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editorial

Os indicadores econômicos 
apontam, finalmente, para uma 
retomada das atividades industriais, 
lenta, mas aparentemente consis-
tente e segura, porém com novos 
ingredientes para alcançar a compe-
titividade necessária. Estamos atra-
vessando novos tempos, velhos 
paradigmas são quebrados dia após 
dia, vivemos em um mundo cada 
vez mais tecnológico, interconec-
tado e dependente de informações 
imediatas e decisões rápidas e a 
adaptação das indústrias à era da 
manufatura avançada é fator funda-
mental para sua competitividade.

A 1ª Revolução Industrial ocor-
reu através da mecanização pelo 
vapor; a segunda, através do uso 
da energia elétrica e da produção 
em massa; a terceira, pela revolu-
ção digital, o uso de eletrônicos, da 
tecnologia da informação e automa-
ção; e vivemos, hoje, a 4ª Revolu-
ção Industrial, de forma inexorável, 
exigindo das indústrias que querem 
se manter competitivas a sua rápida 
adaptação aos processos de manufa-
tura inteligente e, dos trabalhadores 
que querem seguir empregados, a 
sua imediata requalificação.

A Indústria 4.0, que caracteriza a 
4ª Revolução Industrial, recebeu essa 
denominação na Feira de Hannover, 
na Alemanha, em outubro de 2012, e 
tem como características principais:

 Integração das operações: 
comunicação, conexão e intera-
ção via internet e computação em 
nuvem dos operadores com suas 
fábricas inteligentes integrando os 
diversos setores de produção.

 Simulação: todo o sistema 
produtivo no ambiente digital e 
virtual, permitindo otimizar o acesso 
a todos os processos, remotamente, 
em tempo real.

 Sistemas ciber-físicos que 
são capazes de tomar decisões sem 
a intervenção humana.

 Coleta e análise de dados em 
tempo real com informações preci-
sas em todos os níveis que agilizam 
o processo decisório.

 Modularidade: permite alte-
rações e adaptações, para requisi-
tos mutáveis com a substituição ou 
expansão de módulos individuais.

 Disponibilização de dados 
através da Computação em Nuvem.

Os benefícios da manufatura 
inteligente são incontáveis, a partir 
do ganho de produtividade, da 
possibilidade infinita de perso-
nalização de produtos, produção 
enxuta, redução de custos, diminui-
ção nos erros de produção e contro-
les, economia de energia, mais segu-
rança para o trabalhador, fim do 
desperdício, transparência na opera-
ção, conservação ambiental e, por 
fim, melhoria na qualidade de vida.

O CIESP, a FIESP e o SENAI 
têm se empenhado decisivamente 
na apresentação e discussão do 
tema, na geração e operacionaliza-
ção dessas novas tecnologias, assim 
como na qualificação da mão de 
obra especializada necessária, fator 
fundamental na manutenção dos 
negócios e do emprego nesses novos 
tempos.

Não há mais que se pensar no 
futuro, vivemos o futuro e já esta-
mos atrasados em relação aos países 
mais industrializados. Para manter 
nossa competitividade, temos que 
superar essa desvantagem com 
muita determinação e empenho 
para não seguirmos como um eterno 
país satélite, fornecedor de matérias-
-primas e importador de produtos 
industriais de alta tecnologia e alto 
valor agregado.

INDÚSTRIA 4.0
E COMPETITIVIDADE

Por José Nunes Filho
Diretor titular do CIESP-Campinas
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Quando o 
empresário busca 
uma solução, é 
irrefutável, ele 
vem para a Casa 
da Indústria! 
Quando o indus-
trial objetiva 
negócios, relacio-
namentos e vanta-
gens competiti-
vas, é irrefutável, 
ele vem para a 
Casa da Indús-
tria! Quando a 
imprensa busca 
informação de 
qualidade e, 
principalmente, 
opinião de preci-
são e credibili-
dade, é irrefutá-
vel, ela busca a 
Casa da Indús-
tria!

Na Casa, o 
e m p r e s a r i a d o 
encontra inúme-
ros serviços e 
atendimentos que 
impulsionam seu 
desenvolvimento 
no mercado 
interno e externo, 
por meio da indu-
ção de negócios, 
com menor custo 
e mais agilidade 
nos processos.

A f i r m a n d o 
diariamente sua 
credibilidade, o 
C I E S P - C a m p i -
nas foi destaque 
e esteve presente 
em milhares de 
publicações na 
imprensa regio-
nal ao longo deste 
ano.

CIESP-CAMPINAS NA mídia

metro   •   20.09.17

Portal Panorama de Negócios   •   21.07.17

Correio Popular Campinas   •   07.12.17

Portal Panorama de Negócios   •   07.11.17

Jornal Spasso Cidades   •   23-29.06.17 Portal da Prefeitura de Valinhos   •   09.10.17

dCi   •   20.07.17

metro   •   07.12.17

Correio Popular Campinas 243 anos   •   14.07.17

Portal G1-ePtV   •   06.12.17

Band Campinas   •   22.08.17
Portal CBN Campinas   •   19.07.17

revista Sindloc SP ed.190   •   06.17

revista Cargo News Nº.160   •   07.17

Jornal rmC   •   23.06.17

online

acompanhe 
algumas das 
manchetes!
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CERTIFICADO 
DIGITAL CIESP

Vantagens exclusivas da emissão pelo CIESP
• Preços mais competitivos
• Desconto de 20% para associados ao CIESP e sindicatos filiados à FIESP
• Melhor preço para renovação com o mesmo cartão
• Possibilidade de emissão do certificado em sua empresa
• Emissão em 39 pontos do estado de São Paulo

A ASSINATURA INDISPENSÁVEL PARA O SEU NEGÓCIO

O Certificado Digital é um documento 
eletrônico que permite a identificação 

do autor das mensagens nas transações 
realizadas pela internet. Com validade 
jurídica, garante sigilo, integridade e 

autenticidade às informações.
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EM ação

Empresários e gestores de empresas tive-
ram a oportunidade, no dia 10 de outubro, de 
se reunirem para mais uma plenária do CIESP-
Campinas, um momento de encontro e de desco-
berta de novas possibilidades. Na data, o tema foi 
Fusões e Aquisições: “A maior parte do empre-
sariado tem a ideia equivocada de que ‘fusões e 
aquisições’ é um mote a ser analisado e desenvol-
vido apenas para grandes grupos e organizações. 
Na realidade, toda empresa pode trabalhar com 
essa possibilidade, desde que haja interesse de 
crescimento, transição de um patrimônio ou seja 
num momento de sucessão oportuno”, explicam 
e avaliam os especialistas e managing directors da 
empresa 1st West, Cristian Jaty Silva e Rubens 
Bruncek Ferreira.

Ao longo da explanação, os executivos trou-
xeram o mercado dos últimos anos, perfilando o 
passo a passo típico de um processo de fusões e 
aquisições, os benefícios adquiridos e o modo de 
desenvolver o perfil apropriado para uma ação 
nesse sentido.

O palestrante, Cristian Jaty Silva, é enge-
nheiro metalurgista e pós-graduado em Adminis-
tração de Empresas pela Universidade Macken-
zie, possui MBA em Finanças Corporativas 
pela FIA-USP e curso de Sustentabilidade pela 
Fundação Dom Cabral. Foi executivo de indús-
trias de bens de capital durante 30 anos e atua 
em associações de classe como vice-presidente 
da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas) e diretor da ABEMI (Associação 
Brasileira de Engenharia Industrial). Trabalha 
desde 2014 como consultor na área de Estratégia 
e Planejamento e desde 2016 é managing direc-
tor da 1st West Mergers & Acquisitions, empresa 
americana de fusões e aquisições.

FuSõeS e
aquiSiçõeS: 
OPOrTuNIDADE
PArA PEquENAS
E MéDIAS EMPrESAS
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EM ação

A Assembleia Legislativa de São Paulo concedeu, 
no mês de outubro, dia 09, a Paulo Skaf, presidente da 
FIESP e do CIESP, o Colar de Honra ao Mérito Legisla-
tivo do Estado de São Paulo, maior honraria dada pela 
Casa. “É uma homenagem aos setores produtivos de São 
Paulo e do Brasil”, disse Skaf sobre o colar. “Tenho que 
dividir esta homenagem com todas as guerreiras e guer-
reiros que levantam cedo, lutam o dia inteiro, dormem 
tarde, fazem o dia a dia de nosso estado e de nosso país.”

Em seu discurso, na sessão solene, Skaf destacou as 
grandes transformações vividas pelo mundo, provo-
cadas pela 4ª Revolução Industrial, enquanto o Brasil 
administra suas questões internas, com crise econômica 
e política, aprovando reformas estruturais que permiti-
rão sair da dificuldade atual e criar condições para déca-
das de crescimento.

“Estamos na era da inteligência artificial”, disse Skaf, 
explicando a necessidade de se adaptar à nova realidade, 
que afetará o modo de produzir e de viver. Um exemplo 
do que já é feito no Brasil a respeito da Indústria 4.0, 
outro nome dado à 4ª Revolução Industrial, é a unidade 
do SENAI-SP de São Caetano, com suas instalações de 
mecatrônica de excelência.

“Aliás, todas as unidades do SENAI são verdadeiros 
centros de excelência e inovação. Isso porque a indús-
tria prioriza a educação e o conhecimento. A educação 
sempre foi importante e agora é essencial para a adapta-
ção para esta nova fase”, afirmou Skaf.

O presidente da FIESP também lembrou que a indús-
tria está buscando soluções, procurando formas de se 
adaptar, mas que é preciso que o setor público se renove 
paralelamente. “Não é possível pensar em empresas 
modernas, ágeis, com um setor público arcaico, enfer-
rujado, burocrático, que atrapalha a vida das pessoas. É 
preciso deixar que elas construam a nova nação brasi-
leira.”

Na cerimônia, Jacyr Costa Filho, diretor do Grupo 
Tereos e do Conselho Superior do Agronegócio da 
FIESP, falou em nome dos empresários, destacando 
a dedicação de Skaf ao trabalho e sua capacidade de 

liderança, e mencionando os resultados do projeto de 
educação do SESI-SP, que promove a inclusão social, seu 
protagonismo na luta contra o aumento de impostos e 
seu papel nas mudanças ocorridas no Brasil no último 
ano, com a aprovação de reformas importantes.

O deputado estadual Itamar Borges, autor da inicia-
tiva da homenagem, destacou que a sessão solene 
foi aprovada pela Casa: “Esta é uma homenagem da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, da casa do povo 
paulista.” Borges ressaltou a visão de futuro de Skaf e 
disse que o presidente da FIESP e do CIESP contribui 
fortemente para o desenvolvimento do estado e do país: 
“É um líder inspirador, determinado.”

Skaf, disse Borges, transformou a FIESP numa trin-
cheira em defesa da retomada do crescimento econô-
mico e social e suporte para os empreendedores. Entre 
os temas a que Skaf se dedica, o deputado citou a “luta 
homérica” pela redução dos juros e a campanha contra 
o aumento de impostos. O Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo do Estado de São Paulo é conferido a pessoas 
que tenham atuado de maneira a contribuir para o 
desenvolvimento social, cultural e econômico do estado 
de São Paulo.

Modernização

Antes da cerimônia, Skaf disse em entrevista cole-
tiva que “a demanda da indústria não é diferente da 
demanda do comércio, da agricultura e dos trabalha-
dores: é modernizar o Brasil, trazê-lo para 2017, para o 
momento que estamos vivendo, de inovação, de tecno-
logia, da 4ª Revolução Industrial.”

Segundo o presidente da FIESP, “estamos em um 
momento revolucionário”. A modernização da legis-
lação trabalhista, a regulamentação da terceirização, o 
teto de gastos e a nova lei do petróleo ajudam a criar os 
alicerces para o crescimento da economia, explicou. “É 
preciso continuar com as reformas”, disse, incluindo a 
tributária e a da Previdência.
Fonte: Agência Indusnet FIESP

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE SÃO 
PAuLO rECONHECE 

CoNtriBuição 
de SKaF Para o 

deSeNVolVimeNto 
do eStado

Presidente da FIESP e do CIESP recebe 
o Colar de Honra ao Mérito Legislativo 

do Estado de São Paulo, honraria 
máxima distribuída pela Casa.
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Paulo Skaf recebe o Colar de Honra ao 
Mérito Legislativo do Estado de São Paulo.



www.ciespcampinas.org.br 9

EM ação

“Nosso objetivo é tornar 
as empresas paulistas cada vez 
mais competitivas e, para que 
isso aconteça, planejamento é 
fundamental. Se um empresá-
rio deseja investir na compra 
de máquinas e equipamentos, 
por exemplo, ele tem que saber 
que tomar um financiamento 
para capital de giro pode ser 
um erro. Durante o workshop, 
além de mostrarmos as vantagens da Desenvolve SP, que 
oferece juros e prazos muito mais competitivos do que os 
bancos comerciais, indicamos ao empresário a melhor opção 
de financiamento para cada fase do seu negócio para, assim, 
garantir que ele cresça com sustentabilidade”, explica Mauro 
Patrocínio, gerente de negócios da instituição financeira.

O encontro, promovido pelo CIESP-Campinas em 
parceria com a Desenvolve SP, objetivou apresentar 
aos pequenos e médios empresários as linhas de crédito 
oferecidas pela Desenvolve SP para cada fase do negócio 
(expansão, modernização, inovação, exportação, etc.). 
A instituição financeira trabalha com linhas próprias e 
também com repasses do BNDES e da FINEP. Os deta-
lhes sobre todas as opções de crédito são apresentados 
durante a palestra de abertura do evento, por isso, é 
fundamental a participação de todos os interessados.

“Orientar e tirar dúvidas de todos os empresários 

que agendaram horário de atendimento 
individual com antecedência também foi 
um dos motes do workshop”, lembrou a 

gerente regional Paula Carvalho.
A Plenária ainda marcou a entrega do 

certificado de associado para os associados entrantes, 
uma cerimônia característica da Regional, que, nesse 
dia, foi liderada pelo 1º vice-diretor e diretor estadual 
de Produtos, Negócios e Serviços, José Henrique Toledo 
Corrêa. Receberam os certificados: Virginia Argen-
toni, da Alphamag Equipamentos; Luciana Azalin, da 
Luciana Azalin-ME; Luiz Henrique Fernandes de Matos, 
da CPFL Serviços, empresa do grupo CPFL Energia; 
Ricardo Fialho Tafas Junior, do Repositório Consult em 
Tecnologia Eirelli ME; Cássio Luis Saltori, da Wittmann 
Battenfeld do Brasil; Azarias Lemos, da Atacimp – Com. 
e Serviços Ltda-me; Alexandre dos Santos Federici, da 
LA Sustentável Consultoria Ltda.; Peter dos Santos, da 
Solenis Especialidades Químicas; e Ricardo Humberto 
Bertelli, do Colégio Adventista de Campinas.

Sempre atento às demandas da área ambiental, no dia 11 de agosto, 
o diretor titular, José Nunes Filho, recebeu a honrosa visita do presi-
dente do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Campinas), Carlos Alexandre Silva, e do vice-presidente do CONCI-
DADE (Conselho da Cidade de Campinas), João Luiz P.G. Minnicelli 
(Giovanni Galvão). “É importante que o CIESP esteja sempre traba-
lhando alinhado às ações da Prefeitura Municipal, assim podemos 
adequar pontos e somar ideias”, fundamentou Nunes.  

WorKShoP
“uMA SOLuçÃO 

PArA CADA FASE DO 
SEu NEGóCIO”

VISITA Comdema

Palestra conduzida pela 
Desenvolve SP abre ciclo de 

plenárias do 2º semestre
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EM ação Especial Posse da Nova Diretoria

Posse da Nova diretoria
e CoNselho diretor

do CiesP-CamPiNas

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 conse-
lheiros da gestão 2018-2021. 

Momento de fortalecer ainda 
mais a integração da entidade com 
seus membros e associados, além 
de trilhar novos caminhos rumo à 
evolução, os quais estarão sempre 
baseados nas conquistas já alcança-
das e que representam a união e a 
representatividade da entidade.

O diretor titular, José Nunes 
Filho, lembrou do poder de arti-
culação da entidade junto às auto-
ridades dos âmbitos federal, esta-
dual e municipal. “Debatemos em 
conjunto com as classes produtoras 
temas significativos ao desenvolvi-
mento industrial e econômico brasi-
leiro. Desta forma muitos benefícios 
já foram levados à classe industrial, 
o que pode ser percebido através 
do elevado número de liminares 
conquistadas pela entidade e que 
podem ser utilizadas pelas empre-
sas associadas”, destacou. 

“Renovamos nossos compro-
missos e ampliamos a voz da enti-
dade, somando lutas, experiências e 
imensa vontade de prosperar atra-
vés de novos resultados”, comple-
mentou Nunes.

O corpo da entidade é formado 
por líderes e empresários da indús-
tria que atuam voluntariamente 
como diretores, coordenadores, 
conselheiros e representantes locais.

tomaram posse: 

Diretor Titular
José Nunes Filho
1◦ Vice-Diretor
José Henrique Toledo Corrêa
2◦ Vice-Diretor
José Alfeu Arruda Cabral

Conselho Diretor
Adelino da Ponte
Alexandre Eugênio Serpa
Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne
Carlos Eduardo Abdalla
Eder Leandro Fedel
Edson de Rezende

Edson Jorge Fim
Felipe Razera Marchini
Gislene Gianetti Bezerra
José Eduardo Azarite
Julio Diaz
Lester Sidnei Jacomin
Luis Roberto Chain Sdoia
Luiz Alberto Soares Souza
Natal Martins
Nelson Gonçalves
Ogari de Castro Pacheco
Paulo Rodrigues Weill
Paulo Sergio Gabarra
Paulo Stivalli Junior
Sergio Pereira de Souza
Stefan Rohr
Valmir Caldana 
Alexandre Henrique Toloto
Claudionor Lopes da Silva
Edson José de Oliveira
Fabio Passarella
Fernanda Aparecida Maluf
Luiz Alberto Brunatti
Mercival de Jesus Piron
Paulo Roberto Dallari Soares
Raul Alejandro Sadir Prieto
Ricardo Marangoni Brandão Bueno
Tiago Ferraz de Arruda Aguirre
Walter Xicrala Brait Silva
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EM açãoEspecial Posse da Nova Diretoria

Raul Alejandro Sadir Prie

to

Alexandre Eugênio Serpa

Edson Jorge Fim

Luis Roberto Chain Sdoia

Paulo Sergio Gabarra

Claudionor Lopes da Silva

Paulo Roberto Dallari Soare
s

Adelino da Ponte

Felipe Razera Marchini

Luiz Alberto Soares Souza

Paulo Stivalli Junior

Edson José de Oliveira

Alexis Joseph Steverlynck Fontey
ne

Gislene Gianetti Bezerra

Natal Martins

Sergio Pereira de Souza

Fabio Passarella

Ricardo Marangoni Brandão Buen
o

Carlos Eduardo Abdalla

José Eduardo Azarite

Nelson Gonçalves

Stefan Rohr

Fernanda Aparecida Maluf 

Tiago Ferraz de Arruda Aguirr
e

Eder Leandro Fedel

Julio Diaz

Ogari de Castro Pacheco

Valmir Caldana 

Luiz Alberto Brunatti

Walter Xicrala Brait Silva

Edson de Rezende

Lester Sidnei Jacomin

Paulo Rodrigues Weill

Alexandre Henrique Toloto

Mercival de Jesus Piro
n

•  Diretor Titular  •
José Nunes Filho

•  1º Vice-Diretor  •
José Henrique Toledo Corrêa

•  2º Vice-Diretor  •
José Alfeu Arruda Cabral
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EM ação Especial Posse da Nova Diretoria

O evento ainda contou com duas relevantes apre-
sentações, o diretor estadual de Infraestrutura e Conse-
lheiro da Regional, Julio Diaz, expôs os desafios para 
alavancarmos a infraestrutura do país nos mais diver-
sos modais, valorizando as oportunidades que podem 
e devem ser aproveitadas, bem como os gargalos que 
precisam ser observados; e o diretor de Meio Ambiente, 
Stefan Rhor, discorreu sobre o cenário atual da situação 
hídrica de Campinas e região, no que se refere às defini-
ções propostas pela nova outorga e ações para preserva-
ção das conquistas lideradas por esta Diretoria Regional, 
dentre elas a significativa ampliação da vazão para os 

municípios pertencentes à Bacia do PCJ.
O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP) trabalha em defesa da Indústria desde 1928. 
Com sede na capital, está presente no interior do estado 
por meio de suas 43 Diretorias Regionais e Distritais, 
consolidando uma sólida estrutura de produtos e servi-
ços que atende a quase 8 mil empresas associadas.

