens Empreendedores em Campinas
Mais de 400 jovens empreendedores de Campinas e região passaram pelo
SESI Amoreiras no dia 30 de agosto de 2012 para conferir as seis palestras
do IX Encontro Jovem Empreendedor, realizado pelo Núcleo de Jovens
Empreendedores (NJE) do CIESP, com o apoio, na época, do Grupo
Gênese de Jovens Empresários de Campinas e do CIESP Campinas.

2014
II Prêmio Startup Campinas
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo e a
Cnova Brasil, com o apoio da Samsung, da Associação Campinas Startups (ACS), da Informática de Municípios Associados (IMA), do CIESP
Campinas e do SEBRAE, realizaram a 2ª edição do Prêmio Startup Campinas, com o objetivo de estimular novos planos de negócios e ideias inovadoras para transformá-los em novos empreendimentos.
Na abertura do evento, ocorrido em 24 de outubro de 2014, na sede da
diretoria regional, o diretor titular, José Nunes Filho, elogiou o prêmio,
endossando o incentivo da casa da indústria a iniciativas que valorizem o
empreendedorismo e a inovação.
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2016
NJE Campinas participa do 9º Concurso Acelera Startup
Com oportunidades em expansão, as startups buscaram investidores no maior
evento de investimento anjo da América Latina. Acelera Startup, promovido
pela FIESP em parceria com o CIESP, reuniu mais de 70 pequenas empresas e
já contabilizou mais de R$ 5 milhões em investimentos desde 2012.
“O Acelera Startup é um evento que cria oportunidades para fomentar o empreendedorismo em pessoas que buscam fazer a diferença
com soluções inovadoras e escaláveis. É uma chance às empresas
pequenas, que sentem mais dificuldade em captar verbas de investidores”, descreveu o coordenador, na época, do Núcleo de Jovens
Empreendedores (NJE) de Campinas, Edson Oliveira.

2017
NJE-Campinas inaugura nova fase com foco nas startups
Palestra inaugurou nova fase no NJE-Campinas e abordou os desafios da
inovação e do empreendedorismo tanto para as startups como para as PMEs.
No dia 05 de setembro de 2017, o Núcleo de Jovens Empreendedores
(NJE) de Campinas abriu um novo ciclo de trabalho inaugurado pela
palestra que foi conduzida pelo então especialista em gestão de P&D
e Inovação da empresa Repo, Ricardo F. Tafas Jr. Em seu discurso, o
especialista instigou o público à reflexão sobre do que de fato se trata
a inovação e como alcançá-la, não só como realidade no momento
presente, mas como cultura sustentável dentro da empresa. A realidade brasileira e o contexto de inovação aqui presentes também estiveram em pauta, com a análise dos critérios de invenção versus cópia, a
inovação como custo fixo para obtenção de incentivos, o “veneno” sutil
da falta de inovação e a dificuldade de mudança.

2018
Transformação digital pauta palestra de Google, Salesforce e Multiedro
A inovação digital como chave para criar estratégias e uma cultura de
inovação dentro das micro, pequenas, médias e grandes organizações
levantou o debate sobre cloud computing e aplicativos de negócios
revolucionários. O coordenador do NJE-Campinas na época, Edson
de Oliveira, chamou os presentes para uma reflexão sobre o potencial inerente ao tema, voltado a empresas de todos os portes e setores,
durante o evento que aconteceu em 18 de abril de 2018.
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2018
Empreendedorismo para jovens empreendedores
Em destaque, o case de sucesso do empresário e associado Alexis Fonteyne,
fundador da Solepoxy Indústria e Comércio de Resinas, que apresentou sua
trajetória de sucesso.
Na apresentação, que aconteceu na noite de 19 de julho de 2018,
Fonteyne descreveu e potencializou os gatilhos e pontos fundamentais
na sua trajetória empreendedora e na fundação da indústria e comércio
de resinas Solepoxy, que, na ocasião, completava 15 anos.
A palestra teve a realização do NJE-Campinas e o apoio do SEBRAE-SP
e da Rede Global de Empreendedorismo (RGE) Campinas.