No último 16 de novembro, o CIESP-Campinas 
completou 68 anos, estando sempre à disposição dos 
industriais como agente interlocutor na resolução das 
demandas-chaves do empresariado da sua macrorre-
gião administrativa.
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Especial Posse da Nova Diretoria EM ação

No dia 11 de setembro, os conselheiros (gestão 
2012-2017) e os novos conselheiros (gestão 2018-
2021), além dos diretores das unidades SESI e SENAI 
de Campinas, se reuniram para a apresentação das 
atividades de cada uma das entidades CIESP/
FIESP/SESI/SENAI, avaliação do cenário econô-
mico e respectivas demandas dos empresários.

Entre as ações de destaque, foram abordadas a 
Nova Diretoria e Conselho Diretor gestão 2018 a 
2021, eleita em agosto 2017, com início do mandato 
previsto para começo de 2018. Na ocasião, o dire-
tor José Nunes Filho destacou a importância desse 
encontro: “Faremos reuniões conjuntas do atual e do 
futuro conselho com o intuito de integrar os novos 
membros ao trabalho da entidade, como também 
integramos os membros do Conselho SESI e SENAI. 
Acreditamos que a união das entidades da indústria 
fortalece nossas ações e apresenta mais resultados”, 
descreveu.

reunião Conselho regional e sEsi/sEnai

Com boa adesão dos associados do CIESP-
Campinas, foi realizada, ao longo de todo o dia 07 
de agosto, a eleição das DIRETORIAS REGIONAIS, 
que engloba a eleição dos diretores titulares, 1º e 
2º vice-diretores e dos conselhos titulares e suplen-
tes das regionais, além da eleição da DIRETORIA 
ESTADUAL, que compreende a eleição das direto-
rias Executiva e Plenária e do Conselho Fiscal.

O período de gestão da chapa eleita é de 2018 a 
2021. Todas as chapas tomam posse em janeiro de 2018.

No dia 18 de agosto, o diretor José Nunes Filho se 
reuniu com representantes do SESI e SENAI de Campi-
nas para abordagem de ações em parceria e fomento 
às atividades do 2º semestre de 2017. No encontro, o 
diretor titular do DEPAR Campinas (Departamento 
de Ação Regional) e Conselheiro do CIESP-Campinas,  
Sérgio Pereira de Souza, foi apresentado como um dos 
novos integrantes do Conselho Titular – gestão 2018-
20121, sendo esse encontro um momento de comparti-
lhamento entre todos os presentes.

eleições do 
CiesP-CamPiNas 
gestão 2018-2021
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DIrETOrIA PartiCiPa

A 4ª edição do Seminário Turismo na RMC, promo-
vido pela AGEMCAMP por meio da Câmara Temática de 
Turismo com apoio da Prefeitura de Campinas, aconteceu 
no dia 26 de outubro na Expo Dom Pedro. Na data, esti-
veram reunidos centenas de técnicos municipais e profis-
sionais da área dos 20 municípios da região em palestras 
e rodadas de discussão. Entre os temas tratados, estavam 
o fortalecimento do turismo regional, sua capacidade de 
contribuir para o desenvolvimento econômico com geração 
de emprego e renda e também as ações práticas e esforços 
que têm sido feitos pelos prefeitos para tornar a RMC a 
primeira regional de interesse turístico do estado.

Como primeira atividade do seminário, os participan-
tes assistiram à palestra do diretor de Marketing do Minis-
tério do Turismo, Márcio Nascimento, com apresentação 
dos cases realizados pelo Ministério para divulgação dos 
destinos turísticos brasileiros, principalmente veiculados 
por propaganda televisiva, mas também por todos os tipos 
de mídia. Em sua apresentação, ele apresentou as possibi-
lidades de ações a serem desenvolvidas para alavancar o 
turismo na região, em especial as que agregam ao destino 
o diferencial de uma nova experiência que o turista poderá 
vivenciar em sua viagem.

Outras duas palestras foram igualmente importantes: 
o secretário adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, 
Romildo Campello, detalhou os procedimentos adminis-
trativos e jurídicos sobre o MIT (Municípios de Interesse 
Turístico), tema complementado pelo diretor técnico da 
Secretaria de Estado do Turismo, Vanilson Fickert, que 
apresentou de forma geral o mapa dos municípios do 
estado que já são certificados como de interesse turístico, 
esclarecendo as exigências técnicas necessárias para que os 
municípios da região obtenham o certificado.

Os temas apresentados nas palestras também foram 
discutidos entre os palestrantes e o público, com a partici-
pação do prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, 
presidente da Aprecesp (Associação das Prefeituras das 
Cidades Estância de São Paulo). “O turismo é um mercado 
que está amadurecendo e que precisa cada vez mais de 
profissionalização. Precisamos dar a ele o valor que tem, 
e isso inclui enxergá-lo como uma rede de negócios que 
impulsiona o desenvolvimento econômico.”

Além das palestras, o seminário teve a participação do 
presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropo-
litano e prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia; 
da diretora executiva da AGEMCAMP, Ester Viana; e dos 
apoiadores do evento: o presidente da Expo Dom Pedro, 
Ricardo Monteiro; o coordenador executivo do Campinas 
e Região Convention & Visitors Bureau, Fernando Vernier; 
o diretor do CIESP-Campinas, José Nunes Filho; e o secre-
tário municipal de Campinas de Desenvolvimento Econô-
mico, Social e Turismo, André von Zuben.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Metro-
politano, Denis Andia, expôs a prioridade dos prefeitos 
em tornar a região um polo de interesse turístico: “Nossa 
região é muito rica em atrativos culturais, gastronômicos, 
rurais, de lazer e de negócios, e está no caminho certo para 
desenvolver cada vez mais o seu potencial. Com certeza, o 
título do estado da região de interesse turístico será uma 
consolidação importante para a RMC.”

Em sua fala, a diretora executiva da AGEMCAMP, Ester 
Viana, ressaltou a importância das ações da Câmara Temá-
tica da Região: “Este seminário é o resultado de um traba-
lho intenso e constante de todos os membros da Câmara 
Temática e que, em sua quarta edição, vem se fortalecendo 
a cada ano. Por meio das ações e esforços dos membros da 
Câmara, levamos aos prefeitos uma já aprovada proposta 
para a elaboração de um plano regional de turismo. É uma 
ideia que surgiu na Câmara e que será deliberada pelo 
Conselho de Desenvolvimento.” A Câmara Temática é coor-
denada pela diretora de Turismo de Campinas, Alexandra 
Caprioli, e pelo assessor da AGEMCAMP, Sergio Machado, 
que também estiveram presentes no evento. 
Fonte: Assessoria AGEMCAMP

rMC SE rEúNE EM PrOL
DA reGioNalização
e FortaleCimeNto
do turiSmo

O diretor titular do CIESP, 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.”
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No mês de setembro, a Regional de Campi-
nas recebeu o curso inédito Programa Mais 
Esporte, da FIESP, com o intuito principal de 
qualificar e capacitar os gestores e profissionais 
envolvidos nas OSCs – Organizações da Socie-
dade Civil de natureza esportiva, no que tange 
a gestão e a profissionalização.

Dessa forma, as empresas que buscam 
utilizar seus recursos em investimento social e 
patrocínio esportivo podem direcionar recur-
sos para a área do esporte, além de utilizar 
as Leis de Incentivo, destinando parte do seu 
imposto devido para projetos aprovados pelo 
poder público. “Verificamos que muitas empre-
sas possuem oportunidades para utilizar seus 
investimentos de marketing ou incentivos fiscais 
para patrocínio e doações, além de incluir o esporte na 
estratégia de investimento social. Com a capacitação 
profissional na área de gestão, as OSCs possuem maior 
potencial para atrair investimentos, oferecendo mais 
segurança e confiança para as empresas”, explica uma 
das diretoras do Departamento de Esportes da FIESP, 
Pricila Atienza.

Catarina T. Palermo, também diretora do Depar-
tamento de Esportes da FIESP, revela a importância 
de lançar o projeto piloto na Regional de Campinas, 
“permitindo ao empresariado receber, em primeira 
mão, projetos esportivos de OSCs, inclusive de clubes 
e federações, de maneira a atender ao novo mercado, 
no qual o planejamento estratégico, a sustentabilidade, 

a melhoria da gestão e a transparência estão sendo 
incorporados nas práticas administrativas. Para tanto, 
contamos com as parcerias estratégicas do SEBRAE-SP 
e da SEEDS for Sustainability”.

 De maneira mais ampla, o Programa Mais Esporte 
tem como objetivo estimular toda a cadeia produtiva 
do esporte e fomentar o desenvolvimento de compe-
tências administrativas das OSCs. “Tivemos a resposta 
de que de fato esta é uma demanda latente, pois esta-
mos com a turma lotada até o mês de dezembro. Esco-
lhemos a cidade de Campinas para iniciar o Programa 
Mais Esporte devido à proximidade dos grandes 
centros e ramificações com inúmeros mercados que a 
Região Metropolitana permite”, descrevem as direto-
ras Pricila Atienza e Catarina T. Palermo.

O CIESP-Campinas, representado pelo diretor de Meio 
Ambiente, Stefan Rohr, esteve presente no 13º Encontro dos 
Profissionais de Meio Ambiente das Empresas de Grande Porte 
da RMC, realizado no dia 04 de outubro, na Pirelli do Brasil, 
sediada em Campinas. O Encontro reuniu autoridades da prefei-
tura municipal, entidades e associações representativas, além de 
demais lideranças da área.

“Para o CIESP-Campinas, participar ativamente das discus-
sões que ocorrem na nossa região se faz preponderante para nossa 
atuação, de forma antecipada e assertiva, na defesa dos interesses 
e demandas de nossos industriais. A área ambiental é uma das 
mais demandadas por nossos associados, assim temos um grupo 
muito forte à frente do Departamento de Meio Ambiente”, afirma 
a gerente regional, Paula Carvalho.

CIESP-CAMPINAS rECEBE 
CurSO DO ProGrama 
mais esporte da FieSP

PrESENçA DMA NO 13º 
eNCoNtro doS ProFiSSioNaiS 
de meio amBieNte

Stefan Rohr ao lado de Andréa Struchel, 
supervisora departamental na Prefeitura 

Municipal de Campinas.
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Os empreendedores de Paulínia podem contar, a 
partir de agora, com ainda mais infraestrutura no aten-
dimento prestado pelo SEBRAE na cidade. No dia 05 de 
setembro, a Prefeitura de Paulínia, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico, representada pelo 
secretário, Rui Rabelo, assinou o termo de compromisso 
que permite a instalação do SEBRAE Aqui no município, 
com a padronização da tecnologia e dos equipamentos 
utilizados para o atendimento.  A parceria também conta 
com apoio do CIESP-Campinas e da Associação Indus-
trial e Comercial de Paulínia (ACIP).  

Durante a solenidade de assinatura, realizada no Salão 
Nobre do Paço Municipal, o gerente regional do SEBRAE 
São Paulo, Nilcio Cairbar de Souza Freitas, enalteceu o 
trabalho realizado pela prefeitura em prol do empreen-
dedorismo. “Ter um SEBRAE Aqui no município signi-
fica oferecer aos empreendedores e potenciais empreen-
dedores um ambiente favorável ao surgimento de novas 
empresas e ao crescimento das empresas já instaladas na 
cidade”, ressaltou.

O prefeito Dixon Carvalho afirmou que incenti-
var o empreendedorismo é uma das metas do governo. 
“Este é mais um dos projetos que estamos colocando 
em prática para oferecer suporte aos empreendedores 

de nosso município. Nosso objetivo, com a implantação 
do SEBRAE Aqui, é garantir que os empreendedores de 
Paulínia tenham todo o apoio necessário para o desen-
volvimento de seus negócios. Com isso, pretendemos 
ampliar a arrecadação, gerar mais e melhores empregos 
e, consequentemente, garantir melhorias na qualidade de 
vida dos cidadãos”, ressaltou o chefe do Executivo.

Entre as autoridades, o evento também contou com a 
presença do presidente da Acip Paulínia, Nilson Valim.

DIrETOrIA PartiCiPa

No dia 24 de agosto, o CIESP-Campinas, representado pela gerente regio-
nal, Paula Carvalho, esteve presente no 8º Congresso Uniodonto de Campinas, 
que aconteceu no espaço Expo Dom Pedro. “Observamos a importância e o 
valor agregado de nossa presença em eventos que estimulam os negócios em 
nossa região metropolitana, além de possibilitarem o incentivo permanente às 
parcerias”, relatou a gerente.

Paula Carvalho ao lado do presidente da Uniodonto Campinas, Roberto 
Antonio Gobbo, e do vice-presidente da empresa, Vladimir Borin Pacheco Júnior.

CIESP-CAMPINAS PrESENTE 
NA aSSiNatura do SeBrae 
aqui, EM PAuLíNIA

CIESP-CAMPINAS FOMENTA 
PArCErIAS NO 8º CoNGreSSo 
uNiodoNto de CamPiNaS

O CIESP-Campinas esteve presente na pessoa de seu 
diretor, José Nunes Filho, que pontuou a importância 
das parcerias e, em especial, com entidades 
que valorizem as micro e pequenas empresas e 
impulsionem o empreendedorismo regional, “uma das 
maiores molas propulsoras de nossa região”, descreve. 
A entidade é uma das apoiadoras dessa parceria.

PREFEItURa DE PaUlíNIa aSSINa 
tERMo No MUNICíPIo.

Sobre o SeBrae aqui
O SEBRAE Aqui é um canal de atendimento presen-
cial e de articulação criado a partir da celebração 
de parcerias entre o SEBRAE-SP, prefeituras muni-
cipais e entidades sem fins lucrativos interessadas 
na promoção da competitividade, do desenvolvi-
mento sustentável, da melhoria do ambiente legal 
e de negócios das micro e pequenas empresas, 
contribuindo para o fortalecimento da economia e 
o fomento do empreendedorismo local.
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Centenas de startups, empreendedores, incubadoras, 
grandes empresas e instituições participaram, no dia 25 
de outubro, do InovaCampinas 2017, o maior evento 
de empreendedorismo e inovação do interior. Durante 
quase 10 horas de evento, realizado na Expo D. Pedro, 
em Campinas, o fórum contou com 10 conferências 
promovidas em três auditórios, exposição de tecnolo-
gias e soluções e um total de 162 reuniões que ocorreram 
na Arena 100 Open Startups, dando start para novas 
parcerias e negócios.

Realizado pela Fundação Fórum Campinas Inova-
dora (FFCi) e pela Agência de Inovação Inova Unicamp, 

e correalizado pela Prefeitura de Campinas, o Inova-
Campinas consolidou-se mais uma vez como o evento 
com maior concentração de atores relevantes para o 
cenário de inovação do interior, cumprindo seu obje-
tivo de apresentar e debater as tendências de mercado, 
compartilhar ações inovadoras e promover oportunida-
des de negócios e de networking.

O presidente da FFCi, José Eduardo Azarite, desta-
cou a importância do fórum como canal para afirmar 
ainda mais a região como polo inovador. “Nós temos 
uma marca e, pela primeira vez, vemos todos no mesmo 
barco, remando na mesma direção e envolvidos em prol 

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.”
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o CIESP-CaMPINaS aINDa 
EStEVE PRESENtE CoM 
UM EStaNDE No EVENto 
PaRa aPRESENtaR ao 
PúblICo SEUS PRINCIPaIS 
PRoDUtoS E SERVIçoS.

do empreendedorismo e da inovação. Consolidando, 
assim, Campinas como um verdadeiro Vale do Silício 
brasileiro”, afirmou.

O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, que esteve 
no evento e participou do Encontro Unicamp Ventures, 
ressaltou o envolvimento e a disposição de todos: “O 
que vi hoje aqui foi um conjunto de pessoas disponíveis 
e comprometidas com a inovação e a transformação. A 
nossa região é realmente muito especial e temos condi-
ções de transformá-la e ampliar ainda mais o seu poten-
cial inovador e empreendedor”, afirmou.

Knobel também participou de uma cerimônia que 
firmou uma nova cooperação da Unicamp com a Delft 
University of Technology (TU Delft), da Holanda. O 
documento foi assinado pelo reitor e pelo presidente da 
Diretoria Executiva da TU Delft, Tim van der Hagen, 
com o objetivo de manter uma parceria entre as duas 
universidades que já dura 15 anos.

Durante a cerimônia de encerramento, o prefeito 
Jonas Donizette afirmou a disposição do governo munici-
pal em contribuir com o fomento da inovação da cidade, 
atuando em parceria com todos os agentes envolvidos 
com esta temática. “Campinas tem um potencial enorme 
e pessoas com uma disposição muito grande para fazer 
as coisas. Por isso, reafirmo o compromisso do poder 
público de servir como um elo entre todos esses atores 
que podem contribuir para que Campinas potencialize 
sua vocação empreendedora”, afirmou.

Empresas-filhas da Unicamp geram
28,8 mil empregos

Durante o Encontro Unicamp Ventures, realizado no 
InovaCampinas, a Inova Unicamp divulgou dados atua-
lizados das empresas-filhas da universidade. O balanço 
apontou que, neste ano, chega a 584 o número de empre-
sas criadas com origem na universidade. Desse total, 485 

estão ativas no mercado e, juntas, faturam mais de R$ 3 
bilhões e geram 28.889 empregos.

“Parece muito claro que, quando temos ações e 
empreendimentos que dependem da inovação e que, de 
fato, resultam de uma reposta inteligente, atendendo às 
necessidades prementes da sociedade como um todo, 
o resultado dessa combinação são negócios de impacto 
e rápido crescimento”, afirma o diretor-executivo da 
Inova Unicamp, Newton Frateschi.

Campinas Open Future é lançado durante o 
inovaCampinas

Durante o InovaCampinas, também foi feito o lança-
mento oficial do “Campinas Open Future”, um projeto 
que prevê o fornecimento de espaços de crowdworking 
para empreendedores digitais na região de Campinas a 
partir de 2018, resultado de uma parceria entre o Grupo 
Telefónica, o CPqD e a Agência de Inovação Inova 
Unicamp. 

Eduardo neger é eleito “Empreendedor do ano”

Eduardo Neger, diretor de engenharia e cofundador 
da empresa NEGER, possui um perfil ágil e criativo para 
a resolução de problemas, o que fez com que ele fosse 
eleito “Empreendedor do Ano” entre as empresas-filhas 
da Unicamp durante o InovaCampinas em anúncio feito 
no Encontro Unicamp Ventures 2017.  NEGER é uma 
das três empresas-filhas da Unicamp também premia-
das no evento. Um comitê formado por conselheiros do 
grupo Unicamp Ventures e por membros da Agência de 
Inovação InovaCampinas elegeu a MoveEdu como refe-
rência na categoria “Scale-Up: Empresa de Maior Cres-
cimento”; a NEGER Telecom como “Case de Inovação”; 
e o Veduca na categoria “Impacto Social”.
Fonte: Assessoria de Comunicação InovaCampinas
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O diretor titular, José Nunes 
Filho, esteve, no dia 21 de agosto, 
no encontro que reuniu diversas 
autoridades e lideranças estaduais 
e municipais, dentre elas o presi-
dente 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 condi-
ções dos modais rodoviário, ferro-
viário, marítimo, fluvial e aéreo. 
A questão “O interior paulista vai 
crescer sem infraestrutura ou cres-
cer investindo em infraestrutura?” 
conduziu os painéis.

Nunes reforçou que o CIES-
P-Campinas continua confiante 
na nossa Região Metropolitana de 
Campinas: “A RMC possui vários 
fatores favoráveis ao desenvol-
vimento sustentável, tais como a 
estrutura logística invejável, a reco-
nhecida produção de conhecimento 
científico e tecnológico, qualificação 
profissional, forte vocação para o 
turismo de negócios com excelente 
estrutura hoteleira e gastronômica, 
e sólidas cadeias produtivas indus-
triais. Porém, o diretor titular, José 
Nunes Filho, lembra que, “para 
que haja uma retomada dos inves-

timentos na região, três fatores são 
fundamentais: a estabilidade polí-
tica do país, a aprovação das refor-
mas estruturais do estado brasileiro 
e a disponibilidade de crédito”, 
descreve.

Palestraram: Arnaldo Jardim, 
secretário estadual da Agricultura 
e Abastecimento; Orlando de Melo 
Castro, coordenador da APTA – 
Agência Paulista de Tecnologias 
de Agronegócios; Sérgio Augusto 
Morais Carbonell, diretor geral 
do IAC-Instituto Agronômico de 
Campinas; Besaliel Botelho, diretor-
-presidente da Robert Bosch Ltda.; 
João Brunelli Junior, coordenador 
da CATI; Alexandre Penteado Pires, 
diretor-presidente da CODASP – 
Cia. de Desenvolvimento da Agri-
cultura do Estado de São Paulo; Ivan 
Hussni, diretor técnico do SEBRAE-
-SP; e Wander Villalba, presidente 
da CEASA – Central de Abasteci-
mento de Campinas.

O Terceiro Capítulo do Fórum 
objetivou analisar o status quo da 

infraestrutura 
i n t e r i o r a n a , 
com destaque 
para os trans-
portes rodo-
viários, ferro-

viários, marítimo, 
fluvial e aéreo e a logística existente 
e a ser criada para colher, armaze-
nar, movimentar e exportar para 
todo o Brasil e para o mundo inteiro 
tudo que se produz nesse fantástico 
interior paulista, e importar para 
suas necessidades.

O Fórum RAC 2017 – Caminhos 
da Retomada é uma iniciativa do 
Grupo RAC como uma das ações 
comemorativas do 90º aniversário do 
jornal Correio Popular, e foi pensado 
para ser apresentado em cinco capítu-
los temáticos. Os encontros acontece-
ram na Casa de Campo do Royal Palm 
Plaza Hotel Resort, em Campinas.

Depois da abertura, realizada 
por Sylvino de Godoy Neto, presi-
dente do Grupo RAC, as conferên-
cias permearam o dia todo, com 
temas que abordaram as oportu-
nidades e necessidades de investi-
mento no setor, além de uma mesa 
redonda sobre as perspectivas para 
transportes e logística do interior 
paulista.

CIESP-CAMPINAS 
PrESENTE NO 
Fórum raC: 

CamiNhoS da 
retomada
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CIESP-CAMPINAS oferece
Nos dias 18 e 21 de setembro, o CIESP-Campinas levou à indústria associada 

Van Der Hulst as palestras “Qualidade Total” e “Motivação no Trabalho”. A 
primeira foi ministrada pelo consultor Ilson A. Ifanger e, a segunda, conduzida 
pelo especialista Samir Salomé.

A gerente regional, Paula Carvalho, destaca que esta é uma possi-
bilidade que se estende a todos os demais associados. “A entidade 
busca levar sempre aprimoramento e valor agregado aos seus associa-
dos, basta que as empresas nos contatem e demandem suas necessida-
des. Temos especialistas de ponta nas mais diversas áreas”, sinaliza.

O responsável pela área de PCP da Van Der Hulst – Planejamento 
e Controle de Produção, Nelson Rodrigo Machado, destacou que as 
palestras trouxeram não só uma novidade para os colaboradores, 
como um momento de integração e apropriação do conhecimento. 
“Na prática do dia a dia, são ações que desempenhamos, mas que 
muitas vezes ‘entram no automático’, e treinamentos assim permitem 
à equipe socializar o conhecimento e rever posturas que acabam por 
passar despercebidas”, fundamentou Machado.

As palestras foram solicitadas ao CIESP pela empresa para compor 
sua agenda da “Semana de Qualidade”.

PALESTrAS 
IN COMPANy 

Entre os dias 10 e 24 de agosto, os associados pude-
ram conhecer as principais alterações na legislação e 
tirar todas as dúvidas com especialistas no primeiro 
workshop online da série Modernização Trabalhista 
com o Tema Visão Geral da Modernização Trabalhista.

O presidente da FIESP e do CIESP, Paulo Skaf, 
destaca que a modernização trabalhista, trazida pela 
reforma da CLT, é um avanço para o trabalhador, para a 
empresa e para o país.

Em plena 4ª Revolução Industrial, não era possí-
vel continuar com uma legislação criada 70 anos antes, 
explicou Skaf. “O mundo mudou muito. As coisas se 
transformaram demais e não podíamos continuar com 
uma legislação engessada”, completou. O presidente 
da FIESP e do CIESP ressaltou que “a nova legislação 
permite o diálogo e o entendimento, trazendo as rela-
ções trabalhistas a 2017, ao momento que vivemos.” 

O diretor da SANTEC Tecnologia de Soldagem, 
José Santaella Redorat Jr., observou sobre o aprendi-
zado adquirido no workshop: “Nesse período, aprendi 
muito com a Justiça Trabalhista através de reclamações, 
ora pertinentes e, na maioria das vezes, sem funda-
mentos. Tive de me orientar com a Ouvidoria do TRT 
15 certa ocasião, devido aos descalabros presenciados 
em audiências. Tudo que a reforma prevê são pontos 
que já fizemos no passado para proteger empregos. O 
seminário proporcionou um entendimento didático do 
que a reforma propõe. A exposição do deputado Rogé-
rio Marinho com muita serenidade demonstrou um 

profundo conhecimento dos problemas que afligem as 
relações trabalhistas e contou com o apoio de lideranças 
proativas do magistrado – Dr. Marlos Melek e Dra. Ana 
Luiza Fischer Mendonça, que participaram da redação, 
provando que empreender ainda vale a pena neste país!”

Quem se interessar ainda pode assistir ao seminário 
completo, além de acessar a cartilha “Trocando em Miúdos”. 
Para conferir: ciespcampinas.org.br.

Ainda como tema da Nova Reforma Trabalhista, 
no dia 25 de outubro, o CIESP-Campinas ofereceu a 
capacitação especial aos Associados, que puderam em 
curso do advogado Rodrigo Chagas Soares, da FIESP, 
entender a aplicabilidade das alterações decorrentes da 
Lei 13.467/2017. “São mudanças consideráveis, entre 
elas ganha força o negociado sobre o legislado, fato 
que destina maior força para os instrumentos coletivos. 
Evidentemente que, para alguns temas quis o legislador 
restringir, porém, o que fica claro é a força do trabalho 
em si, desta forma, o sindicato que for representativo e 
atuante, com certeza, conquistará mais representativi-
dade”, analisa o representante da FIESP.

SEMINárIO 
MODErNIzAçÃO 

TrABALHISTA 
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 No dia 19 de setembro, o CIESP-Campinas, em 
parceria com a CETESB – Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental, trouxe o treinamento de 
Práticas de Licenciamento Ambiental para atender à 
necessidade de capacitação das empresas associadas 
da região. De acordo com a gerente regional, Paula 
Carvalho, “a entidade oferece ao empresariado a opor-
tunidade de dialogar com a CETESB, além de aprimo-
rar conhecimento e sanar dúvidas sobre a Legislação 
Ambiental”.

De acordo com a bióloga e coordenadora do 
curso, Dra. Lívia Fernanda Agujaro, a parceria entre a 
CETESB e o CIESP foi muito importante, “uma vez que 
viabiliza futuros trabalhos e nos permite trabalhar um 
curso abrangente como esse, a partir do qual mostra-
mos a prática e estreitamos os relacionamentos entre 
o órgão ambiental e os usuários”, afirma. A coordena-
dora descreveu também o objetivo do intercâmbio de 
experiências. “Buscamos compreender as dificuldades 
dos usuários, além de apresentar a nossa linguagem 
e o que se faz importante para o órgão licenciador, se 

configurando assim como um intercâmbio de informa-
ções”, relata Agujaro.

Na avaliação da empresa associada Microquímica, 
o curso trará facilidades no dia a dia das práticas de 
licenciamento, além de uma considerável redução de 
custo. “Percebi que, como eu, muitos aqui tinham ques-
tões em aberto, um exemplo é como se dá a unificação 
das licenças, entre outros diversos pontos que pude-
mos esclarecer e facilitar a prática de trabalho”, conta a 
analista de Assuntos Regulatórios, Daniele C. da Silva. 
A. Galante.

A gestora da Regional, Paula Carvalho, ainda 
reforça que, a partir dessa parceria, a entidade pretende 
trazer cursos com conteúdo ainda mais direcionados 
pela CETESB, “dentro das necessidades de licencia-
mentos industriais necessárias a cada setor, permitindo 
– a partir desse conteúdo geral, um aprofundamento 
maior em cada temática”.

Fique atento à agenda de Cursos do CIESP-Campinas!

CIESP-CAMPINAS oferece
No dia 16 de outubro, o CIESP-Campinas, em parceria com a VICTA Investimen-

tos, movimentou a Semana da SIPAT da empresa Telecam Cabos. Os funcionários de 
chão de fábrica, administrativo e gestores puderam se aprofundar no tema a respeito 
de finanças pessoais.

  “É nítido que a falta de educação financeira afeta o trabalho dos colaboradores 
de uma empresa. Sendo assim, investir na educação financeira de sua equipe é mais 

uma ferramenta que a empresa pode utilizar em prol da qualidade de 
vida dos trabalhadores e à sua organização”, relata o expositor André 
Wiltenburg dos Santos, da VICTA Investimentos.

O colaborador da Telecam Cabos valida a importância do momento 
de aprendizado oferecido pela empresa: “Gostei muito da palestra 
sobre educação financeira, porque já fiz empréstimo que foi descon-
tado em folha e também comprei um carro que paguei por alguns anos 
em parcelas altas, e, hoje, não estou pagando nenhum empréstimo ou 
financiamento e não consigo poupar valor algum. A palestra me fez 
ver que precisamos ter determinação e lembrar sempre que, assim que 
receber meu salário, preciso separar o valor que me propus a poupar. 
Só assim, com disciplina, é que conseguiremos”, contou o operador de 
torção, Jacson Barra de Jesus.

EDuCAçÃO 
FINANCEIrA 
NA EMPrESA

CurSO CETESB:
PráTICAS NO 

PrOCESSO DE 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 
Regional de Campinas oferece, pela primeira 

vez, treinamento liderado pela CETESB.
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No dia 31 de agosto, 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 finan-
ceiro da EMBRAPII e do SEBRAE e de esclarecer dúvidas 
acerca dos produtos e serviços oferecidos.

O grande diferencial de Campinas é a expressiva quan-
tidade de instituições de Ciência e Tecnologia, empresas 
de base tecnológica e órgãos governamentais e do terceiro 
setor que atuam, dentro de suas atribuições, no âmbito da 
CT&I. Além disso, a produção científica dessas institui-
ções de pesquisa, com destaque para a Unicamp, respon-
dem por mais de 15% da produção nacional. Em síntese, a 
quantidade, a variedade e a qualidade dos ativos de CT&I 
concentradas na região de Campinas praticamente não 
encontram paralelo em nenhuma outra região do país, 
exceto na cidade de São Paulo, capital do estado.

Os líderes das principais entidades e instituições dos 
setores público e privado têm a expectativa de que a cidade 
alcançará o topo da lista de melhor mercado para investi-
mentos no setor de tecnologia nos próximos 10 anos.

A visita teve início nos laboratórios do CNPEM, 
passando pelo atual LNLS – Laboratório Nacional de Luz 
Síncotron, responsável pela operação da única fonte de 
luz síncrotron da América Latina, em operação desde 
1997. Na ocasião, os visitantes puderam ver de perto a 
obra do novo acelerador de elétrons brasileiro, que já está 
quase 50% concluída. De acordo com informações do 
CNPEM, o Sirius permitirá a realização de experimen-
tos hoje impossíveis no país. A nova fonte de luz síncro-
tron em construção será inaugurada em 2018 e receberá 
pesquisadores a partir de 2019.

O grupo ainda teve acesso ao Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD, que 
completou 41 anos nesse dia, além da oportunidade de 
visitar as instalações do grande laboratório de convergên-

cia tecnológica do Instituto Eldorado, aplicado à pesquisa 
e desenvolvimento de produtos inovadores.

Para o empresário Ademar Carlos do Nascimento Jr., 
estamos atravessando um momento de transformações 
disruptivas, no qual  os produtos podem ficar obsoletos 
se não houver incremento de tecnologia sobre eles. “Esta-
mos atentos ao comportamento do  mercado consumidor 
e também à progressão rápida da concorrência para se 
atualizar e conquistar os espaços neste mundo de compe-
titividade, exigências técnicas e conveniências. Assim, 
arrisca-se dizer que não estamos em uma era de mudan-
ças, mas sim em uma mudança de era (ZUFFO, 2016). A 
inovação deve se utilizar de qualquer componente que 
afete o desempenho da empresa, de forma a melhorar 
sua eficiência e a qualidade de seus serviços, processos e 
produtos, ou seja, deve agregar valor ao negócio de forma 
sustentável. É com essa motivação que viemos acompa-
nhar o programa  Road Show 'Inovação na Prática'", afir-
mou Ademar Carlos do Nascimento Junior, engenheiro e 
diretor da Intherconnet Cabos e Componentes Ltda.

O associado do CIESP-Campinas e integrante do NJE-
Campinas (Núcleo de Jovens Empreendedores), Ricardo 
Fialho Tafas Junior, que é especialista em gestão de P&D 
e Inovação da empresa Repo, afirmou que a participação 
no Road Show foi bastante produtiva para as atividades 
desenvolvidas por sua empresa: “Descobrimos que algu-
mas de nossas ideias mais avançadas que dependiam 
de tecnologia de ponta podem, de fato, sair do papel. Já 
retiramos algumas ideias da gaveta e estamos estudando 
como utilizar recursos da EMBRAPII como incentivo”, 
relatou.

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, o Road Show 
“Inovação na Prática” em 11  
unidades EMBRAPII em São 
Paulo, Campinas, Salvador, 
Florianópolis e Joinville.

*Acompanhe na página 43 a matéria 
especial sobre os modelos de fomentos de 

projetos oferecidos pela EMBRAPII
(www.embrapii.org.br).



www.ciespcampinas.org.br 25

dho – DESENVOLVIMENTO HuMANO OrGANIzACIONAL 

Sempre atento à pauta da previdência e à serie-
dade de se cuidar bem neste momento de transforma-
ção trazido pela aposentadoria, o CIESP-Campinas, por 
meio de seus departamentos de DHO (Desenvolvimento 
Humano Organizacional) e Sustentabilidade, apresen-
tou, em 22 de agosto, a palestra conduzida pelo especia-
lista José Floro Barros. 

De acordo com o consultor, profissionais que se 
preparam para a aposentadoria podem encontrar um 
caminho que lhes permita atuar em atividades realiza-
doras, “perpetuando os desafios e o crescimento pessoal 
e profissional, não sendo pegos de surpresa”, conclui.

O especialista ainda salienta que temas como este 

merecem aprofundamento, “uma vez que a matéria tem 
sido trazida para todos os públicos que começam a se 
preocupar com as incertezas advindas das constantes 
alterações da legislação da previdência”, analisa.

Na oportunidade, a diretora de Desenvolvimento 
Humano Organizacional, Silvia Luna, enfatizou a neces-
sidade de criar oportunidades de debate e encontros 
que agreguem dinâmicas reflexivas e coerentes para a 
melhor tomada de decisão em momentos fundamen-
tais da carreira profissional. “O papel do nosso depar-
tamento é fomentar e incentivar o compartilhamento 
de experiências e visões de possibilidades e caminhos 
inovadores”, fundamentou.

PreParação Para 
a aPoSeNtadoria: 
CrIANDO NOVOS 
CAMINHOS
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dho – DESENVOLVIMENTO HuMANO OrGANIzACIONAL 

Um especial café da manhã, com a participação de 
diversos parceiros, recebeu as convidadas em um atra-
tivo ambiente.

No dia 28 de setembro, as secretárias, que estão 
entre as mais importantes profissionais das empre-
sas – 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.

Foi uma manhã bem dinâmica e atrativa, na qual, por 
meio da palestra e dinâmica de jogos promovida pelo 
ator Ricardo Vandré, as convidadas puderam interagir 
e exercitar possibilidades para superar os desafios do 
dia a dia, treinando suas capacidades emocionais para 
serem ainda mais flexíveis, confiantes e pré-dispostas, 
conquistando uma harmonia holística.

Em sua exposição, o ator conduziu a todos a se olha-
rem, enxergando as suas melhores e piores caracterís-
ticas e, “a partir disso, ou seja, da empatia, é possível, 
de fato, olhar para o outro no mais amplo sentido dessa 
palavra”, explicou Vandré.

A diretora do DHO (Departamento de Desenvolvi-
mento Humano Organizacional), 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 da ações e posturas diárias”, destacou.

 Um exemplo disso são os depoimentos de quem 
participa e já é convidado “de carteirinha”:

“Achei sensacional o evento que o CIESP-Campinas 
nos proporcionou hoje! Com certeza, valeu cada minuto. 
O café bem servido, os participantes solidários em 
seus abraços e um palestrante carismático e cativante. 
Simplesmente a receita ideal para o sucesso”, relatou 
Maria Luiza B. Duarte, assistente executiva da SABIC.

"Vivenciar e desfrutar dos excelentes momentos 
da palestra ‘A arte de ser mais feliz’, tão bem expla-
nada pelo simpático e carismático Ricardo Vandré. Um 
grande aprendizado e amadurecimento na vida pessoal, 
que sempre tem que estar equilibrada para que possa-
mos utilizar nossas emoções na vida profissional. A cada 
ano, o CIESP nos surpreende com estas ‘joias’. Ganhei 
meu melhor presente do ano por ter participado de 
uma palestra tão primorosa. Valeu e muito este grande 
presente no Dia da Secretária. Aguardo ansiosamente 
o próximo ano”, descreve Nilza Maria Falconi Forner, 
secretária executiva da LBS.

No encerramento, as participantes foram presti-
giadas com o sorteio de brindes de todas as empresas 
parceiras do evento. 

PALESTrA DO 
ATOr rICArDO 
VANDré AGITA 
O dia da 
SeCretária
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NeGóCioS

ENCONTrO 
DE NEGóCIOS 
FOMENTA 
Cadeia 
ProdutiVa 
de PaulíNia
Em 26 de setembro, o encontro 
realizado em parceria com a 
prefeitura da cidade possibilitou 
mais de 550 reuniões.
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NeGóCioS

Representando o CIESP-Campi-
nas, conduziram a abertura do 
Encontro, os diretores: José Nunes 
Filho (titular); José Henrique 
Toledo Corrêa (1º vice-diretor e 
diretor estadual de Produtos, Servi-
ços e Negócios); Fabiano Grespi 
(diretor de Negócios); e o represen-
tante local e 2º vice-diretor eleito 
(2018-2021), Alfeu Cabral. Todos 
enalteceram o caráter representa-
tivo do evento, símbolo da agenda 
de Negócios do CIESP.

José Nunes Filho destacou a 
vontade do empresariado de se 
preparar para a retomada econô-
mica e a oportunidade de reunião 
com os industriais em uma cidade 
extremamente representativa no 
setor industrial, “potencial de 
infraestrutura e benefícios para que 
as indústrias aqui se estabeleçam”, 
observou.

O diretor titular ainda observou 
o percentual do índice de confiança 
do empresário, que, acima de 50%, 
expressa o desejo de investir da 
classe empresarial. “Estamos vendo 
a economia se descolar da polí-
tica, a inflação para 2018 não deve 
passar dos 3% e o índice de desem-
prego estagnou. O que nós esta-
mos fazendo aqui é gerar emprego, 
renda e riqueza, contribuindo para 
esta evolução”, afirmou.

Lideraram o ciclo de reuniões, 
as seguintes empresas: Braswell, 
Copersucar, Grupo LSL, VLI Logís-
tica e Steel Warehouse Cisa.

A empresa Copersucar parti-
cipou na categoria de líder pela 
primeira vez e, representada pelo 
responsável da área de Suprimen-
tos, Luiz Flávio Conte, comentou 
sobre a localização privilegiada e 
estratégica do local: “Paulínia está 
no eixo dos nossos terminais. Além 
disso, nos surpreendemos com a 
qualidade das empresas participan-
tes. Tudo isso nos auxilia para uma 
melhor gestão e mapeamento de 
mercado, favorecendo a tomada de 
decisões assertivas.”