2018
Construção civil sustentável é tônica da 2ª edição do
Happy Learning
Na edição do Happy Learning do final do primeiro semestre de 2018, o
Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), o Departamento de Sustentabilidade e o Departamento de Meio Ambiente do CIESP Campinas
privilegiaram a tônica dedicada à construção civil sustentável. Abriram
a roda de debates, representando a diretoria regional, o 1º vice-diretor
na época, Alfeu Cabral, Luiz Fernando Bueno pelo Departamento de
Sustentabilidade, Stefan Rohr pelo Departamento de Meio Ambiente e
Edson Oliveira pela Coordenadoria do NJE-Campinas.

2019
Indústria 4.0 é base para as comemorações do Mês
da Indústria

Na semana em que se comemorou o Dia da Indústria, entre os dias 20
e 24 de maio de 2019, o CIESP Campinas, em parceria com o Núcleo
de Jovens Empreendedores (NJE) de Campinas, realizou um ciclo de
atividades e ações integradas que valorizaram o potencial da indústria
local e a vocação de Campinas como grande polo de tecnologia.
O coordenador do NJE-Campinas na época, Edson de Oliveira,
lembrou que a 4ª Revolução Industrial chegou já promovendo um
impacto expressivo, “além de bem mais rápido do que todas as revoluções anteriores na cadeia produtiva”, sublinhou, pontuando a necessidade dessa reflexão e atualização para todos da cadeia empresarial. Na
ocasião, esteve também presente nos encontros, representando a diretoria regional, o empresário e então 1º vice-diretor do CIESP Campinas, Alfeu Cabral.
Para responder a essa latente demanda de nossa região metropolitana,
a diretoria regional de Campinas realizou um ciclo de ações e atividades pautadas no aprimoramento de nossos associados, representados
por líderes, gestores, executivos, CEOs e industriais que, no dia a dia
de suas empresas, precisam executar e colocar em prática as evoluções
da geração 4.0.
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2019
CIESP Campinas aborda essência empreendedora com
Patrulheiros
No dia 03 de outubro de 2019, o CIESP Campinas compartilhou com
os Patrulheiros de Campinas um pouco de sua atuação na formação de
jovens na área do empreendedorismo. O Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) de Campinas, representado por um dos seus membros,
o empreendedor Ricardo Tafas, trouxe aos adolescentes o valor agregado à ação quando ela é integrada ao planejamento com objetivos
claros e focados. “Na Economia de Conhecimento, empreender é
aprender muito, o que traz ao risco o valor agregado dos compromissos conscientes”, afirmou o empreendedor.
Na ocasião, o coordenador do Núcleo Econômico Ambiental e do Fórum
Permanente para Discussão da Sustentabilidade, José Raul Fabbri, apresentou à garotada como vivemos a sustentabilidade na prática e de que
maneira ela perpassa todos os departamentos e áreas de uma empresa,
ativando players potenciais e stakeholders da organização.

2019
Microcertificação Rota 4.0 é lançada pelo CIESP Campinas em parceria com o SENAI
O primeiro encontro aconteceu no dia 22 de agosto de 2019, e os demais se
estenderam ao longo de todo o segundo semestre do ano, percorrendo diversas
escolas SENAI de nossa região.
Exclusivo para empresas associadas, o Programa Microcertificação
Rota 4.0 é uma realização do Departamento de Inovação e Tecnologia
(DITEC) do CIESP Campinas, juntamente com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI-SP).
Esse é um programa inovador que inclui quatro etapas para que as indústrias
e empresas usufruam e se integrem à Indústria 4.0 e às suas oportunidades.
Os participantes do programa completo recebem um certificado de conclusão do curso. No segundo semestre de 2019, foram sede do programa as escolas SENAI Roberto Mange e SENAI Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini.