Para a representante da direto-
ria de Gestão de Energia e Comer-
cialização da Enel Brasil, Fabiana 
Shyton de Andrade, a produtivi-
dade do encontro se deu através 
do conhecimento e identificação 
dos prospects de área, “além de 
conquistarmos novos parceiros e 
entendermos um pouco mais do 
cenário econômico que contextua-
liza o atual momento da indústria”, 
avaliou.

A atração de players potenciais 
de cada região é um dos diferen-
cias de cada encontro. Sobre isso, 
o 1º vice-diretor, José Henrique 
Toledo Corrêa, e o diretor de Negó-

cios, Fabiano Grespi, lembraram 
ao público o valor agregado pela 
entidade com produtos e serviços 
direcionados à indução de novos 
negócios, como permite o aplica-
tivo Inteligência de Mercado e as 
liminares das quais podem fazer 
uso os associados do CIESP, viabi-
lizando a significativa redução de 
custo e tempo.

O prefeito de Paulínia, Dickson 
Carvalho, e o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico de 
Paulínia, Rui Rabelo, alertaram que 
a cidade observa com bons olhos 
parcerias como esta com a Casa da 
Indústria: “Esta é uma oportuni-
dade para nosso município alavan-
car ainda mais seu potencial nos 
setores industrial, de comércio e de 
serviço, lembrando ainda de nossa 
constante busca por novas conquis-
tas na área de inovação. ”

Autoridades de diversos setores 
participaram do evento, com desta-
que para: Pedro dos Santos Cunha, 
gerente da Caixa Econômica Fede-
ral; Tomás Marcelo Martins Leite, 
diretor do SENAI Paulínia; Regi-
naldo Aparecido de Oliveira, repre-
sentando o gerente do SEBRAE 
Paulínia, Nilcio Caibar de Souza 
Freitas; e Danilo Cesar Bueno, dire-
tor do SESI Americana.
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NeGóCioS

eNCoNtro 
de NeGóCioS 
em CamPiNaS 

MOVIMENTA 
A rEGIÃO 

METrOPOLITANA
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O evento, que aconteceu, no dia 
30 de agosto,  no Hotel Ramada, 
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 AEDIC – Associação das Empre-
sas do Distrito Industrial de Campi-
nas. Após o encontro, os participan-
tes receberam publicação com a lista 
de contatos de todos para incentivar 
o relacionamento posterior.

Com um formato 100% dinâ-
mico, 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 conver-
sam 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.

Dentre as autoridades que condu-
ziram as boas-vindas, estiveram: o 
diretor titular do CIESP-Campinas, 
José Nunes Filho; o diretor estadual 
de Produtos, Negócios e Serviços 
e 1º vice-diretor do CIESP-Campi-
nas, José Henrique Toledo Corrêa; 
o 2º vice-diretor eleito do CIESP-
Campinas – mandato 2018 a 2021 –, 
Alfeu Cabral; o diretor de Negócios, 
Fabiano Grespi; o gerente do Ramada 
Hotel, Cassio Santos; o gerente da 
Caixa Econômica Federal, Marcos 
Edvaldo Cosani; o diretor do SESI 
Joá Penteado, Antônio Lombardo; o 
diretor do SENAI Prof. Dr. Eurycli-
des de Jesus Zerbini; o diretor do 
SENAI Roberto Mange, João Ulisses 
Laudissi; representando o gerente 
do SEBRAE Campinas (Nílcio Frei-
tas), Cíntia Maretto; o presidente da 

AEDIC, João Leite Praça; o secretá-
rio municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Habitação e Trabalho de 
Dracena, Divanir Ledo dos Santos; 
e o secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico, Social e 
Turismo de Campinas, André von 
Zuben.

Figuraram no time das empre-
sas líderes participantes: Brasi-
liense, Hotel Golden Park, Associa-
ted Spring, Coppersteel, Aperam, 
Cassini, Delphos e Teadit.

Os diretores do CIESP-Campinas 
evidenciaram em seus discursos o 
valor agregado através de uma enti-
dade de classe forte e representativa 
como o CIESP-Campinas, por meio 
da qual o industrial e o empresário 
têm a defesa de seus direitos levada 
a sério. “Um exemplo são as diver-
sas liminares conquistadas pela casa 
em defesa da categoria, a partir das 
quais o empresariado resolve ques-
tões complexas com uma econo-
mia significativa de custo e tempo”, 
evidenciou José Henrique Toledo 
Corrêa. 

José Nunes Filho destacou a força 
da classe nesse momento da econo-
mia e afirmou o potencial produtivo 
da RMC, lembrando que o CIESP 
acredita que um dos caminhos para 
a grande mudança é a reforma do 
sistema financeiro brasileiro. “A 
disponibilidade de crédito é baixa 
e o spread cobrado é elevadíssimo, 
enquanto o BNDES, que deveria 
fomentar o desenvolvimento econô-
mico e social no país, com juros e 
condições mais acessíveis, prefere 
investir os recursos subsidiados pelo 
contribuinte brasileiro em outros 
países.”

rodolfo locher
Gerente de operações 
da Geoblue Brasil

“o encontro foi ótimo! 
Conversamos com 
muitas empresas, a 
organização do tempo e 
a dinâmica entre todos 
ajudam muito. as nego-
ciações ocorridas aqui 
nos abriram perspec-
tivas. É uma semen-
tinha que plantamos 
hoje para brotar futu-
ramente. o percentual 
de interesse em nosso 
produto também foi 
interessante, ficando na 
margem de 50%.”

Fabio tavares
diretor da Brasiliense

“É a primeira vez que 
estamos aqui e nos abre 
a mente para outras 
possibilidades. É uma 
oportunidade de obser-
var mais as demais 
empresas, absorver 
conhecimento e enten-
der, além de refletir 
sobre o que pode ser 
levado para dentro da 
nossa organização.”

richardson d. oliveira
diretor da riferplast

“a quantidade de produ-
tos e serviços ofereci-
dos superou as nossas 
expectativas. Esta foi a 
nossa primeira partici-
pação e já temos consul-
tas com possibilidade de 
fechamento de negócio.” 

oPiNião

PartiCiPaNteS
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atualidade

De acordo com o engenheiro 
agrônomo e diretor operacional, 
Daniel Soares Guatura, a aplica-
ção química de Pest Pro é reali-
zada de maneira focal, atacando a 
concentração das pragas, ou seja, 
sua origem dentro do ambiente. 
Isso é possível através de uma 
prévia análise realizada pelos 
nossos engenheiros agrônomos. 
“A aplicação meramente espacial 
se mostra ineficaz quando se faz 
uma análise mais aprofundada”, 
salienta o engenheiro.

O diferencial dessa prática está 
na alta qualidade, decorrente de 
um conjunto de técnicas e produ-
tos domissanitários (liberados e 
supervisionados pela Vigilância 
Sanitária). “Os produtos não têm 
nenhum odor ou fumaça, além de 
toxicidade apenas na hipótese de 

contato direto, prática incomum no 
mercado, permitindo a realização 
do tratamento inclusive durante o 
funcionamento de qualquer estabe-
lecimento gastronômico”, explica o 
engenheiro agrônomo.

Eduardo Vilela, diretor comer-
cial, lembra que o fornecimento 
da mão de obra qualificada para a 
prestação do serviço também é um 
fator muito benéfico para o cliente: 
“A Pest Pro é a única responsá-
vel por todos os pagamentos dos 
encargos da legislação trabalhista, 
previdenciária e fiscal vigentes, 
como também pelos acidentes de 
trabalho do técnico em combate 
de pragas, que não terá qual-
quer vínculo empregatício com o 
contratante.”

A Pest Pro Controle de Pragas 
faz parte do Grupo Irmãos Meirel-

les, reconhecido por sua quali-
dade e responsável pela marca de 
loja agropecuária mais antiga do 
Brasil, mantendo sua tradição de 
uma forma moderna no mercado. 
Com mais de 70 anos, atualmente 
o Grupo trabalha com diversos 
tipos de produtos, estabelecidos 
em categorias como produtos para 
casa, jardinagem, piscina, pet shop, 
farmácia, dedetização, produtos 
químicos, máquinas e ferramentas, 
pescas, entre outros. “Buscamos a 
constante modernização e inova-
ção em nossos processos e produ-
tos e, para isso, mantemos nossas 
raízes e nos respaldamos através 
do vasto conhecimento sobre a 
agropecuária, com uma tradição 
de décadas”, fundamenta um dos 
proprietários e diretores do Grupo, 
João Meirelles.

GruPo irmãoS 
meirelleS
PEST PRO 
CONTROlE 
DE PRAgAS SE 
DIfERENCIA EM 
TéCNICA DE 
IDENTIfICAçãO 
DE VETORES

“A técnica Pest Pro diferencia-
se no mercado porque consiste 
na aplicação de produtos 
sem repelência. A técnica 
empregada não afugenta o 
inseto ou vetor em um primeiro 
momento, pelo contrário, ela é 
sorrateira na medida em que 
leva à contaminação de forma 
generalizada sem a percepção 
sensorial da praga, atingindo 
a coletividade”, conta o diretor 
comercial, Eduardo Vilela.
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Diretora executiva 
jurídica da Federação 

das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP). 

Formada pela Universi-
dade Mackenzie, atua há 

20 anos na área corpo-
rativa. Especialista em 
Direito da Economia e 

da Empresa pela Funda-
ção Getúlio Vargas, com 

MBA em Direito Empre-
sarial também pela FGV/
SP. É mestre em Direito 

do Trabalho e Relações 
Internacionais do Traba-

lho pela Universidade 
Três de Fevereiro, de 

Buenos Aires (Argentina). 
É atualmente presidente 
da Comissão de Apoio a 

Departamentos Jurídicos 
da OAB/SP. Foi presi-

dente da Comissão sobre 
Gestão de Departamentos 
Jurídicos do Instituto dos 
Advogados de São Paulo 
(IASP). Integra o Conse-

lho Deliberativo do Fundo 
de Previdência Privada 
MultiBra, patrocinado 

do Banco Bradesco Vida 
e Previdência S.A, antigo 

HSBC S/A. É membra 
da Academia Paulista 

de Direito do Trabalho 
e professora do Insper, 

do IDP e da LEC- Legal, 
Ethics and Compliance.  

artiGoS

A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, 
promoveu a modernização da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e representa uma vitória 
da sociedade e do Brasil porque não podíamos 
mais conviver com uma legislação completa-
mente ultrapassada, feita há 74 anos atrás.

A Lei fundamentou-se na valorização da 
negociação coletiva e no princípio da inter-
venção mínima do Estado sobre a autonomia 
da vontade das partes. Assim, alterou normas 
atinentes a relações coletivas e individuais de 
trabalho, criou novas modalidades de contratos 
de trabalho e aperfeiçoou outras, bem como alte-
rou regras processuais do trabalho para compa-
tibilizá-lo às regras de processo civil e conferir-
lhe mais celeridade.

Vale destacar que, apesar de permitir a 
negociação de direitos por meio de instrumentos 
coletivos, a Lei manteve intangíveis os direitos 
constitucionalmente garantidos ao trabalhador, 
por exemplo, o direito ao salário mínimo; a 30 
dias de férias anuais; ao 13º salário; ao FGTS; 
ao descanso semanal remunerado; ao seguro 
desemprego, em caso de desemprego involun-
tário; ao salário-família; à licença-maternidade 
com a duração mínima de 120 dias; entre outros.

Observados os limites e requisitos legais, 
as convenções e acordos coletivos de trabalho 
prevalecerão sobre a vontade do legislador, e a 
anulação das normas coletivas só será possível 
em caso de vícios do negócio jurídico.

Novas formas de contratação foram criadas 
para adequar a legislação ao trabalho moderno 
e às necessidades atuais, como o teletrabalho, o 
trabalho eventual formalizado (intermitente), a 
atualização do trabalho em regime parcial e a 

terceirização de todas as atividades em busca da 
especialização, garantidos os direitos aos traba-
lhadores contratados nessas novas modalidades 
contratuais. 

A Lei criou novos meios de rescisão do 
contrato de trabalho, e inclusive tornou facul-
tativa a homologação perante o sindicato dos 
trabalhadores. Por exemplo, antes, sem previsão 
de rescisão por acordo entre as partes na legis-
lação, a empresa demitia e pagava tudo, ou o 
trabalhador pedia demissão e deixava de rece-
ber algumas verbas. Agora, com a possibilidade 
de extinção do contrato de trabalho de forma 
consensual entre empregado e empregador, o 
trabalhador terá direito a 50% do aviso prévio, se 
indenizado, e da multa do FGTS; e poderá movi-
mentar 80% do FGTS; entretanto, perde direito 
ao seguro desemprego.

Também foram alterados alguns disposi-
tivos referentes ao Processo do Trabalho, tais 
como a possibilidade de homologação de acordo 
extrajudicial pela Justiça do Trabalho; conta-
gem de prazo e honorários de sucumbência de 
advogados na Justiça do Trabalho; redução em 
50% do depósito recursal para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a possibilidade de 
sua substituição por fiança bancária ou seguro 
garantia judicial; dentre outros.

As recentes alterações na CLT são um grande 
passo rumo à modernidade nas relações de 
trabalho porque respeitam a vontade das partes 
e permitem que empregadores e trabalhadores 
possam decidir as melhores regras, ou aquelas 
que melhor se adequam à atividade específica, 
respeitando o setor, sua localidade e, enfim, a 
realidade da relação contratual de trabalho.

REdESEnhAndO 
uM nOvO cEnáRIO 
dE MERcAdO PARA 

EMPRESáRIOS E 
cOlABORAdORES

rEFOrMA 
TrABALHISTA E 
SEuS IMPACTOS:

DRa. lUCIaNa 
NUNES FREIRE
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Engenheiro e mestre em Enge-
nharia Elétrica, além de escritor. 

Durante toda a sua carreira, 
dedicou-se ao projeto de sistemas 
embarcados de alto desempenho e 

à gerência de times de Engenharia 
de Desenvolvimento. Atualmente, 

trabalha como especialista de 
gestão de P&D e Inovação pela 
Repo Aceleradora de Produtos. 

Ricardo pode ser contatado pelo 
e-mail contato@rftafas.blog.br.

artiGoS

A inovação é um problema quando nosso concorrente inova 
e nós não. Gosto dessa frase, pois ela já define muito bem o tama-
nho do problema: inovar não é opcional. Inovação é uma ativi-
dade que deve ser levada a sério e deve ser feita todo dia, em todo 
momento.

Até aqui, todo mundo sabe. Todo mundo leu. Todo mundo 
acha correto. O que eu pergunto é o seguinte: se todo mundo já 
sabe, por que ainda falamos tanto sobre a necessidade de inovar? 
A resposta, infelizmente, é dura: porque a maioria não está 
fazendo alguma coisa a respeito.

Então, como isso se desenvolve? Como se chega a um ponto 
em que a inovação se torna um problema? Um dos caminhos, 
talvez um dos mais comuns, é achar que inovação é uma condi-
ção e não uma característica. “Vamos inovar quando for preciso”.

a inovação tem que ter impacto
Quando afirmo que a maioria não está fazendo nada a 

respeito, é porque pouca gente está, de fato, aplicando-se a um 
modelo ou processo inovador. Eu costumo dar o exemplo da 
empresa que “inova” mudando sua identidade visual.

Isso não é inovação. Nada disso muda a forma como as 
pessoas consomem um produto, não muda processo, não muda 
preço, enfim, não muda nada. Uma renovação em alguma marca 
pode até ter suas razões de mindshare, segmentação de marca e 
várias outras questões de identidade visual. Até pode, mas isso, 
sem dúvida, não é algo inovador. É apenas a renovação de algo. 
Renovar não é inovar.

inovar, inventar e renovar
O Brasil é um país de inventores e eu vivo afirmando isso. 

Adoramos quem cria um produto do nada. Tanto que todo mundo 
conhece Santos Dumont como inventor do avião, mas ninguém 
conhece Dimitri Sensaud de Lavaud, que realizou o primeiro voo 
comercial no Brasil em um avião produzido por ele. Para mim, 
seria ele o verdadeiro pai da aviação nacional.

Uso esse exemplo porque confundimos inovação com inven-

ção, inovação com renovação, e não sabemos o que é inovar. 
Inovar é mais parecido com “melhorar” do que com “criar”. 
Porém, sempre há alguém no mundo investindo energia e recur-
sos pensando em como melhorar algo. O avião foi um dos casos 
nacionais: não investimos na aviação e não tardou até que isso 
fosse percebido…

Uma venda perdida
Não tarda, mas o problema começa sutil.
Eu digo: na primeira venda perdida. Um preço que precisa 

ser reduzido, condições especiais de pagamento, prazos de rece-
bimentos dilatados. É no bolso que se sente a falta de inovação. 
Talvez a primeira venda não seja perdida, pois o cliente não vai 
mudar algo sem ter um benefício concreto. Talvez nosso cliente 
resista em nos abandonar na primeira investida do nosso concor-
rente esperando que nossos produtos e serviços venham a acom-
panhar o mercado.

Pode ser… Porém, e muito comumente, as empresas ficam 
paradas e, quando acordam, têm seu negócio em risco não por 
uma, mas por algumas gerações de evolução aquém dos concor-
rentes. Na correria, com necessidade de resultados rápidos, o que 
se faz?

E quando a inovação vira um problema exata-
mente?

E aqui o ciclo se fecha. Não existe inovação sem impacto. Não 
adianta fingir que se atua de forma inovadora, não adianta “estar” 
inovador. É preciso SER inovador. No desespero de inovar em 
algo, começam as soluções paliativas, tapa-buraco, na esperança 
que isso resolva o problema de anos perdidos sem a preocupação 
de como se manter atual e à frente do mercado.

Sem novos produtos e serviços, sem vendas e sem recursos 
para inovar. A conta da falta de inovação chega. Como ninguém 
gosta de receber contas, é nesse exato momento que a inovação se 
torna o maior problema. 

quANDO A 
INOVAçÃO SE 
TOrNA uM 
ProBlema
RICaRDo FIalho 
taFaS JUNIoR 



NJe-CamPiNaS

No dia 05 de setembro, o NJE-Campinas, Núcleo de 
Jovens Empreendedores de Campinas, abriu um novo 
ciclo de trabalho inaugurado pela palestra que foi condu-
zida pelo 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 estive-
ram em pauta, com a análise dos critérios de invenção 
X cópia; a inovação como custo fixo para obtenção de 
incentivos; o “veneno” sutil da falta de inovação; e a difi-
culdade de mudança.

“A inovação começa a se tornar um problema 
quando a concorrência faz e a gente não faz e, nesse caso, 
é necessário olhar para dentro e entender o que poderia 
ter sido feito de maneira preventiva, já que os prejuízos 
posteriores são contundentes. A inovação não se faz do 

dia para a noite, é um hábito, é constante, é todo dia”, 
observa o palestrante.      

 O coordenador do NJE-Campinas, Edson Oliveira, 
explicou a nova fase do grupo e a preocupação nesse 
novo foco: “Vivemos a 4ª Revolução Industrial e todas 
as suas implicações, entre elas os desafios das startups, 
aceleradoras e incubadoras para potencializar nossos 
maiores capitais, que são o conhecimento e a inovação 
aqui presentes. Nossa região é um dos maiores polos 
tecnológicos do país, com muitos talentos e empresas 
embrionárias ainda buscando seu espaço. Estamos aten-
tos ao nosso papel de suporte e acolhimento a todos 
esses empresários, promovendo um produtivo inter-
câmbio entre os mais experientes, que também percor-
rem o caminho constante da reinvenção e inovação, com 
aqueles que ainda estão ‘nascendo’ e se consolidando 
como importantes ativos para nossa região.”

NJe-CamPiNaS 
iNauGura NoVa 
FaSe COM FOCO 
NAS StaRtUPS

Palestra 
inaugura nova fase no 

NJE-Campinas e aborda os desafios da 
inovação e do empreendedorismo, tanto 

para as startups como para as PMEs.

leia mais no artigo na página 35.
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SeSi / SeNai

Entre os dias 14 e 15 de setembro, aconteceu o evento 
Mundo SENAI, na Escola e Faculdade de Tecnologia 
SENAI “Roberto Mange”, que teve como proposta abrir 
as portas da unidade para que estudantes de escolas 
públicas e privadas, entidades assistenciais, bem como 
empresas e instituições de apoio à indústria pudessem 
conhecer a estrutura educacional e tecnológica.