2019
Empreender está em seu DNA: empreendedorismo feminino na nossa região
O Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do CIESP Campinas realizou, no dia 28
de novembro de 2019, o Happy Learning: empreender está em seu DNA.
O protagonista do evento foi o empreendedorismo feminino no Brasil e na
nossa região. Em bate-papo, foi abordada a integração, a capacitação e a
troca de conhecimento entre mulheres que possuem ou buscam o próprio
negócio, além de cases de sucesso que apresentaram a todos os desafios e
a caminhada até a conquista. Na ocasião, o evento contou com as presenças dos coordenadores do NJE-Campinas: Edson Oliveira e Ricardo Tafas.
A diretora executiva da Digepaper, empresa associada ao CIESP Campinas, mediou o debate com as palestrantes Camila Tashiro e Danielle Ming
Valent. Danielle Ming Valent é formada na “universidade da vida”, tem
especialização em Consultoria Técnica de Motos pela Honda Motors do
Brasil e foi a 1ª mulher mecânica de motos de Campinas.
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2019
NJE-Campinas no SENAI Mogi Guaçu
No dia 16 de outubro de 2019, o Núcleo de Jovens Empreendedores
(NJE) realizou no SENAI em Mogi Guaçu a palestra Como a IoT e a
Indústria 4.0 podem impactar o seu negócio?
Durante a palestra, as empresas aprenderam, de maneira muito objetiva e prática, como conseguir dar o próximo passo nessa jornada da 4ª
Revolução Industrial.

2019
Ideathon no CIESP Campinas traz jovens
do SENAI-SP para o desafio do empreendedorismo
No dia 28 de novembro de 2019, a equipe do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE) do CIESP Campinas, em parceria com o Departamento
da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera FIESP, liderou essa
ação que trouxe a oportunidade de trabalhar com os jovens alunos das
escolas SENAI da nossa região no desenvolvimento de negócios inovadores através de técnicas de ideação, modelagem e oficinas de pitch.
Cerca de 20 jovens estudantes estiveram presentes e fizeram a diferença na construção de ideias e inovações empreendedoras.
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2020
CIESP Campinas inaugura versão online do Ideathon
Com o tema Soluções para Produtividade do Home Office na
Indústria, por meio do seu Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), a regional de Campinas, com apoio
do DEMPI ACELERA – FIESP, trouxe mais
um importante evento do CIESP.
O Ideathon é uma maratona elaborada especialmente para o desenvolvimento de negócios inovadores através
de técnicas de ideação, modelagem de negócios e oficinas de pitch.
No dia 07 de outubro de 2020, aconteceu
o evento de abertura, com a explanação
da organização sobre o funcionamento
do Ideathon, orientação, validação e
“ajuste da ideia”.
Realizado pelo NJE do CIESP Campinas, pela primeira vez de maneira online, o
Ideathon teve o objetivo de reunir estudantes e
profissionais de diversas áreas.
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2020
CIESP Campinas apresenta vencedores da primeira versão do Ideathon
online
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No final de outubro de 2020, a regional de Campinas, na
pessoa do vice-diretor titular e diretor estadual de Produtos,
Serviços e Negócios, José Henrique Toledo Corrêa, participou
do evento de apresentação das ideias e premiação dos vencedores
do 1º Ideathon Online.
Com o tema Soluções para Produtividade do Home Office
na Indústria, o evento online de premiação, que aconteceu no dia 28 de outubro de 2020, teve as participações
de Everson de Aro Capobianco, diretor do SENAI Roberto
Mange; Marcelo Virgílio, diretor do SENAI Prof. João Baptista
Salles da Silva, de Americana; Sandra Elisabeth, diretora da
Sýndreams Aceleradora; Paula Carvalho, gerente regional
que apresentou os vencedores; e, como mestre de cerimônia,
Stéfano Carnevalli.
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É nesse sentido que o Departamento de Segurança tem trabalhado, buscando levar informação e
conhecimento para a gestão estratégica de forma
que as adversidades não cheguem às organizações
e não as peguem desprevenidas, sem planos, sem
processos e sem pessoal treinado para dar a pronta
resposta que a organização necessita para se manter
ilesa ou sofrendo o mínimo de impacto possível, a fim
de se manter forte perante os seus clientes, parceiros
e colaboradores.

Diretor:
Rodrigo Vilella Dirani

SEGURANÇA

Nota-se, em meio a esse cenário volátil, a necessidade de que as empresas estejam preparadas para
as mais diversas crises e contingências, como pudemos ver recentemente com o caso de Brumadinho,
com a pandemia de covid-19, dentre outros, nos quais
a segurança empresarial passa a ter papel fundamental para a sobrevivência das organizações, sendo
indispensável o pensamento de forma estratégica e
de gestão, e não apenas considerando a segurança
do primeiro nível, como estamos acostumados a ver,
mas sim considerando a segurança como braço forte
da alta administração, capaz de apoiá-la em decisões estratégicas e de conflito.

departamento de

O Departamento de Segurança do CIESP Campinas
tem tido grande atuação junto às indústrias da nossa
metrópole, contribuindo significativamente de forma
estratégica e sistêmica, uma vez que, atualmente, a
segurança está totalmente ligada ao “core business”
das organizações como um fator de sobrevivência,
haja vista a sua importância e relevância em face ao
cenário totalmente instável em que vivemos, no qual
o tema segurança é um dos mais discutidos e que
mais preocupa os brasileiros, o que não poderia ser
diferente no meio corporativo.

Linha do tempo

2013
II Workshop de Divisão de Proteção Patrimonial Industrial
O Departamento Jurídico – Divisão de Proteção Patrimonial Industrial
(PPI) realizou, no dia 24 de outubro de 2013, o II Workshop de PPI, com
foco nas estratégias em segurança empresarial. Aproximadamente 80
pessoas estiveram presentes no evento.
Entre as temáticas em pauta, mereceram destaque a inteligência corporativa, a segurança eletrônica, as relações trabalhistas e sindicais, as crises e
contingências, e o crime organizado.

2014
III Workshop de Divisão de Proteção Patrimonial Industrial (PPI)
Com o tema Defesa da Vida, o Workshop de Proteção Patrimonial Industrial teve eixo norteador prospectivo diante da criminalidade, que ganha
cada vez mais espaço em suas mais variadas formas, o que gera a necessidade de agregar valor desse conhecimento na defesa da lei e da ordem.
O evento, que ocorreu em 23 de outubro de 2014, congregou gestores da
área de segurança privada, gestores tomadores de serviço de empresas de
segurança privada, gestores de RH, militares em geral e policiais.

2015
IV Workshop – Aspectos importantes que o gestor de
segurança deve saber nos dias de hoje
A Divisão de Proteção Patrimonial Industrial (PPI) fechou o mês de
outubro de 2015 com chave de ouro por meio de um workshop, realizado no dia 29, direcionado aos profissionais e gestores de segurança
nas empresas.
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2016
V Workshop de PPI incentiva participação das PMEs na
estruturação das áreas de segurança
Mais de 80 profissionais do setor de segurança empresarial e patrimonial
participaram do evento no dia 25 de outubro de 2016.
A abordagem trouxe um olhar atento para a gestão da segurança nas
empresas, principalmente dentro das pequenas e médias organizações. Para tanto, foram apresentadas vivências de profissionais da área,
buscando incentivar e atrair o interesse de todos os representantes da
indústria à relevância da área de segurança dentro das companhias.

2017
VI Workshop PPI lança Departamento de Segurança
Com o tema Segurança, Tecnologia, Inovação e Tendências, o evento, realizado no dia 09 de novembro de 2017, objetivou compartilhar experiências
profissionais, tendo como alicerce a gestão da segurança nas empresas
a partir de vivências de profissionais da área, incentivando e atraindo o
interesse de todos os representantes das indústrias para o assunto.

2018
Crimes Cibernéticos são analisados pela Proteção Patrimonial Industrial
Vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, rápido e dinâmico.
Estamos na era da Indústria 4.0, e os crimes estão se aperfeiçoando e
acompanhando toda essa onda tecnológica.
Atento a isso, o Departamento de Proteção Patrimonial Industrial (PPI)
levantou a questão do preparo das empresas no combate aos crimes cibernéticos. No debate, realizado em 22 de novembro de 2018 com patrocínio
do Grupo GPS, foram desmembrados dois temas: casos de sucesso e insucesso em segurança da informação e ataques cibernéticos: ameaças reais
ao mundo globalizado.