Durante os dois dias de evento, foram ministradas 
palestras com representantes de empresas que atuam 
no setor industrial, nas áreas de elétrica, metalmecânica, 
robótica e ferramentaria, “cuja diversidade de temas 
trouxe maior difusão de conhecimento e práticas dos 
processos industriais”, contou o diretor de unidade, 
João Laudisse. A empresa Tramontina enriqueceu o 
evento contando, por meio do promotor técnico Marcos 
Oliveira, a história e o desenvolvimento do parque 
industrial localizado no Rio Grande Sul, além de montar 

um estande no qual os visitantes puderam conhecer um 
pouco dos produtos feitos pela empresa. Outra empresa 
que apresentou sua tecnologia no evento foi a SMC 
Pneumáticos do Brasil Ltda., cujo representante, Jaílson 
Antonio de Queiroz, contribuiu com a palestra sobre 
automação pneumática e soluções personalizadas para 
empresas.

Todos os monitores foram capacitados para reali-
zar a visita e as equipes foram organizadas de modo 
a conter representantes de todos os cursos, para que, 
assim, cada monitor tivesse a oportunidade de apresen-
tar-se aos visitantes. Os monitores receberam, além das 
orientações, camisetas do evento a fim de serem melhor 
identificados.

A escola recebeu um grande número de visitantes, 
que foram acompanhados pelos monitores, alunos dos 
cursos oferecidos pela escola.

muNdo SeNai NA 
ESCOLA E FACuLDADE 

DE TECNOLOGIA 
SENAI “rOBErTO 

MANGE”
O evento contou com oficinas 

de experimentação de atividades 
industriais e os visitantes puderam 

conhecer todo o processo de produção em 
uma impressora 3D, desde o planejamento à 

execução, além de ter a oportunidade de ver a peça 
pronta ao final da visita. Os visitantes participaram 

de oficinas nos laboratórios de Metrologia, onde foram 
realizadas demonstrações de medição tridimensional 

apresentadas pelo ex-competidor da Olimpíada do 
Conhecimento, o jovem Wesley Henrique de Lima Pandolfo.
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A motivação e a resiliência na formação de um 
vencedor edificaram a pauta de como os profissionais, 
principalmente aqueles que trabalham na área de Recur-
sos Humanos, podem e devem conduzir melhor seus 
processos de formação e orientação dos colaboradores.

Nessa seara, o campeão olímpico William Peixoto 
Arjona descreveu e levantou a bola do valor agregado 
às escolhas certas nas oportunidades ideais: “É real e 
pertinente o valor agregado que existe nesta questão do 
foco e da motivação, centrada em três eixos: o foco em 
si, no outro e na situação presente. Desta forma, oriento 
sempre como fazemos no esporte: a motivação vem em 
cada conquista do processo, pois, quando escolhemos 
um caminho e trilhamos cada etapa com entusiasmo e 
dedicação, é possível nos fortalecermos a cada pequena 
conquista, o que acaba sendo uma forma de se preparar 
ao longo do caminho. Isso traz mais força e resiliência e, 
quando percebemos, já foi vencida toda a batalha.”

Enquanto referência nos serviços de Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST), com uma história de mais de 
70 anos nessa área, o SESI-SP apresentou na reunião uma 
proposta diferenciada às indústrias paulistas. “Nosso 
objetivo aqui é entregar soluções para a melhoria dos 
ambientes de trabalho, para tanto, promovemos consul-
toria e assessoria em SST, identificando as situações de 
risco e desenvolvendo programas de saúde ocupacio-
nal”, explicou Marcela da Silva Lazaro, especialista em 
saúde do SESI.

O SESI tem toda a expertise para o atendimento à 
legislação, no cumprimento ao eSocial, “além disso, 
orientamos a gestão da indústria para o aumento da 

produtividade, com foco na redução de acidentes e 
doenças do trabalho, o que, por consequência, impacta 
diretamente o FAP – Fator Acidentário Previdenciário”, 
alerta Eduardo Augusto Carreiro, gerente executivo de 
Esportes e Promoção de Saúde do SESI.

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 gerente regional, Ophir Figueiredo Júnior.

O encontro contou com a presença de importantes 
gestores do CIESP, SESI, SENAI e demais parceiros, 
como: Wallace Nascimento, superintendente Comer-
cial da Nunes & Grossi – Administradora de Benefícios; 
Magali Pires, promotora de eventos do Hotel Fonte 
Santa Tereza; Fabiano Grespi, diretor de Negócios do 
CIESP-Campinas; Silvia Luna, diretora do DHO do 
CIESP-Campinas; Ophir Figueiredo Júnior, gerente 
regional do SENAI-SP; Luiz Carlos Allegretti, diretor do 
SENAI de Valinhos; Paulo Sérgio P. Casati, diretor do 
SESI de Valinhos; Gustavo Henrique T. Moysés, diretor 
do Departamento de Ações para a Juventude de Vali-
nhos; Wilton Borges, secretário municipal de Desenvol-
vimento Econômico de Valinhos; e Israel Scupenaro, 
presidente da Câmara Municipal de Valinhos. 

O evento teve o patrocínio da Nunes & Grossi e o 
apoio da Fonte Santa Tereza.

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 no Hotel Fonte Santa Tereza, 
em Valinhos, e trouxe um diferencial 
para os profissionais de RH.

acompanhe na íntegra:
ciespcampinas.org.br/site/noticias
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à FreNte

A associada do CIESP-Campinas inova com o 
projeto “Viva Melhor” que conta com o apoio 

do Programa Municipal de IST/HIV/Aids e 
Hepatites Virais de Campinas.

l a SuSteNtáVel 
CONquISTA EDITAIS DO 
MINISTérIO DA SAúDE, 
uNODOC E uNESCOAntecipando tendências, a consultoria criou o 

Projeto Viva Melhor – Faça o Teste de HIV/Aids (www.
vivamelhorfacaotestehiv.org.br), da OSCIP Terra 
das Andorinhas (2000 atendimentos gratuitos/mês), 
que, desde de 2014, foi contemplada em sete editais 
de chamada pública, promovidos pelo Ministério da 
Saúde, UNODOC e UNESCO. 

O projeto acontece na região sudeste do Brasil, em 
parceria com o Departamento de Vigilância, Prevenção 
e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, 
do Ministério da Saúde, através da estratégia “Viva 
Melhor Sabendo” (VMS), e tem o apoio do Programa 
Municipal de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais de 
Campinas. O objetivo é ampliar a testagem rápida do 
HIV por fluido oral, de forma oportuna, voluntária, 
sigilosa e gratuita nos espaços de sociabilidade das 
populações-chave, associando prevenção, testagem, 
aconselhamento, diagnóstico precoce, vinculação ao 
serviço e tratamento oportuno. O projeto também 
realiza palestras gratuitas para outras empresas e insti-
tuições de ensino.

A L A Sustentável Consultoria, sediada em Campi-
nas/SP e associada do CIESP-Campinas desde 2012, 
é especializada em desenvolver projetos de inovação 
e sustentabilidade e captação de recursos. Ela registra 
crescimento anual na abrangência de soluções, refle-
tindo uma prática de serviços robusta e que apresenta 
um diversificado portfólio, utilizando metodologia 
própria, capaz de gerar resultados, e realizando plane-
jamento, desenvolvimento, gestão, articulação de parce-
rias, captação de recursos e conclusão dos projetos para 
os setores púbico, privado e terceiro setor. Além disso, 
oferece palestras, treinamentos e cursos in company. Os 
cases de sucesso da empresa demonstram a capacidade 
de atender os mais exigentes e complexos projetos. 

 A empresa vem mantendo um compromisso com a 
geração de oportunidades de desenvolvimento de negó-
cios, pessoas e comunidades, o que permitiu ampliar 
portfólio e conquistar eficiência, além de desenvolver 
sua capacidade de ser relevante para seus mercados, 
clientes e para o mundo, por meio da oferta de seus 
produtos e serviços. “A adoção de práticas de inovação 
e de sustentabilidade presume a incorporação de aspec-
tos econômicos, sociais, ambientais e de governança no 
processo de tomada de decisão”, ressalta Liliana Mussi, 
empresária e gestora de projetos da L A Sustentável 
Consultoria, coordenadora do Núcleo de Orientação 
ao Investimento Social Privado do Departamento de 
Sustentabilidade do CIESP-Campinas e membro do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também 
em Campinas.

Para saber mais, contate: laconsultoria@aol.com

Atividades 
do Projeto 

no centro de 
Campinas.

Visita de monitoramento de atividades de campo dos 
técnicos Diego Callisto e Lis Pasini, do Ministério da 

Saúde, e Josué Lima, do Programa Municipal de IST/
Aids e Hepatites de Campinas/SP 2017.

Visita de monitoramento em 2016, da Técnica 
do Ministério da Saúde, Paula Adamy.
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turiSmo Saúde 
MOVIMENTA SETOr 
HOTELEIrO DE 
CAMPINAS

O setor hoteleiro da cidade de Campinas, no interior 
paulista, recebe, conforme pesquisas e estudos, apro-
ximadamente 60 mil hóspedes por ano, cuja finalidade 
de hospedagem e deslocamento integra-se ao Turismo 
Saúde. As informações partem das análises atuais da 
coordenação dos associados do CRC&VB (Campinas 
e Região Convention & Visitors Bureau) e da Direto-
ria de Turismo da cidade. Esse segmento é destaque 
entre os âmbitos de principal interesse da categoria 
hoteleira há pelo menos oito anos e configura-se como 
alternativa positiva de fomento para o mercado em 
questão, principalmente enquanto ações orçamentárias 
do setor privado, destinadas ao business travel, seguem 
em readequações e adaptações ao cenário e panorama 
econômico atual. “Que 2018 seja um ano assertivo para 
o turismo de negócios e para o setor de eventos a partir 
da estabilização  econômica dos calendários e planeja-
mentos financeiros das empresas e o retorno de deman-

das às viagens corporativas”, consi-
derou o coordenador hoteleiro do 

CRC&VB e gerente geral do hotel 
Newport Residence Campinas 
(Rede Vitória Hotéis), Douglas 
Marcondes.

De acordo com o coordena-
dor, o Turismo Saúde ressalta, 

principalmente, a presença de 
hóspedes-pacientes, brasilei-

ros e estrangeiros, que procuram, na 
cidade de Campinas, tratamentos específicos ou atendi-
mentos especializados a preços mais atrativos. A maior 
incidência está em tratamentos odontológicos, ortopédi-

cos, oftalmológicos, estéticos e de reprodução assistida, 
e os hotéis com mais êxito para esse público oferecem 
características Residence, “já que o hóspede precisará de 
longa permanência, custo-benefício flexível e serviços 
adaptados às necessidades que se apresentam”, comple-
tou.  

residences e o turismo saúde

A Região Metropolitana de Campinas dispõe, recen-
temente, de cerca de 550 complexos hoteleiros na catego-
ria Residence. Habitualmente, os flats oferecem minico-
zinha, condições de acessibilidade e estrutura completa 
para estadas de longa permanência. No primeiro semes-
tre de 2015, o hotel Newport registrou 6.161 pernoites 
gerais; 5% desse total corresponderam a hóspedes-
pacientes. Nos últimos cinco anos, o hotel já recebeu mais 
de 1.100 pernoites nessa modalidade. Segundo Marcon-
des, cerca de 120 mil diárias são registradas anualmente 
em Campinas provenientes do Turismo Saúde.  

A localização privilegiada da cidade e a proxi-
midade com grandes centros de tratamento corrobo-
ram para a ênfase nas demandas, além de facilidades, 
descontos especiais na tarifa-balcão e equipes treinadas. 
A região de Campinas concentra, por exemplo, hospi-
tais que são referências em oncologia, oftalmologia e 
odontologia; alguns destaques são o Caism Hospital da 
Mulher da Unicamp (Universidade Estadual de Campi-
nas), o Centro Infantil Boldrini, o Hospital do Coração, 
Beneficência Portuguesa, o Samaritano (de Paulínia e 
Hortolândia), o Hospital Metropolitano e o IPB (Insti-
tuto Penido Burnier).
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A oficina, que abriu a agenda do departamento no 
mês de agosto, vem ao encontro de uma pauta que já 
é tendência. Desde sua criação, em 2000, mais de 3.700 
empresas utilizaram os Indicadores Ethos, fator que 
traduz os conceitos da sustentabilidade em práticas 
empresariais e nos apresenta um caminho para a evolu-
ção da gestão do tema na empresa. 

De acordo com o diretor de Sustentabilidade, Luiz 
Fernando Bueno: “Capacitar os participantes a incorpo-
rar a metodologia de aplicação nas organizações, bem 
como a realizar a seleção de indicadores mais apropriada 
a cada negócio, é essencial para projeção das empresas.”

A palestrante Juliana Soares é formada em Adminis-
tração de Empresas e pós-graduada em Gestão Socioam-
biental para a Sustentabilidade pela FIA-USP, tendo 
atuado por oito anos em empresa multinacional nas 
áreas de Operação, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 
e Comunicação e Responsabilidade Social. Há sete anos 
no Instituto Ethos, atualmente é coordenadora de proje-
tos de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, 
orientando empresas sobre a temática da sustentabi-
lidade. Também é responsável pelo desenvolvimento 
do guia temático Integridade, Prevenção e Combate à 
Corrupção dos Indicadores Ethos.

oFiCiNa SoBre 
oS iNdiCadoreS 

ethoS PArA 
NEGóCIOS 

SuSTENTáVEIS E 
rESPONSáVEIS

“Os Indicadores Ethos são ferramentas 
de gestão que apoiam as empresas 

na incorporação da sustentabilidade 
e da responsabilidade social 
empresarial (RSE) em suas 
estratégias de negócio, de modo 
que esse venha a ser sustentável e 

responsável”, descreveu a expositora 
Juliana Soares.
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Fomento à inovação e aproximação do conhecimento 
universitário e o setor produtivo: essas são as principais 
missões da EMBRAPII, que, desde a sua fundação, em 
2014, já fechou 294 contratos de projetos de inovação 
em parceria com empresas, no valor total de R$ 497 
milhões. Para que esse modelo de negócios possa chegar 
ao conhecimento do empresariado brasileiro, a EMBRA-
PII firmou uma recente parceria com a FIESP e o CIESP 
para realizar, dentre outras ações, workshops com 
empresários nas regionais dos CIESP em todo o estado 
de São Paulo, nas quais são apresentadas as vantagens 
da EMBRAPII e como ter acesso aos seus recursos não 
reembolsáveis.

A EMBRAPII surgiu por meio de um contrato de 

gestão firmado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Ministério da 
Educação (MEC), que prevê o investimento de R$ 1,5 
bilhão em projetos de inovação com empresas pelo 
modelo de contrapartidas. Por este modelo, o financia-
mento dos projetos obedece à seguinte regra geral: a 
EMBRAPII pode investir até 1/3 das despesas das unida-
des em projetos de PD&I com empresas, enquanto o 
restante é dividido entre a empresa parceira e a unidade. 
Ao compartilhar riscos de projetos com as empresas 
(por meio da divisão dos custos do projeto), estimula-se 
o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade 
tecnológica para, assim, potencializar a força competi-
tiva das empresas, tanto no mercado interno como no 

emBraPii e 
ParCeiroS 

MuDAM O 
CENárIO DA 

INOVAçÃO
NO BrASIL 

Atualmente, a EMBRAPII possui 33 unidades e polos 
credenciados para desenvolver esses projetos. Em 
Campinas, a EMBRAPII está presente com quatro 
unidades: CNPEM (Processamento de Biomassas), 
CPqD (Comunicações Ópticas), CQMED/Unicamp 
(Biofármacos e Fármacos) e Instituto Eldorado 
(Dispositivos para Internet e Computação Móvel). 
Juntas, essas unidades já desenvolveram nove projetos, 
no valor total de R$ 13,4 milhões.
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mercado internacional.
O interesse das empresas em investir em inovação 

pode ser mostrado em números. Do total absoluto de 
projetos fechados com a organização, a maior contra-
partida tem sido das empresas. Elas já investiram 48% 
no valor total dos projetos. O restante foi dividido entre 
a EMBRAPII (33%) e suas unidades (19%). No balanço 
total deste período de 2017 (janeiro a junho), já foram 
fechados 60 projetos de inovação no valor de R$ 115 
milhões. No mesmo período, no ano passado, foram 47 
projetos, em um total de R$ 96 milhões. O valor médio 
dos projetos está em torno de R$ 1,7 milhão. Quando é 
feito um corte por regiões, a região Sul do Brasil repre-
senta o maior volume financeiro em projetos: R$ 33,5 
milhões. Já a região Nordeste representa o maior volume 
absoluto em projetos: 29 contratos.

“Estamos acompanhando a evolução dos nossos 
contratos com entusiasmo. A criação da EMBRAPII é 
para preencher uma lacuna na relação conhecimento 
x setor produtivo. Temos excelentes centros de PD&I 
credenciados conosco, que estão ajudando as empresas a 
aumentarem sua competitividade por meio da inovação. 
E tudo a um custo reduzido”, avalia o diretor-presidente 
da EMBRAPII, Jorge Guimarães.

Parcerias

A EMBRAPII vem realizando uma série de parcerias 
com agentes financeiros e tecnológicos para aumentar 
a sua capacidade de investimentos. Entre elas, está o 
contrato com o SEBRAE. A iniciativa prevê a liberação 
de R$ 20 milhões em duas linhas de financiamento: a 
primeira, voltada para o desenvolvimento tecnológico, 
destina-se apenas aos microempreendedores indivi-
duais, startups, micro e pequenas empresas. A segunda 
é destinada ao encadeamento tecnológico e pode contar 
com empresas de todos os portes. O financiamento irá 
ajudar os empresários a completarem suas contraparti-
das nos projetos desenvolvidos pela EMBRAPII.

Já com a FIESP/CIESP, foi assinado um convênio 
que irá estabelecer a mútua cooperação para a execu-
ção de ações conjuntas que contribuam para o cumpri-
mento de objetivos estratégicos das partes, tais como 
realização de eventos de aproximação da indústria 
com as unidades EMBRAPII, de maneira a viabilizar 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e educação nas 
pequenas e médias empresas do setor industrial. Para 
saber mais: (19) 3743-2200 (com Paula Carvalho).

Leia mais na matéria de capa.
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INOVE COM

MOVEBRASIL® cresce e inova para atender seus clientes através 
de serviços cada vez mais completos, desde o transporte 
inicial por veículos multipurpose para todos os tipos de carga, 
até locação de equipamentos, compartimentos de carga 
climatizados, climatizadores e geradores. Oferece frota completa 
de veículos munck, siders e baús refrigerados. Já conta com a 
última tecnologia para transporte de medicamentos: Precision 
Temp Control, que garante controle preciso de temperatura, para 
produtos sensíveis, variando de -20°C a 36°C.

A MOVE BRASIL® atua com profissionais qualificados no desenvolvimento 
e montagem de embalagens padronizadas, especiais e customizadas, para 
atender os  mais altos níveis de qualidade, agilidade e segurança de sua carga. 

A MOVE BRASIL® conta com a fabricação de embalagens disponíveis em 
plástico, madeira, caixas, pallets e stretch, atendendo todas as exigências da 
Norma Nacional (IN 32) e Internacional (NIMF 15).

Com atendimento personalizado (consulte área de atendimento), 
disponibiliza os serviços de criação e montagem de embalagens na modali-
dade in company, seja na sua empresa ou onde se encontra a sua carga. 
Conheça alguns dos tipos de embalagens disponibilizadas por nossa 
empresa, todas já preparadas de acordo com as marcações e especificações 
das Normas Nacionais e Internacionais.

EMBALAGENS:
• Pallets e peças de madeira em tamanhos personalizados;
• Caixas gaiolas com berço de proteção;
• Caixas customizadas, sob-medidas, para produtos disformes;
• Caixas padronizadas, utilizando regras para cargas frágeis;
• Stretch, unitização, proteção e imobilização do produto.