2019
Drone na segurança das empresas e os riscos da Indústria 4.0
Mais de 100 executivos marcaram presença no Workshop PPI, realizado
no dia 17 de outubro de 2019, no qual foram abordados importantes
temas para as empresas na atualidade, tais como a aplicação de sistema de
drone na segurança das empresas com a apresentação de plataforma web
voltada para o gerenciamento de voos automatizados e as possibilidades
de aplicações nos cenários de segurança empresarial.
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2020
De Olho na Segurança
A Série De Olho na Segurança, um produto exclusivo do Departamento de
Segurança do CIESP Campinas, traz pílulas em forma de vídeos curtos que
abarcam conteúdos atuais por meio do engajamento em temas de referência na
área de segurança.
O vídeo apresentado no primeiro semestre de 2020
é o TERCEIRO da série, em que o conceituado especialista do setor e diretor do Departamento de Segurança, Rodrigo Dirani, discorre sobre o tema gerenciamento de risco sob a ótica de como, pontualmente,
acionar estratégias de gestão e condução dentro das
organizações neste momento de crise causado pela
covid-19.
Acompanhe e assista ao vídeo no canal oficial
do CIESP Campinas no YouTube ou no site
www.ciespcampinas.org.br/site/videos.

2020
Gerenciamento de crise é pano de fundo e foco de atenção
“O gerenciamento de crise é de vital importância para as indústrias, nicho
de mercado que precisa trabalhar seus protocolos a fim de que as respostas
aos eventos sejam assertivas e não advindas apenas de reações espontâneas”, declarou o diretor do Departamento de Segurança do CIESP
Campinas, Rodrigo Dirani.
Durante o webinar sobre segurança, foram evidenciados os diversos cenários possíveis aos quais as indústrias estão suscetíveis, “tendo como exemplo principal
o real e presente cenário vivido da atual pandemia, que
tem impactado não somente os negócios, mas também e
sobremaneira as relações comerciais e a sobrevivência de
muitas empresas, além de, em especial, vidas”, explicou
Rodrigo Dirani, diretor do Departamento de Segurança
do CIESP Campinas.
Dirani também falou sobre a importância de que as
empresas criem, dentro das organizações, um Comitê de
Crise Permanente, o qual deve estar preparado para todos os
tipos de risco e que assumirá a gestão em caso imperativo.
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Diretor Titular:
Luiz Fernando de Araújo Bueno
Divisão de Desenvolvimento Social:
Liliana Mussi
Divisão Econômico Ambiental e do Fórum
Permanente de Sustentabilidade:
José Raul Fabbri
Divisão de Governança e Inovação em
Sustentabilidade:
Luiz Fernando de Freitas Penteado

sustentabilidade

Nesses últimos dez anos de vida, avançamos no
entendimento de que sustentabilidade deixou de
ser tendência para ser urgência e demanda internacional de mercado. Como perspectiva, vemos que,
a exemplo do que foi a qualidade total, a sustentabilidade deverá estar no DNA das empresas associadas sob pena de terem muita dificuldade de se
perenizar e captar recursos no mercado financeiro
que hoje já sinaliza a exigência do ESG/tripé da
sustentabilidade.

DEPARTAMENTO DE

A importância do Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas é dar ciência da relevância desse tema para as empresas associadas e
ressaltar que ele deve ser estratégico, pois é transversal, devendo permear a empresa desde o conselho de administração até o chão de fábrica.

Linha do tempo

2011
FIESP apresenta projeto Sou Capaz em Campinas
O Departamento de Ação Regional (DEPAR) da FIESP realizou, em parceria com o Departamento de Responsabilidade
Social (DRS) do CIESP Campinas, o I Fórum Sou Capaz no
dia 19 de abril de 2011.

2012
CIESP Campinas propõe Fórum Permanente de
Educação Baseada em Valores
No ano de 2012, o CIESP Campinas, por meio do seu até
então Departamento de Responsabilidade Social, lançou, em
novembro, o Fórum Permanente de Educação em Valores.
O projeto propunha repensar a educação baseada na formação do caráter das crianças e jovens, visando viabilizar um
modelo de educação que contemple o desenvolvimento integral do ser humano.
O Fórum foi estruturado de forma a debater amplamente
quatro pilares: 1º - a tradição do modelo de educação praticado pelo sistema SESI e SENAI desde a sua origem; 2º - as
novas abordagens de desenvolvimento humano e da inteligência ética; 3º - os requisitos legais da educação no Brasil
(LDB, PNE etc.); 4º - as demandas do mundo atual, com foco
nas necessidades das empresas, mercado e sociedade.

2013
DRS é nomeado Departamento de Sustentabilidade
“Nosso intuito é valorizar e fortalecer a cultura de integração
entre as diversas áreas em que o CIESP atua, uma vez que a
sustentabilidade se dá em rede – via engajamento e convencimento, em integração com os diversos atores com que uma
empresa se relaciona. Assim, nosso intuito é colocar nossos
associados como protagonistas dessa ‘agenda nacional de
desenvolvimento’”, revelou o diretor titular de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno.
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2013
Reunião de abertura – Fórum Permanente de Educação
em Valores
O CIESP Campinas, por meio de seu Departamento de Sustentabilidade, realizou, no dia 24 de abril de 2013, a reunião de abertura do
Fórum Permanente de Educação em Valores. Esse primeiro fórum
contou com a participação de representantes das prefeituras, secretarias municipais de Educação, Câmara Municipal, SESI e SENAI das
cidades de abrangência da diretoria regional de Campinas.

2013
Diretoria do CIESP Campinas recebe Certificado de
Reconhecimento Público
O CIESP Campinas foi homenageado e ganhou destaque pela criação
e lançamento, em 2013, do Fórum Permanente de Debate sobre Educação Baseada em Valores, a partir de pesquisa iniciada em 2010 junto às
secretarias municipais de Educação, visando o entendimento do projeto
pedagógico formador do caráter e o cumprimento da legislação.
A Fundação Douglas Andriani e o Grupo Beto Carrero homenagearam, em evento na Câmara dos Vereadores de Campinas, as ações
inovadoras de 28 pessoas no campo da ética, dos valores humanos, da
educação e da gestão. A sessão solene, realizada no dia 9 de setembro
de 2013, no plenário da Câmara de Campinas, contou com a presença
de cerca de 150 pessoas, representantes de entidades de classe, órgãos
públicos e privados, professores e profissionais ligados à educação.
Na oportunidade, foram homenageados o diretor titular do CIESP
Campinas, José Nunes Filho; o então 2º vice-diretor, Natal Martins;
o diretor titular de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno; e a então
diretora adjunta de Sustentabilidade, Regina Migliori.

2014
FÓRUM SOU CAPAZ – Promovendo a Inclusão Profissional – Campinas
O fórum “Sou Capaz – Promovendo a Inclusão Profissional” é um evento
promovido pela FIESP por intermédio do Departamento de Ação Regional
(DEPAR).
No evento, realizado no CIESP Campinas em 08 de maio de 2014, foi
lançado o Sou Capaz Itinerante, que percorre 11 regionais do estado de
São Paulo para a realização de fóruns com a mesma temática do evento
e do curso Inclusão de Pessoas com Deficiência e Aprendizes no Mercado de
Trabalho – Diretrizes Legais, Melhores Práticas e Cases de Inclusão, voltado
para profissionais da indústria das áreas de recursos humanos, saúde,
segurança do trabalho e afins.
Foram convidados a participar do fórum os setores público, privado,
sindicatos, entidades, sociedade civil e poderes executivo, legislativo e
judiciário.
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2014
Palestra: 30 maneiras de aumentar o lucro da sua empresa
com a sustentabilidade socioambiental
O estudo reuniu 24 anos de pesquisa específica e mostrou, com casos de sucesso,
quais os benefícios de um modelo de gestão fundamentado na sustentabilidade
socioambiental
Em 16 de abril de 2014, o Departamento de Sustentabilidade trouxe
ao cenário de debates e estudos da casa da indústria uma palestra que
reuniu executivos dos mais diversos segmentos para que visualizassem
as possibilidades de ingressar de maneira inovadora no contexto de uma
economia verde.