O processo com “Câmara Transportável para Tratamento Térmico 
(HT)“ ou simplesmente “HT Transportável“, é a tecnologia de tratamento 
fitossanitário mais moderna na atualidade, com o objetivo de evitar a 
disseminação de pragas quarentenárias. Uma tecnologia brasileira que 
atende especificações Nacionais e Internacionais, fornecendo agilidade e 
praticidade ao permitir o tratamento em grandes volumes de madeira, em 
qualquer local, particularmente, no seu local.

A MOVE BRASIL® finaliza os trabalhos com a emissão de certificados 
eletrônicos e gráfico de tratamento, com registro da temperatura 
durante todo o ciclo e identifica as embalagens tratadas com marcação 
internacional (IPPC), conforme Norma Nacional (IN32) e Internacional (NIMF 
15) e pronto! Sua empresa está habilitada, neste item, para a exportação.

VANTAGENS:
• Atendimento in company;
• Tratamento sustentável e seguro, sem produtos químicos;
• Agilidade e rapidez, tratamento finalizado em média 3h;
• Mobilidade e Otimização de Espaço, câmara transportável;
• Rastreabilidade dos tratamentos, emissão de certificado.

Centro Empresarial Viracopos Campinas SP

comercial@movebrasil.com.br

(19) 3725 6011 / 3725 5979

www.movebrasil.com.br

Autorização ANVISA AFE/AE

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS

TRATAMENTO TÉRMICO (HT)
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MATérIA DE CaPa
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iNdúStria 4.0
Fazendo alusão a uma metáfora de ondas 

concêntricas: imagine o que acontece quando 
lançamos uma pedrinha num lago de águas 
calmas. Então!  A cadeia da evolução, ou, melhor, 
das revoluções industriais, é representada aqui 
pelas ondas concêntricas que se formam nesse 
ambiente que foi despertado. O líquido que 
vai dando forma e corpo a essas ondas é o 
consumidor, o qual se empodera e comanda 
o mercado de encomendas, dando input 
à chamada demanda por aplica-
ções, fomentando e fortalecendo 
o processo empreendedor.

o que é?
Podemos dizer que a 4ª 

Revolução Industrial traz 

para esse novo ciclo mais do que as novas tecnolo-
gias, traz também o desafio da Gestão, a qual deve 
combinar a otimização e o impacto dessa imple-
mentação na produção em massa. “A Indústria 
4.0 traz na autonomia um dos seus mais impor-
tantes ganhos, através da possibilidade de integra-
ção do consumidor com a base industrial”, avalia 
o diretor do Parque Científico e Tecnológico da 

Unicamp e também diretor do Departamento 
de Inovação e Tecnologia – DITEC/CIESP-
Campinas, Eduardo Gurgel.

De acordo com o especialista da 
Agência de Inovação da Unicamp, o 
diferencial presente nesse momento 

se dá no acesso ao conhecimento, 
o que traz autonomia, explora-

ção máxima da base industrial, 
ganho de tempo e opor-

tunidade para 
novos merca-
dos e nichos 
de trabalho.

Em palestra na FIESP, no 2º semestre de 
2017, Sunil Gupta, conceituado professor de 
Administração de Negócios da Escola de Negó-
cios de Harvard/EUA, diz que a sustentação da 
Indústria 4.0 está “baseada na integração entre 
produtos e serviços, estrutura física e digital” e 

é incisivo quando pronuncia: 
“Temos que nos adap-

tar”.
De acordo 

com informa-
ções recen-
tes do Daitan 
Group, em 
2018, 50% das 
i n v e n ç õ e s 
de softwares 
vão envolver 
algum tipo de 

finalidade com 

Inteligência Artificial.
“A Indústria 4.0 lança mudanças significati-

vas na forma de pensar das empresas, na busca 
por conhecimentos e estratégias de produção e 
vendas. Cada vez mais, as empresas precisam 
estar preparadas para conviver com tecnologias 
como inteligência artificial, 
robótica, nanotecnolo-
gia, impressão 3D 
e biotecnolo-
gia”, afirmou o 
presidente da 
FIESP, CIESP, 
SESI e SENAI, 
Paulo Skaf. E o 
SENAI-SP tem 
papel impor-
tante em sua 
implantação no 
país. 

COMO ENCONTRAR AS 
melhoreS oPortuNidadeS 
E OS melhoreS modeloS de 
NeGóCioS?

Uma coisa é certa, a 
transição de produto 
para plataforma é algo 
irrefutável.
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Nesse momento, a navalha da mudança de para-
digma é o que rompe o “cordão umbilical” para o input 
da 4ª Revolução Industrial.

Dados Endeavor Brasil mostram que apenas 1% 
das empresas no país crescem pelo menos 20% ao ano, 
por três anos seguidos. São as chamadas Scale-ups, que 
mesmo sendo pouquíssimas, têm um impacto gigante 
na economia, responsáveis por quase 60% dos novos 
empregos! 

A importância dessas empresas é tanta que, enquanto 
uma empresa “normal” contrata em média 0,34 funcio-
nário por ano, uma Scale-up gera 31 novos empregos. 
São 100 vezes mais! 100 vezes! (fonte: site Endeavor Brasil)

Mais surpreendente é o universo de jovens empre-
sas formando um ecossistema de enorme vitalidade, 
baseado em tecnologia e inovação, que atrai cada vez 
mais investidores e gera como resultados negócios 
inovadores em escala mundial.

Ou seja, um ecossistema agregador e multiplicador 
de novos negócios inclui uma parceria muito afinada 
entre governo, universidades, centros de pesquisa e 
potenciais empreendedores.  

Uma enorme abertura para receber estrangeiros é 
também uma forma de fomentar esta nação empreendedora. 
Nesse sentido, Campinas está à frente, pois, aqui, como já 
abordamos em caderno especial da edição 107 (www.ciesp-
campinas.org.br/revista), a União de Instituições, Empre-
sas e Poder Público está construindo uma forte e promis-
sora rede de tecnologia e inovação.

Até 2025, o mercado mundial tem a perspectiva 
de atingir US$ 36,8 bilhões. A área de alta tecnologia é 
referência em Campinas, desta forma, as empresas, os 
institutos de pesquisa, as startups e os investidores apos-
tam em capacitação que envolva o atendimento dessa 
expressiva demanda, por meio de produtos, serviços, 
além de consultorias ligadas à cultura de inovação.

O ICE – Índice de Cidades Empreendedoras, divul-
gado anualmente pela Endeavor, avalia os ecossistemas 
de inovação a partir de sete pilares: Inovação, Infraes-
trutura, Mercado, Capital Humano, Acesso a Capital, 
Ambiente Regulatório e Cultura Empreendedora.

Na edição de 2015, Campinas obteve a 5ª coloca-
ção geral (primeira entre as cidades não capitais). Já em 
2016, Campinas subiu para a 3ª colocação, ficando atrás 

apenas de SP (1ª) e Florianópolis (2ª).
Com o olhar para frente e visando essa evolução, 

desde 2015, o Comitê Campinas da Rede Global do 
Empreendedorismo (o qual está ligado ao Conselho 
nacional da RGE no Brasil e à Rede Global como um 
todo) tem articulado, através de diversos parceiros 
(atualmente, são mais de 50 organizações, inclusive o 
CIESP-Campinas), o esforço coletivo, com o objetivo 

aCademia + StartuP + iNdúStria: 
POR quE CAMPINAS SE DESTACA?
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Importantes líderes regionais afirmam que, quando 
se fala em inovação tecnológica, nossa região tem, na 
indústria manufatureira, na área de logística, no varejo, 
no agronegócio e no conceito das cidades inteligentes, 
os maiores impactos transformadores dessa avalanche 
tecnológica e cultural pelo qual nossa sociedade está 
passando.

“Se a máquina a vapor transformou a civilização no 
final do século 19, a internet e as comunicações transfor-
maram os negócios no século 20. Certamente, a Internet 
das Coisas e a Inteligência Artificial estão prestes a reali-
zar uma transformação jamais vista em termos sociais e 
de negócios”, afirmou José Eduardo Azarite, presidente 
da FFCi - Fundação Fórum Campinas Inovadora e vice-
-presidente Comercial do CPqD.

De acordo com o executivo, em pouquíssimo tempo, 
muitos negócios tradicionais terão suas bases abaladas, a 
exemplo do que já ocorre com o conceito tradicional de 
transporte por táxis, com o advento de aplicativos como 
Uber, Cabify, 99 táxis, etc.; ou mesmo com a loja física 

tradicional, que deve ter seu conceito alterado, por meio do 
crescimento do e-commerce ou ainda através da crescente 
robotização da produção, sem mencionar a ampliação do 
uso de Inteligência Artificial em áreas como Centrais de 
Atendimento (call centers), onde o emprego formal está 
cada vez mais em risco. “Em resumo: independente 
do porte da empresa ou do negócio, 
ficar alheio a essas transforma-
ções é algo como traçar 
uma rota de colisão 
com a morte prema-
tura, mas, por outro 
lado, antecipar-se, 
ousar, reinventar sua 
gestão, pautado pelos 
conceitos e pelas tecno-
logias hoje disponíveis, 
pode ser decisivo para 
sobrevivência e cresci-
mento”, alerta Azarite. 

iNterNet daS CoiSaS – iot e iNteliGêNCia 
artiFiCial SE DESTACAM NA RMC 

de desenvolver esses pilares. “Já foram desenvolvidas 
uma série de ações com resultados expressivos e, ainda 
que tenhamos consciência de que há muito trabalho 
pela frente, podemos já destacar a campanha publici-
tária ‘Aqui é o lugar’, recentemente lançada, que tem 
o objetivo de desenvolver a cultura empreendedora na 
cidade”, explicou o membro da equipe de coordenação 
do Comitê, Luiz Eduardo Drouet. 

De acordo com o especialista, o ecossistema de 
Campinas tem totais condições de 
assumir um papel protagonista em 
meio à 4ª Revolução Industrial. 

“Além da principal universidade da América Latina, 
contamos com outros centros de excelência na forma-
ção de capital humano. São diversos centros de pesqui-
sas públicos e privados que, integrados às operações de 
empresas com presença global e startups inovadoras, 
podem contribuir para o desenvolvimento de tecno-
logias como a Internet das Coisas (IoT), Inteligência 
Artificial, Machine Learning, Blockchain, entre outras”, 
observa o representante do Comitê Campinas da RGE.

É presente o fato de que o avanço exponencial da 
tecnologia está mudando Campinas e região, fator 
decorrente de sua vocação tecnológica, o qual advém 
de ser este um dos polos industriais mais desenvolvi-
dos e diversificados do país. “Neste c o n t e x t o , 
nossa base comparativa, mais 
do que nunca, deve ser 
global. Respeitando 
as diferenças e parti-
cularidades de outras 
regiões no mundo, 
precisamos nos inspi-
rar e nos desafiar para 
acompanhar esses 
avanços e nos rein-
ventar para protago-
nizar essa revolução”, 
fundamenta Drouet. 

Pin, usado para 
marcar locais em 
mapas, é símbolo 
da campanha.
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Para tanto, o empresário precisa "vasculhar" muito 
sobre as tendências, em especial as que envolvem seu 
negócio, além de observar com atenção sua concorrência, 
principalmente seus congêneres internacionais. “Acre-
dito fortemente que as iniciativas de inovação aberta 

que incluem 
c h a m a d a s 

p a r a 

startups e rodadas de negócios, do tipo de chamadas 
promovidas pelas Aceleradoras (Baita, WeMe, Wayra, 
ACE, StartupFarm, etc.) ou por movimentos do tipo 100 
Open Startups (o qual promoveu uma rodada de cerca 
de 200 reuniões de negócios entre empresas e startups e 
Núcleos de Inovação Tecnológica-NIT durante o Inova-
Campinas 2017), podem cortar caminho para que empre-
sários de qualquer porte possam identificar empresas de 
base tecnológica que tragam consigo soluções disrupti-

vas e, por vezes, não tão caras e sem desafios tecno-
lógicos intransponíveis”, propõe o presidente 

da FFCi.
veja matéria completa sobre o 

Inova 2017 na pág. 18

fIESP lANçA 
PROgRAMA 
RuMO à 
iNdúStria 4.0

A 4ª Revolução Industrial 
já é realidade em países como 
Alemanha, Estados Unidos, 
China, Coreia do Sul e Rússia 
e começa a modificar veloz-
mente o mundo tal como 
o conhecemos. Enquanto 
isso, o Brasil enfrenta desa-
fios como a crise econômica, 
burocracia e juros altos.

A Federação e o Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo, FIESP e CIESP, 
têm trabalhado fortemente 
no intuito de contribuir para 
a implementação de uma 
agenda 2018 estratégica para 
a Indústria 4.0. O presidente 
Paulo Skaf afirma ser sabido 
que o cenário de crise torna 
essa tarefa ainda mais desa-
fiadora, “mas temos que 
trabalhar com a proposição 
de políticas públicas que 
promovam o investimento 

e a gestão estratégica de 
informações, além de aper-
feiçoar marcos regulatórios 
que resultem na melhoria 
do ambiente de negócios”, 
reforça.

“O conceito de Indús-
tria 4.0 é um objetivo para 
os empreendedores, e 
temos que nos inserir neste 
contexto. Para isso, precisa-
mos aprimorar e ampliar o 
financiamento reembolsável 
e não reembolsável à inova-
ção, reestruturar os incenti-
vos fiscais à inovação tecno-
lógica, reforçar o suporte 
à propriedade intelectual 
e, não menos importante, 
reconhecer efetivamente a 
educação como parte essen-
cial e prioritária para suprir 
as novas demandas de mão 
de obra que virão”, observa 
Skaf.
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Os setores atendidos na etapa 
campinas são metalomecânico, 
produtos de material plástico e 

produtos alimentícios.

Para saber mais, entre em contato:
(19) 3743-2200
(Paula carvalho – Gerente Regional).

eVeNto de laNçameNto EM CAMPINAS

O diretor titular, José Nunes Filho, observou o cará-
ter disruptivo da Indústria 4.0: “Em termos do que foi 
a indústria até hoje e o que será a indústria a partir de 
agora, este é um momento de renascimento do sistema 
industrial. Dentre os paradigmas a serem rompidos, está 
o do emprego. Com a crescente produção de sistemas 
inteligentes e processos de uniformização de produtos, 
o nível de qualidade será muito maior, bem como o 
nível de qualificação profissional. Novos empre-
gos e oportunidades já surgem e nosso 
objetivo é que a indústria não sofra em 
termos de falta de mão de obra quali-
ficada e de adaptação de seus proces-
sos produtivos, de forma a manter seu 
nível e competitividade e se integrar 
naturalmente a este cenário global”, 
avaliou Nunes.

O workshop do Programa Rumo 
à Indústria 4.0 se deu por meio de 
uma parceria entre o CIESP/FIESP, o 
SENAI-SP e a Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI).

“Qualidade já foi o termo mais buscado nas 
ferramentas de busca no mundo. Mais recentemente, 
são sustentabilidade, responsabilidade social e meio 
ambiente. Hoje, o termo Indústria 4.0 está entre os tren-
ding topics mundiais. Muito se fala, mas, afinal, o que 
é a Indústria 4.0 e o que ela traz?”, 
questionou Romeu Grandinetti 
Filho, especialista em Projetos de 
Inovação Tecnológica do CIESP.

Para ele, aplicabilidade e o 
nivelamento dos conceitos da 
manufatura enxuta, ou Indústria 
4.0, são as premissas para transfor-
mar a tecnologia em ferramentas 

que auxiliem as indústrias a acompanhar a chamada 
4ª Revolução Industrial e se manterem competitivas. 
“Uma etapa importantíssima deste processo, que passa 
pela informação, capacitação e prestação de serviços, é a 
criação de políticas públicas capazes de garantir o acesso 
das empresas a essas ferramentas, seja pelo incentivo 
à pesquisa e desenvolvimento, pela possibilidade de 

financiamento público, ou pela discussão de soluções 
conjuntas para os desafios da indústria”, explica 

Paulo Rocha, especialista em Competitivi-
dade e Tecnologia da FIESP.

Para Valdênio Araújo, especia-
lista da Coordenação de Inovação e 
Indústria de Alto Impacto da ABDI, 
é urgente que o Brasil estabeleça uma 
agenda para o tema. “A mudança é 
inexorável, mas a adoção da tecnolo-
gia é apenas um item da mudança de 
cultura que precisamos iniciar para a 
entrada sustentável do país na Indústria 

4.0.” Valdênio acredita que os workshops 
que estão sendo realizados são exemplos dessa 

transformação. “É preciso desmistificar os conceitos 
e demonstrar, cadeia por cadeia produtiva, onde e como 
a Indústria 4.0 irá impactar no seu modelo de negócio 
e no seu produto final. Isso é levar competitividade e 
tecnologia para dentro das empresas”, afirmou.

O workshop, com seis horas de 
duração, foi dividido entre a apre-
sentação do Programa Rumo à 
Indústria 4.0, uma consultoria nos 
temas que compõem a manufatura 
enxuta e uma análise de maturi-
dade e produção de road maps das 
cadeias produtivas selecionadas 
em cada região. 

No dia 09 de novembro, 
foi lançado oficialmente, 
no SENAI Roberto Mange 
(Campinas), o Programa, 
seus objetivos e 
as propostas dos 
Workshops Regionais 
e do 1º Congresso 
Brasileiro de Manufatura 
Avançada, este último 
ocorrido na capital.

Representantes CIESP-Campinas, SENAI 
Roberto Mange e FIESP.
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Na PrátiCa: O quE fAzER?
“É imprescindível que todas as empresas estejam 

preparadas para a 4ª Revolução Industrial. O Brasil 
precisa acelerar o ritmo para encurtar a distância até 
nossos competidores”, afirma o vice-presidente da 
FIESP, José Ricardo Roriz Coelho. 

O consultor e especialista em Inovação, Paulo 
Roberto dos Santos, adverte que a internet já conecta 
e facilita nossa vida em diversas áreas. “A estimativa 
é que teremos 50 bilhões de equipamentos conecta-
dos até 2020 e, hoje, muitas ferramentas do nosso dia a 
dia funcionam basicamente na internet”, explica. Para 
dar a dimensão da importância da Indústria 4.0 e seus 
benefícios, o consultor apresenta perspectivas de redu-
ção de custos de manutenção entre 10% e 40%, redução 
do consumo de energia entre 10% e 20% e aumento de 
eficiência no trabalho entre 10% e 25%.

Para o presidente da FIESP e do CIESP, Paulo 
Skaf, essa nova realidade “pode transformar setores”, 
pontua. “O desconhecido preocupa, há o medo de que 
robôs ocupem lugar de seres humanos”, afirmou. “Mas 
máquinas podem fazer atividades que nós não precisa-
mos fazer, liberando o nosso tempo para outras coisas”.

 Skaf, no mês de outu-
bro de 2017, visitou a sede do 

Google, no Vale do Silício, 
região da Califórnia 
que concentra empre-
sas de tecnologia. 
Além de participar de 
reuniões, conheceu 
aplicativos ainda não 
disponíveis no Brasil. 
Ao sair, Skaf disse que 
o objetivo da visita era 

“levar ideias para apli-
car nas escolas do SESI-SP e 

do SENAI-SP, nas nossas empre-
sas e nas nossas entidades”.

Um outro ponto relevante da estratégia tem a ver 
com a questão: fazer a inovação dentro ou fora da 
empresa? 

José Eduardo Azarite, que também é conselheiro do 
CIESP-CAMPINAS, avalia que, muitas vezes, se contra-
põe à cultura de inovação, fazendo com que os núcleos 
de inovação da empresa sejam alocados em ambien-
tes externos e especializados em técnicas modernas de 
gestão e de tecnologia. “Em Campinas, são exemplos a 
WeMe e a CI&T, que tratam com cuidado as transforma-
ções culturais das grandes empresas que rumam para as 
suas Transformações Digitais, auxiliando-as quanto aos 
conceitos e práticas de Lean Thinking, Design Thinking, 
dentre outras técnicas de gestão”, destaca.