2015
Empresas: Impactos e Perspectivas do Investimento Social
Privado a partir da Lei n° 13.019/2014 - Marco Regulatório
das OSCs
A reunião do Núcleo de Orientação ao Investimento Social Privado abarcou, no mês de julho de 2015, a exposição na qual foram debatidos os
principais motes do decreto regulamentar da Lei de Fomento e de Colaboração (13.019/2014), Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

2015
Jornada da Sustentabilidade
Com o objetivo de identificar desafios empresariais relacionados com
as temáticas, construir possíveis estratégias para abordagem de problemas e busca de soluções, avaliar eventuais barreiras para implementação dessas estratégias e mapear oportunidades que contribuam para
as mesmas estratégias, a regional recebeu, em junho de 2015, a agenda
sobre Visão Estratégica: análise de problemas e possíveis soluções.
Entre os participantes, executivos das empresas associadas e representantes do CIESP, FIESP, SESI e SENAI.

2015
Comitês estratégicos de sustentabilidade e sua importância para as empresas
Estimando essa questão, a diretoria trouxe um assunto ao mesmo tempo
delicado e estratégico: “a sustentabilidade não funciona por meio de
autogestão. É necessário ter não apenas o controle sobre o que se está
fazendo, mas como e em que direção nos posicionamos”, define o diretor
de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno.
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2016
Design Thinking – Palestra de Empreendedorismo
Solucionar desafios em equipes a partir de um método que
estimule a inovação, o senso crítico e a prática da empatia foi o mote da palestra da coordenadora do MBA em
Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios da
FGV, Ana Lígia Nunes Finamor.
O workshop recebeu mais de 200 convidados e contemplou
o calendário das reuniões do 2º semestre de 2016 do Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas, sendo um
momento de interface da casa da indústria com a academia,
já que cerca de 150 estudantes estiveram presentes.

2016
Reunião de Sustentabilidade destaca PRME – Princípios
para Educação Executiva Responsável
“Liderança para a sustentabilidade é basicamente liderança baseada em valores”,
afirmou o diretor de Sustentabilidade do CIESP Campinas, Luiz Fernando Bueno.
O Departamento de Sustentabilidade se reuniu no mês de agosto de
2016 com instituições acadêmicas da macrorregião da diretoria regional de forma a estudar e analisar os efeitos dos Princípios para Educação Executiva (PRME).

2018
Projeto RECRIAR
Comitês de Sustentabilidade na Prática
O diretor de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno, avaliou
que a similaridade do discurso de muitos players se deve
aos inúmeros benefícios associados a essa prática. O professor, especialista e diretor da pasta no CIESP Campinas trouxe
a relevância de que, a cada dia, novas demandas surgirão, o
que configura um processo de permanente evolução. Dessa
forma, ratificando o seu compromisso com a sustentabilidade,
o departamento temático dessa diretoria regional apresentou o
projeto RECRIAR: Comitês de Sustentabilidade na Prática.

2018
Gestão e Recursos – Garantindo a sustentabilidade com
equilíbrio financeiro
“Todos nós queremos viver melhor, com mais dinheiro e conforto,
porém, será que sabemos identificar e controlar o impulso de gastar
e de consumir?”, assim a expositora e coach Janaína Macedo Calvo
iniciou o diálogo na palestra promovida pelo Departamento de Sustentabilidade, em conjunto com os departamentos de Negócios, Comex,
Financeiro, DHO e o Núcleo de Jovens Empreendedores.
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2018
Gestão de riscos corporativos: interconectividade e inteligência na prevenção
No dia 27 de setembro de 2018, os departamentos de Sustentabilidade,
em conjunto com as áreas Jurídico e Meio Ambiente, abordaram o
gerenciamento correto de riscos, tão fundamental à prevenção de qualquer tipo e tamanho de negócio, visando aspectos financeiros e patrimoniais, além da reputação corporativa, fatores que podem impactar
severamente a perenidade das organizações. Juntamente com o diretor de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno, esteve representando
o Departamento Jurídico, o secretário executivo da Divisão Tributária,
Ricardo Piza Di Giovanni.