Paulo Skaf lembra das evoluções pelas quais a 
indústria passou ao longo do tempo, indo da máquina 
a vapor até a Era 4.0. “Estamos vivendo a 4ª Revolução 
Industrial”, disse. “Agora, temos a inteligência artificial, 
a internet, os processos interligados, grandes transfor-
mações”.

nessa corrente, é universal o pensamento de que 
é hora de buscar alternativas e oportunidades, 
lembrando o valor atual da comunicação direta 
entre fornecedor e consumidor.

A 2ª Revolução Industrial criou a produção em escala, 
reduzindo o custo e acessibilizando o produto, ou seja, 
permitindo a popularização do mesmo e criando um 
ciclo virtuoso na indústria e na economia. Já o impacto 
da 3ª Revolução Industrial, neste caso, por meio da auto-
mação, foi a elevação da qualidade dos produtos. E, para 
a Indústria 4.0, o que está previsto neste sentido? 

será possível através de tecnologias e inovações 
disruptivas, acessibilizar o acesso, a produção e, 
consequentemente, o consumo?

José Ricardo Roriz Coelho, que é também diretor titu-
lar do Decomtec – Departamento de Competitividade e 
Tecnologia da FIESP, avalia o cenário dizendo que, antes 
das recomendações, é importante que a empresa não se 
intimide com o volume de investimento dos grandes 
players globais, uma vez que os passos iniciais da Indús-
tria 4.0 são acessíveis a todas. 

“Também não acredite em soluções de prateleira, 
pois o modelo ideal de Indústria 4.0 varia de acordo com 
o setor e as necessidades de cada empresa. 

Falando especificamente da melhor forma para 
iniciar o processo, há inúmeras recomendações a se 
fazer, mas destacarei as seguintes: primeiro, tenha em 
mente que a maior parte dos investimentos será do tipo 
brownfield, que é investir em plantas que já existem. Em 
segundo lugar, destaco a importância de implementar 
o lean manufacturing (também conhecido como manu-
fatura enxuta), pois é uma metodologia de baixo custo 
que permite ganhos significativos de produtividade e 
redução de desperdícios”, descreve Roriz. 

Outras recomendações valiosas da Casa da Indústria 
são: ter uma governança para gerenciamento de dados, 
pois eles serão cada vez mais estratégicos no forneci-
mento de insights sobre mercados, clientes e processos 
de negócios; e definir quais serão as prioridades digitais, 
ou seja, identificar quais tecnologias terão maior impacto 
na sua empresa e, então, começar por elas.

Também é importante lembrar que o SENAI-SP é 
um grande parceiro da indústria e está preparado para 
atender às empresas interessadas em investir nas novas 
tecnologias da Indústria 4.0. 
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merCado:
A COMPETITIVIDADE 
DA INDÚSTRIA 

Quando 
se fala em 

indústria 4.0, o 
sEnai-sP é referência 
para o mundo.

Em São Caetano do Sul, a Escola SENAI Armando 
de Arruda Pereira é considerada centro de excelên-
cia e referência no ensino de Mecatrônica, abrigando a 
primeira planta modelo da Indústria 4.0 no estado. 

Com ênfase na Indústria 4.0, caracterizada pela inte-
gração e controle à distância da produção a partir de 
sensores e equipamentos conectados em rede, a escola 
de São Caetano do Sul trabalha integrada com outras 
unidades do SENAI-SP, explicou Skaf. “Muitos projetos 
são parte daqui, parte de outras escolas. A rede SENAI-
-SP está realmente engajada na 4ª Revolução Industrial, 
na Indústria 4.0, neste momento de inovação pelo qual o 
mundo está passando”, conta o presidente.

O investimento na nova escola de São Caetano do 
Sul foi de R$ 63,2 milhões. O novo prédio conta com 36 
laboratórios, nove salas de aulas e duas oficinas de práti-
cas profissionais. 

Além dos modernos laboratórios, a escola tem o 
primeiro UpLab, espaço para o 

desenvolvimento de proje-
tos e criação de startups, 

respondendo a uma 
demanda mundial.

Seu Demonstra-
dor de Manufatura 
Avançada – Indústria 
4.0 – está equipado 
com robôs, célula de 
soldagem, sensores, 
gravadores a laser e 

centros de usinagens, 
resultado de parceria 

com a Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
20 empresas, seis startups e dois institu-
tos de ensino. Ele se insere no conceito de 
“OpenLab”, que possibilita às empresas 
testar tecnologias e aos 
alunos aprender, 
na prática, a 

m a n u f a -
tura avançada.

Já em Campinas, 
o SENAI “Roberto 
Mange” vem condu-
zindo e abarcando 
os processos dessa 4ª 
Revolução Industrial 
com maestria.

acessibilidade: 

Para o diretor do SENAI 
Roberto Mange, João Ulysses Laudissi, as empresas 
têm na Inteligência Artificial a oportunidade de imple-
mentar projetos que possibilitem adquirir, atualizar e 
revolucionar os conhecimentos demandados pelos seus 
negócios, tornando-as mais seguras 
para investir em inovação com 
base em estudos e deba-
tes das suas melhores 
práticas, através de 
plataformas abertas 
que possam impulsio-
nar suas iniciativas. 

“Algumas empre-
sas estão reestrutu-
rando suas áreas mais 
problemáticas, que 
geram grandes gastos 
e gargalos nas operações 
com tecnologias avançadas, 
revendo e automatizando os seus 
processos básicos, aqueles nos quais as atividades repe-
titivas emitem e/ou requerem grandes quantidades de 
dados, para que os seus sistemas de Inteligência Artifi-
cial cheguem a conclusões assertivas nas suas análises 
de dados, pois a desatenção à automação dos processos 
básicos inibe as visões estratégicas para a solução dos 
problemas mais complexos e impossibilita aos gesto-
res modelarem cenários alternativos em tempo real, 
tornando suas empresas menos proativas”, observa. 

A NOVA INDúSTrIA é 
INOVADOrA, LIMPA E DIGITAL”, 
AFIrMA JOSé rOrIz COELHO.
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Porém, ele lembra que não se deve negligenciar a 
necessidade de, preliminarmente, eliminar as fontes de 
desperdício com um bom programa de Lean Manufactu-
ring, “a partir do qual é possível descobrir, com análise 
de dados automatizada e estruturada, as possibilidades 
para ampla vantagem das novas tecnologias, as quais 
podem reinventar os seus negócios. Concluindo: a auto-
matização só deve ser feita em atividades que agregam 
valor ao negócio”, pontua.

A 
Escola e Facul-

dade de Tecnologia 
SENAI “Roberto Mange” 

oferece formação profissional 
em diversos cursos ministrados nas modalidades de 
aprendizagem industrial, habilitação técnica, gradua-
ção tecnológica, pós-graduação, iniciação, qualificação, 
aperfeiçoamento e especialização profissional. Também, 
faz parte da rede de Institutos SENAI de Tecnologia, 
estruturada de modo a oferecer às empresas serviços 
para competitividade e inovação, de acordo com seus 
setores de maior conhecimento e atuação. Desta forma, 
a Unidade "Roberto Mange" é um dos núcleos de Metal-
mecânica do Instituto SENAI de Tecnologia do estado 
de São Paulo.

Mais amplamente, o SENAI-SP oferece cursos técni-
cos de Mecatrônica e Tecnologia em Mecatrônica Indus-
trial. Já em nível superior, oferta o Curso Superior de 
Tecnologia em Mecatrônica Industrial e pós-gradua-
ção nas áreas de Automação Industrial, Indústria 4.0, 
Robótica Integrada às células de Manufatura, Gestão de 
Projetos e da Produção, Projeto-Manufatura e Análise de 
Engenharia Auxiliados por Computador (CAD/CAM/
CAE) e Eficiência Energética.

segurança

O paradoxo da transparência de infor-
mações versus a segurança é uma questão 
que deve influenciar o processo de tomada 
de decisões: se, por um lado, esta será 
otimizada em virtude do maior número 
de informações sobre clientes e mercados, 
por outro haverá grandes desafios ligados 
à gestão da Indústria 4.0.

O advogado e especialista em tecnologia e inovação 
Leandro Netto, que fortaleceu os desafios e oportuni-
dades abertas com o marco proposto pela Manufatura 
Avançada e Indústria 4.0, traz em voga o poder que 
está também nas mãos das PMEs: “Novas tecnologias 
não são feitas apenas para grandes grupos econômicos, 
com enorme capacidade de investimento em pesquisa 
e inovação. Muitas pequenas e médias empresas inclu-
sive já se valem da transformação digital em alguma 

medida, mas não se deram conta disso. 
Muitas empresas de médio e pequeno 
porte podem se aproveitar da agilidade 
que possuem, investindo ou adquirindo 
produtos e serviços desenvolvidos por 
startups. Campinas, aliás, é um polo com 
um ecossistema de startups muito desen-
volvido. A partir delas muitas soluções 
para as pequena e médias empresas podem 

surgir”, analisou. Leia 
mais no box: DECOM-

TEC/FIESP RESPONDE.
Sobre a acessibili-

dade, ele diz que se 
dará naturalmente, 
já que, no universo 
tecnológico, as inova-
ções costumam passar 
por ondas e rapida-
mente uma solução é 
substituída por outra 
mais eficiente. “Essas 
ondas permitem que 
ferramentas tecnológicas 
passem por um rápido processo 
de massificação, o que possibilita 
preços acessíveis num curto tempo”, observa.

Agora, quando se fala em segurança, esse conceito 
ganha novos contornos no universo tecnológico. Um 
exemplo, segundo os especialistas, são os ataques ciber-
néticos, que podem até mesmo desligar ou introduzir 
um defeito sistêmico em toda uma cadeia de produção.

“Quando falo de segurança digital, gosto de traçar 
um paralelo com nossas próprias 
casas. Colocamos fecha-
duras em nossas 
casas para 
prote-
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germos nossa família e nossos bens. Sabemos que as fecha-
duras intimidam a entrada de ladrões, mas não impedem 
uma invasão forçada. Assim também vive o mundo digi-
tal. Por isso, empresas devem adotar no mundo digital 
cuidados capazes de evitar também invasões forçadas”, 
analisa.   

Muito se tem falado sobre o fim da era do “ter”. A 
partir dessa realidade, é inegável que empresas de seto-
res tradicionais devem repensar todo o modelo de negó-
cio hoje existente.

É preciso repensar e agir rápido em meio a essa 
sociedade cada vez mais líquida. Nesse cenário, para 
existir, será inevitável se reinventar. 

No mês de dezembro, Leandro Netto mediou debate 
realizado a respeito de cases de sucesso a partir da 
Indústria 4.0, os quais contaram com as abordagens das 
empresas Unilever e Engineering.

Thaysa Benz, ao falar da experiência da Unilever, 
que é uma empresa secular, disse que a empresa sempre 
buscou observar as necessidades de seu mercado, e que 
a Indústria 4.0 impõe um novo paradigma, uma nova 
forma de trabalhar. “A transformação digital é parte do 
nosso dia a dia. Como área prestadora de serviços, nós 

temos que estar antenados às neces-
sidades de nossos stakeholders”, 

pontuou.
A especialista eviden-

ciou uma pesquisa da 
Price que apontou que 
77% dos CEOs entre-
vistados entendem 
que os avanços tecno-
lógicos estão entre as 
tendências mais trans-
formadoras dos próxi-
mos anos, sendo que 

todas as tecnologias 
emergentes devem estar 

obrigatoriamente na agenda das 
empresas. "A transformação digital 

é mais barata, traz mais conforto, é interdependente, 
com efeito multiplicador, além de compartilhar conhe-
cimento, viabilizando a gestão de dados”, descreve a 
gerente da Unilever.

O diretor de vendas da Engineering, Nilton J. Nasci-
mento, falou da sua percepção do formato da Indústria 
4.0, que é um conceito que une as principais inovações 
tecnológicas, Automações, IoT (Internet das Coisas), Big 
Data/Analytics, tecnologia mobile, sistemas ciber-físicos: 
"tudo convergindo em um grande ideal, que é transfor-
mar fábricas em espaços inteligentes, capazes de funcio-
nar com o mínimo de intervenção humana", explicou.

Os principais pilares dessa nova revolução são: 
monitoramento de todo trabalho em tempo real, gestão 
de manutenção e serviços realizados em campo, diag-
nóstico rápido dos equipamentos em utilização, apren-
dizado por máquina e manutenção preventiva e corre-
tiva, agendada pelo próprio sistema.

negócios: Caminhos a seguir 

A criação de valor de maneira tradicional será cada 
vez mais difícil, já que os produtos deixam de ser apenas 
meros objetos físicos e passam a ser meios para acessar 
informações e experiências. “A linha entre o fabricante 
e o consumidor será tênue, pois os fabricantes já estão 
sentindo a pressão dos clientes por mais envolvimento 
na criação dos produtos. Além disso, há também uma 
pressão dos consumidores por maior velocidade de 
entrega, e isso traz à tona outro fenômeno, que é o 
surgimento de fabricantes locais de pequena escala”, 
afirma Roriz.

Assim, será mesclado o papel da indústria e dos 
serviços, podendo se tornarem plataformas a partir da 
adição de sensores e conectividade. Tudo isso eleva 
exponencialmente a concorrência, ou seja, à medida 
que essas tecnologias avançam, as barreiras à entrada, 
à comercialização e ao aprendizado vão diminuindo.

Pesquisa realizada pela PWC com duas mil empre-
sas de 26 países mostrou que, hoje, 50% das empresas 
reconhecem que a coleta, análise e utilização dos dados 
são altamente importantes para a tomada de decisão. 
Quando questionadas num horizonte de cinco anos, 
esse número sobe para 83%. No entanto, apenas 18% 
delas qualificam como “avançados” os seus recursos de 
análise de dados utilizados atualmente. 

Na avaliação do Decomtec/FIESP, diferentemente 
do que se possa esperar à primeira vista, a implementa-
ção de tecnologias não é o principal desafio da Indústria 
4.0. “O maior desafio é ter excelência em gestão, o que 
pressupõe capacidade de gerenciar diferentes tecnolo-
gias e dados em tempo real. Grandes players admitem 
usar apenas 2% dos dados gerados atualmente e já se 
questionam sobre a melhor estratégia para lidar com 
esse volume de dados que deve aumentar exponencial-
mente”, afirma o diretor titular do departamento.

Alinhado a esse pensamento, o diretor-executivo 
da Agência de Inovação Inova Unicamp, Newn Frates-

“Nosso empenho é para a qualificação, pois o 
caminho é um só, a transformação digital não impacta 

apenas a indústria, mas sim todos os mercados”, 
declarou a diretoria do CIESP-Campinas.
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chi, afirma que Campinas tem um ecossistema ímpar. 
“Costumamos dizer que os atores do nosso ecossistema 
estão remando juntos em busca dessa sinergia cada vez 

maior. Pensar de maneira global 
é mandatório para criar um 

ecossistema de impacto e 
que possa, realmente, 
atrair empreende-
dores, empresas e 
promover o desen-
volvimento local”, 
declara.

Frateschi afirma 
que o que tornava 
uma empresa valiosa 
no passado não é o 

mesmo que torna uma 
empresa valiosa hoje em dia. 

As inovações nos modelos de negó-
cio têm sido grandes revolucionárias 

na definição de um produto ou serviço de valor agre-
gado. “Nisso, estão inclusas as novas tecnologias – as 

empresas de base tecnológica saem à frente à medida 
que levam ao mercado produtos mais inovadores –, os 
recursos humanos mais capacitados – o valor não está 
mais no número de máquinas que você tem, mas sim 
nas pessoas que compõem o seu time –, os investimen-
tos que essa empresa recebe – as startups estão aí para 
provar que a identificação de uma oportunidade pode 
reconfigurar todo um mercado –, e a própria experiên-
cia do cliente, redefinindo o que é valor agregado para 
seu consumidor”, destaca.

Tendo como base as empresas-filhas da Unicamp, 
em especial àquelas que figuram como expoentes no 
mercado global, esses quatro fatores funcionam como 
seus pilares. De acordo com o diretor-executivo, em 
específico, a boa formação universitária para que todas 
as demais fossem possíveis. “E isso não se restringe às 
grandes empresas. Tantas outras têm seguido o mesmo 
caminho. E, ao pensar dessa maneira, o sucesso é conse-
quência certa”, valoriza.

Acompanhe a matéria: EMBRAPII e parceiros mudam o 
cenário da inovação no Brasil - pág. 43.

ATORES REgIONAIS DA INOVAçãO: 
teNdêNCiaS Na rmC

O presidente da FFCi – Fundação Fórum Campi-
nas, José Eduardo Azarite, afirma que o segredo para 
ter um ecossistema maduro é a conexão com muitos 
outros ecossistemas. “Precisamos ser atrativos enquanto 
ambiente de negócios”, pontua.

“O que estamos fazendo em Campinas e Região é 
aproveitar a pujança das empresas aqui instaladas, 
fazendo as devidas conexões com o ambiente de inova-
ção e empreendedorismo e fazendo outros ecossistemas 
entenderem que aqui é um lugar ímpar para se inves-
tir. Atrair a atenção do capital de risco, abrir as portas 
das Universidades e Centros de Pesquisa e de empresas 
globais aqui instaladas e, neste ponto, ressalto a enorme 
contribuição que hoje a Bosch vem dando ao fomen-
tar cursos de empreendedorismo de diferentes níveis, 
conectar Campinas e suas instituições  a ecossistemas 
nacionais e internacionais, atraindo empreendedores de 
todo Brasil e do exterior para aqui iniciarem seus negó-
cios em nossos parques tecnológicos, nas nossas incuba-
doras e aceleradoras e ambientes de coworking”, revela.

No maior evento de inovação e tecnologia do inte-
rior, o InovaCampinas 2017, Azarite destacou a impor-
tância do fórum como canal para afirmar ainda mais a 
região como polo inovador. “Nós temos uma marca e, 
pela primeira vez, vemos todo no esmo barco, remando 
na mesa direção e envolvidos em prol do empreende-
dorismo e da inovação, consolidando, assim, Campinas 

como um verdadeiro Vale do Silício Brasileiro”, decla-
rou. Acompanhe mais sobre na página 18.

José Nunes Filho, diretor titular da Casa da Indús-
tria, fala sobre essa intensa articulação entre os entes 
envolvidos, a Fundação Fórum Campinas Inovadora, 
representando a Unicamp, PUC-Campinas e os Insti-
tutos 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”, 
comenta Nunes, valorizando o trabalho da entidade.

Os líderes regionais são incisi-
vos ao afirmar que a região de 
Campinas tem um ecos-
sistema de inovação e 
empreendedorismo 
que cresce dia a dia. 
“A Unicamp é um dos 
ícones da inovação 
e tem na Inova, sua 
Agência de Inovação, 
um dos pilares da 
conexão dos resul-
tados e das patentes 
geradas nas universi-
dades e empresas. Há um 
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expressivo aumento dos espaços de coworking com viés 
tecnológico que abrigam pequenas startups de diferen-
tes áreas. Já temos um incremento da disponibilidade 
de acesso a capital, seja de empresas, de aceleradoras, 
ou mesmo o crescimento do chamado seed money 
ou capital anjo para os primeiros passos de 
empresas nascentes. Além disso, através 
de iniciativas institucionais da Funda-
ção Fórum Campinas Inovadora, 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Prefeitura de 
Campinas, Associação Campinas 
Startups, RGE-Campinas e ACIC, 
sempre apoiadas pelo CIESP, a 
cultura empreendedora da RMC 
vem amadurecendo cada vez mais 
e a participação dos principais 
atores remando rumo a uma maior 
conscientização de que a  colabo-
ração entre os diversos stakeholders é 
fator crítico de sucesso e do crescimento 
sustentado do ambiente de negócios da RMC, já 
é uma realidade comprovada pelos números do 
último InovaCampinas, por meio do qual a 
região foi "sacudida" por uma semana, 
com impacto em milhares de pessoas 
e  centenas de empresas”, descreve 
Azarite. Acompanhe os números em 
www.inovacampinas.org.br

Dados da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social e de Turismo 
de Campinas revelam que Campinas 
se destaca por contar com 18 institui-
ções de ensino superior, entre elas a 
Unicamp e a PUC-Campinas, garantindo 
formação de mão de obra qualificada, 19 
centros e instituições de pesquisa, cinco parques 
tecnológicos, indústrias de tecnologia e uma excelente 
infraestrutura logística (cinco das principais rodovias 
do país cruzam a cidade e o Aeroporto Internacional 
de Viracopos, maior em cargas da América Latina). A 
Região Metropolitana de Campinas conta com 50 das 
500 maiores empresas do mundo. “Aliado a tudo isso, 
temos o poder público focado no desenvolvimento 
do setor”, diz o secretário desta pasta e presidente do 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
André von Zuben.