2018
O poder da tecnologia na inclusão laboral de pessoas
com deficiência
“Das pessoas com deficiência no Brasil, somente 1% estão empregadas e nós,
como indústria, temos também a responsabilidade social dessa demanda e cenário de mercado”, afirmou o diretor de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno.
No mês de julho de 2018, os departamentos de Sustentabilidade e
DHO abordaram a estreita relação entre educação inclusiva e inclusão
laboral.

2019
Palestra do CEO Fábio Barbosa fortalece os dez anos do
Departamento de Sustentabilidade
No dia 25 de outubro de 2019, o CIESP Campinas recebeu em sua sede lideranças e executivos que foram peças-chave na construção e na história do
Departamento de Sustentabilidade da regional, que completou nessa data dez
anos de existência e muita atividade.
O professor, acadêmico e diretor titular do Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas, Luiz Fernando Bueno, vem trilhando
um caminho promissor que consolida uma base forte para o departamento, em sintonia com as demais áreas da casa da indústria, visando
a integração massiva de todos os stakeholders na construção de organizações e companhias que têm a sustentabilidade inserida em toda a
sua cultura e compliance. “Sustentabilidade é a consciência de que a
parte não existe sem o todo e o todo não existe sem a parte, isso é física
quântica”, descreveu Bueno, emocionado.
Fábio Barbosa, presidente do Instituto Empreender Endeavor, falou
sobre os novos conceitos e desafios para o futuro na condição de administrador e executivo brasileiro.
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2019
Fórum Permanente de Sustentabilidade fortalece engajamento do setor
No mês de setembro de 2019, a reunião contou com a presença das empresas
CPFL Energia, Instituto EPTV Campinas (Rede Globo), Café Canecão, Bosch no
Brasil, Grupo RAC – Rede Anhanguera de Comunicação, UNASP – Campus de
Engenheiro Coelho, 3M do Brasil, IBEF – Campinas e Embark Carrocerias.

2019
Indicadores Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis
A oficina introdutória dos Indicadores Ethos aconteceu no dia 05 de setembro
de 2019, com a apresentação da ferramenta de diagnóstico, planejamento e
gestão para a sustentabilidade.

2020
Webinar “O Poder da Humanização
nos Negócios” consagra e reflete
cenário atual
A pauta, que já foi tendência e considerada de
vanguarda, hoje é cenário empresarial. O webinar
permitiu, em encontro virtual realizado no dia
06 de agosto de 2020, a discussão ampliada
sobre o poder da humanização nos negócios, com organização dos departamentos de
Sustentabilidade e Desenvolvimento Humano
Organizacional (DHO). “Entendemos que esse é
um assunto importante agora, na pandemia, na volta aos ambientes de trabalho
e sempre”, afirmou Lucia Rosolen, diretora do DHO.

2020
Sustentabilidade: uma agenda estratégica e inadiável
Um dos painéis retratou incisivamente os principais movimentos da sustentabilidade, a jornada das empresas, a importância da transparência de informações, o
mundo interconectado do EESG e as tendências pós-pandemia.
Promovido pelo Departamento de Sustentabilidade em parceria
com a empresa Ratio – Inteligência em Sustentabilidade, o
webinar foi realizado em 23 de julho de 2020 e teve a participação ativa de diversos executivos e líderes regionais.
O grande mote foi a reflexão da evolução dos relatos
corporativos diante das principais crises que abalaram o
mundo empresarial desde a crise de 1929, as quebradeiras de
empresas, a preocupação com aspectos de auditoria e controles, as
abordagens gerenciais e de governança e outros.
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Agora que você conheceu como foi essa última década do
CIESP Campinas, chegou a sua vez de fazer parte da maior entidade
representativa do setor industrial da América Latina.
Venha para o CIESP Campinas e aproveite as inúmeras possibilidades
de ganho real de ser um associado.
Nossa diretoria e a equipe toda desta diretoria regional
estão aguardando você!
www.ciespcampinas.org.br
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