Um dos pontos positivos levantado pelo secretário é 
o fato de que o trabalho direcionado à atração de mais 
empresas e indústrias de tecnologia para Campinas traz 
uma perspectiva de crescimento no setor “e, consequen-
temente, isto influenciará no aumento do PIB”, revela. 

O Secretário salienta que, atualmente, mais de duas 
mil empresas se favorecem da redução de taxas e impos-
tos através das recentes leis: 14.920/214 (startups) e 
14.947/214 (empresas de diversos setores, com inclusão 
da área de tecnologia). 

Dentre as ações efetivas das políticas locais que visam 

impulsionar o avanço da Indústria 4.0 em Campinas e 
região está a desburocratização e os incentivos fiscais. 
“Implantamos o Sistema Via Rápida, que reduziu de 
180 para cinco dias o tempo de abertura de empresas. 

Lançamos também o ARI (Aprovação Responsável 
Imediata), que concede em dois dias o alvará 

de projetos de construção de edificações de 
pequeno porte no município. A emis-

são desse alvará ocorre mediante 
compromisso assinado por escrito 
pelo proprietário do imóvel e pelo 
responsável técnico do projeto”, 
pontua.

“As nossas leis de incentivos 
fiscais beneficiam várias empre-
sas ligadas ao desenvolvimento da 
Indústria 4.0, com redução do ISS 
de 5% para 2% e redução de IPTU 
em até 100%”, comenta Von Zuben. 

“Para 2018, temos alguns projetos 
dedicados a alavancar ainda mais a área 

de inovação e tecnologia e consolidar a marca 
de cidade da inovação e conhecimento, como a 

proposta de criação de um Arranjo Produ-
tivo Local (APL) na área de softwares”, 
revela. 

“Apoiamos também o creden-
ciamento dos parques tecnológicos 
de Campinas no Sistema Paulista de 
Parques Tecnológicos (SPTec), impor-
tante para a captação de recursos e 
fomento à pesquisa. O credenciamento 
também possibilita que as empresas 
localizadas nesses parques possam 

receber recursos e incentivos fiscais para 
investir em infraestrutura e melhorias. Sendo 

importante também destacarmos o papel de coor-
denação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, do qual sou presidente, para o desenvolvi-
mento e integração do ecossistema do setor”, comple-
menta o secretário.

Campinas é a única cidade com cinco parques tecno-
lógicos. Os setores que mais se destacam hoje, quando 
se fala em inovação, é o de agronegócio, tecnologia da 
informação e comunicação, logística, bioeconomia, 
turismo de negócio e da saúde.

MATérIA DE CaPa

um setor que está em rápido crescimento é o 
da Internet das coisas (IoT, da sigla em inglês), 
com a participação de instituições de campinas 
na elaboração do Plano nacional de IoT e da 
disponibilização de uma plataforma IoT aberta, 
que pode contribuir para o desenvolvimento 
acelerado de soluções em vários setores, como 

na Indústria 4.0 e em cidades inteligentes.
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A ATRAçãO DE NoVaS sTarTups
Em relação às startups, está em discussão a cria-

ção de um programa em Campinas para atrair startups 
de todo o país, e quem sabe também do exterior, para 
que elas possam se beneficiar não só da infraestrutura 
dos parques tecnológicos, mas de todo o ambiente de 
empreendedorismo existente na cidade.

“A ideia é formatar um programa que articule todo 
o ecossistema de inovação de Campinas para oferecer 
às startups um ambiente propício ao desenvolvimento 
não só do ponto de vista do negócio, mas também do 
acesso facilitado a capital empreendedor e ao mercado 
internacional. A médio prazo, a expectativa é de que 
esse programa, que terá um processo sofisticado e rigo-
roso de seleção, atraia startups disruptivas e inovadoras 
e grandes investidores para a nossa cidade, fortalecendo 
a cultura de empreendedorismo de Campinas e região”, 
conta o Secretário André von Zuben.

Campinas foi a primeira cidade a ter uma lei munici-
pal que dá incentivos fiscais às startups, com redução de 
alíquota de ISS de 5% a 2% e isenção do IPTU.

A prefeitura tem apoiado ainda o comitê local da 
Rede Global de Empreendedorismo, que também vem 
atuando para criar um ambiente favorável na cidade em 
que as pessoas se sintam convidadas a empreender.

Para tanto, importantes parcerias entre os líderes 
regionais estão sendo desenvolvidas com o intuito de 
formatar o marco regulatório para esta nova Indústria. 
O SEBRAE Nacional, em parceria com outras entidades 
(CNI e FIESP, por exemplo), está trabalhando fortemente 
na formatação do marco regulatório para esta nova 
Indústria. “Já o SEBRAE Campinas está trabalhando de 
maneira bastante integrada ao ecossistema da região, 
através do Programa Incubadora-SP, que, desde o início 
de 2017, vem acompanhando e orientando empresas 
incubadas na Incamp. Além disso, realizou a primeira 
edição do Programa Startup-SP, pré-acelerando 12 star-
tups digitais em fase de validação nas mais diversas 
áreas. Os dois programas possuem mais de 40 parceiros 
– empresas e entidades do ecossistema empreendedor 
de Campinas e região –, tais como universidades, poder 
público, aceleradoras, investidores e mentores, e, em 
2018, daremos continuidade a ambos”, conta o gerente 
regional,  Nilcio Caibar.

É contundente que a Indústria 4.0 é uma excelente 
oportunidade para, dentre outras coisas, trazer eficiência 
operacional e maior produtividade para os diversos seto-
res industriais. 

Com certeza, a expansão do ecossistema de startups da 
RMC pode beneficiar, e muito, os empresários interessa-
dos em implantar a Indústria 4.0 na RMC. “Muito do que 
precisa ser feito ainda precisa ser desenvolvido. O terreno 
está muito propício às startups interessadas em oferecer 
soluções de Big Data, nuvem, segurança e automação de 
conhecimento em software, em robótica avançada, analy-
tics, simulações em engenharia, novos materiais, energias 
sustentáveis, dentre outras”, analisa Caibar.

Concernente a essa ideia, em dezembro de 2017, a 
Imcamp, a Inova Unicamp e o SEBRAE-Campinas, com o 
apoio do CIESP-Campinas, realizaram, na sede da Regio-
nal, o Encontro com Investidores, que reuniu startups do 
ecossistema da região, envolvidas nos programas ofere-
cidos por estes parceiros, para pitches, visando o envolvi-
mento e integração com possíveis investidores.

A ACS – Associação Campinas Startup tem demons-
trando que esta relação gera valor. Muitos programas 
apresentam sucesso nesta empreitada, como o 100 Open 
Startups. “A indústria pode melhorar seus negócios a 
partir do que surge nas startups, basta tolerância a risco 
e adaptações para fazer negócios em um ambiente mais 
arriscado”, aponta o presidente da ACS, Raul Cardoso. 

No InovaCampinas 2017, a ACS apresentou aos líde-
res regionais o Manifesto Campinas Startups, documento 
que traz a visão atual da comunidade relacionada às star-
tups na RMC, assim como expressa seus anseios e aspi-
rações para melhorar o ambiente de negócios para este 
perfil de empresas nascentes. 

O objetivo comum dessa rede de tecnologia e inova-
ção da Região de Campinas, que envolve instituições, 
empresas e poder público, é comum a todos, no sentido 
de contribuir decisivamente para transformar a região no 
melhor lugar para criar, estruturar e alavancar uma star-
tup no Brasil, e uma das melhores e mais atrativas para 
operar e investir no mundo. Lembrando que a meta é 
que, até 2025, a cidade receba a chancela de munícipio do 
Conhecimento e da Inovação.
leia: Road Show Inovação na Prática em campinas, na pág. 24

Auditório lotado no Demoday do Programa 
Startup-SP SEBRAE-Campinas, em julho de 2017.
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No dia 05 de dezembro, logo na abertura do evento, 
José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da FIESP, 
declarou: “o Brasil precisa de projeto de reindustria-
lização com ênfase na Indústria 4.0.″ (Agência Indus-
net FIESP, informações Graciliano Ramos e Isabella 
Barros).

José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da FIESP 
e diretor titular de seu Departamento de Competitivi-
dade e Tecnologia, fez, nesta terça-feira (5 de dezem-
bro), a contextualização para a primeira mesa do 1º 
Congresso Brasileiro de Indústria 4.0, intitulada O que 
é a 4ª Revolução Industrial? Características e Impac-
tos.

“Fiquei uma semana no Vale do Silício (EUA) 
recentemente, e fiquei impressionado com o que está 
acontecendo”, contou Skaf. “Vi a indústria brasileira 
tão longe do que está acontecendo no exterior, a trans-
formação é grande, a exemplo de outras revoluções 
industriais”, disse. “A mudança assusta no primeiro 
momento, mas temos que enfrentar e tirar proveito dos 
avanços”. Para Skaf, acima de tudo é preciso ter cora-
gem e visão do futuro. “Só assim vamos conseguir tirar 
as pedras do caminho”.

A participação da indústria no PIB recuou ao nível de 
1953, disse Roriz, indo para 11,7%. O mesmo retrocesso 
de 65 anos se deu em relação à produtividade brasileira 
quando comparada com a dos EUA. E, na indústria 
mundial, a participação brasileira caiu a praticamente 
pela metade. Quanto mais sofisticada a indústria, maior 
a produtividade e a renda de um país, destacou.

Roriz descreveu as características da Indústria 4.0 e 
frisou que, para sua implantação, não é preciso partir do 
zero. A maior parte do investimento será em plantas já 
existentes.

Ressaltando o apoio dado pela FIESP às reformas 
estruturais, Roriz lembrou que, além delas, o Brasil 
também precisa urgentemente de um projeto de rein-
dustrialização com ênfase em Indústria 4.0. O grande 
desafio é o financiamento, afirmou. Deficiências na 
infraestrutura e problemas na regulação e na segurança 
jurídica também representam obstáculos. Além disso, 
são entraves a dificuldade em registrar patentes, capa-
citar mão de obra e a falta de plataformas, como a de 
carros elétricos.

Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES, 
sinalizou o compromisso do banco com o papel da 
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1º CoNGreSSo da
iNdúStria 4.0

é DESTAquE
 NA CAPITAl 
O evento atraiu a atenção de 
players e investidores para o 
potencial presente no estado 
de SP, a partir do lema de que a 
indústria do futuro depende da 
indústria do presente.
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inovação: “Ele mesmo tem procurado ser fator de inova-
ção”, disse, buscando compensar problemas de ordem 
financeira, tributária e burocrática que caracterizam a 
economia brasileira. Hoje, segundo Castro, 4% do total 
da carteira do banco vai para áreas como fundos Criatec. 
Há recursos no Brasil para o desenvolvimento, afirmou, 
admitindo que o BNDES pode ser muito tímido para 
divulgar sua atuação nesse campo.

“Dos cerca de R$ 70 bilhões desembolsados pelo 
BNDES atualmente por ano, R$ 22 bilhões vão para 
inovação, valor que até 2020 idealmente deveria atingir 
R$ 50 bilhões”, defendeu.

Citando o sucesso do agronegócio graças ao inves-
timento em tecnologia, disse que o compromisso do 
BNDES é reverter a participação cadente da indústria 
nos financiamentos. “É a principal preocupação que nós 
temos.” O banco também quer a instalação de infraes-
truturas para apoiar a Indústria 4.0. 

“Reproduzir o sucesso do empreendedorismo do 
setor rural em volta do reconhecimento de fazer o que se 
dizia que não seria possível. O mesmo se deu em óleo e 
gás. Há exemplos positivos no Brasil”, frisou.

Outra dificuldade brasileira “que precisamos 
vencer” é a atração de parceiros internacionais, buscar 
a colaboração estrangeira. “Acredito que, em 10 anos, 
se tivermos um plano realmente adequado, poderemos 
olhar para trás, para o final dos anos 20, e dizer: O Brasil 
conseguiu.” Para isso, “o Brasil precisa fazer a descom-
plicação tributária”, defendeu. “Somos um inferno 
tributário e burocrático.”

Rafael Oliveira, sócio da McKinsey, disse que ou o 
Brasil ganha produtividade ou vai crescer em ritmo de 
tartaruga. A digitalização vai ser a alavanca para isso, 
afirmou, e vão surgir oportunidades. “O céu é o limite 
para a Indústria 4.0”, disse. Um ponto a considerar é o 
gerenciamento do sigilo, da cibersegurança. A Indústria 
4.0 é viabilizada por tecnologias disruptivas que muda-
rão o setor de manufatura entre hoje e 2025.

A manufatura em si é a área que mais gera dados 
no mundo, duas vezes mais que os governos, segunda 
área em volume, disse Oliveira. Só que usa menos de 1% 
desses dados para a tomada de decisões e mudança de 
processos.

O otimismo tem aumentado no mundo de forma 

significativa em relação à Indústria 4.0, porque cada 
vez mais há casos de sucesso. A otimização de fábri-
cas e indústrias pode levar de 15% a 30% de melhora 
na produtividade da mão de obra, e de 50% a 80% dos 
processos administrativas serão otimizados.

“A gestão de performance digital e a maior conecti-
vidade de máquinas levarão a uma nova era de excelên-
cia em performance”, disse. A manutenção passará a ser 
preventiva.

Quanto às dificuldades, a já mencionada segurança 
de dados e a capacitação de pessoas para implantar e 
gerenciar os novos processos. No Brasil, merece atenção 
especial o cálculo do retorno sobre investimento.

Sobre isso, a McKinsey identifica cinco pontos críti-
cos para haver o máximo valor na digitalização:

• Definir uma estratégia que foque no valor para a 
empresa e para os clientes.

• Concentrar esforços num número limitado de 
aplicativos de alto valor.

• Usar soluções alternativas de infraestrutura de curto 
e longo prazo.

• Utilizar todo o ecossistema digital.

• Capacitar a organização e adaptar ativamente 
processos e cultura.

Carlos Tunes, da plataforma Watson IoT da IBM, 
frisou que a Indústria 4.0 começa a se estabelecer para 
atender à mudança imposta pela própria sociedade de 
produtos cada vez mais personalizados e especializa-
dos.

Cada vez mais as novas tecnologias estão acessíveis 
às pessoas físicas e empresas, e cada vez mais na forma 
de serviços, nuvem e aplicativos.

As diversas iniciativas de Indústria 4.0 visam ao 
aumento de produtividade, de eficiência, de receita, de 
valor para o usuário, de competitividade, agilidade e 
flexibilidade.

O grande ponto que veremos agora é a manufatura 
avançada gerando dados não só de forma digital, mas 
cognitiva.

Cada vez mais haverá equipamentos inteligentes, 
operações e processos cognitivos, recursos mais inteli-
gentes e otimizados. É muito importante, disse, saber 
como interpretar os dados e gerar ações a partir disso.

Um exemplo citado de uso da capacidade analítica do 
Watson IoT é a indústria automotiva, permitindo prever 
falhas e fazer manutenção preventiva, o que otimiza a 
eficiência operacional e a lucratividade. Também ajuda 
a aumentar a segurança de funcionários em ambientes 
perigosos.

O crescimento da eficiência operacional, o engaja-
mento cada vez maior dos clientes e a ruptura do setor são 
os resultados da transformação dos negócios resultante 
dessas novas tecnologias. “Dado é o maior recurso natural 
existente hoje”, disse ao encerrar sua apresentação.
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Outro convidado, o presidente da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto 
de Souza Ferreira, explicou que “a Indústria 4.0 traz 
uma completa transformação nas formas como entende-
mos os produtos, revê o conceito de competitividade”, 
e reforçou a importância do debate do tema na FIESP. 

José Borges Frias, diretor de Estratégia e Business 
Excellence da Siemens, disse que “estamos vivendo uma 
vida de cachorro”, com cada ano trazendo o mesmo 
volume de transformação esperado para sete anos. Só 
precisamos, afirmou, fazer o planejamento adequado 
para usar os recursos, que já estão disponíveis. Falta que 
o Brasil pense a longo prazo para permitir a reindustria-
lização.

“Existe correção muito intrínseca e próxima entre 
industrialização e inovação”, sublinhou Frias. O que vai 
direcionar que tipo de tecnologia vai ser implantada, 
explicou, é seu preço. Um ponto que merece atenção é não 
deixar a tributação inviabilizar o uso no Brasil, alertou.

Com essa visão, compartilhamento e experiência do 
usuário serão cada vez mais importantes. O medo de 

canibalizar o negócio tradicional com o novo negócio 
é um paradigma a ser quebrado, disse. Dentre outras 
questões, as empresas precisam aprender a lidar com as 

novas gerações no trabalho.
Frias deu diversos exemplos de como as novas 

tecnologias vão mudar o mundo, dos serviços à manu-
tenção preventiva e à personalização.

“Só faz sentido a digitalização quando se olha toda 
a cadeia de valor da empresa.” Além disso, alertou que 
a transformação digital é altamente dependente dos 
dados. “Eles têm que ser compartilhados dentro da 
organização”, defendeu.

Ana Cristina da Rocha, do BNDES, disse que o termo 
manufatura avançada define melhor a transformação 
atual em Indústria 4.0. Lembrou que, além da digitaliza-
ção, há pontos como novos materiais e nanotecnologia. 
“Há uma convergência de tecnologias”, destacou.

Também presente, Paulo Rabello de Castro, presi-
dente do BNDES, destacou a necessidade de começar 
a agir: “O Brasil está atrasado, temos que reconhecer e 
recuperar o que é preciso, acho que já estamos tentando 
chegar lá”, disse. “A indústria do futuro depende da 
indústria do presente”. 
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hoje: E sobre as parcerias Cliente X Fornecedor. 
Como devem funcionar? Com relação às funções 
de estoque, o senhor observa alguma mudança?

As novas parcerias entre clientes e 
fornecedores terão duas vertentes: a 
da personalização e customização 
e a do cliente como criador. Com 
relação à primeira, ela vai muito 
além de adicionar seu nome a um 
objeto produzido em massa. O 

objetivo aqui é fabricar um produto 
específico para o seu corpo, que pode 

ser desde uma roupa até uma quimiotera-
pia otimizada. 

A outra vertente, que é o cliente como criador, 
reforça cada vez mais o envolvimento do consumidor 
no processo de criação e conceituação dos produtos que 
ele compra. Na base desse fenômeno, está a mudança 
no comportamento do consumidor, que deixa de ser 
passivo para ser um participante ativo, e tornando, com 
isso, obscura a linha entre produtor e consumidor.

Nesse cenário, a gestão eficiente de estoques será um 
aspecto crítico. O modelo tradicional de produção ainda 
é muito baseado em build-to-stock (ou “fabricar para esto-
car”).  Primeiro, a demanda é prevista, depois, dá-se início 
à fabricação do produto para atender a essa previsão. 

Nesse novo cenário, onde há um envolvimento direto 
do consumidor, o método muda para build-to-order 
(“fabricar para o pedido”), que diminui consideravel-
mente a necessidade de estoques. Na prática, as empresas 
têm trabalhado com pedidos antecipados (pre-orders) e 
pré-encomendas, pois reduzem o risco de excesso de esto-
que e fornecem dados constantes da demanda. É assim que 
algumas empresas têm trabalhado nos Estados Unidos. 

Ainda que tenha suas diferenças, o crowdfunding é 
um exemplo de pedido antecipado.

hoje: E com relação aos tributos incidentes sobre 
a conectividade? Como a entidade observa este 
cenário?

Essa questão é muito relevante e traz à tona a neces-
sidade de realizar um amplo debate sobre o assunto. 
Considerando a magnitude das transformações que 
acontecerão por conta da 4ª Revolução Industrial, muitas 

questões ainda precisam ser respondidas, por exemplo, 
como ficarão as contas da previdência conforme aumenta 
a automatização e robotização? Haverá tributação sobre 
os produtos fabricados em impressoras 3D residenciais? 

Além disso, é preciso estar atento, pois o Brasil não 
pode perder oportunidades em Internet das Coisas por 
conta de tributos e taxas. Há relatos de sensores muito 
baratos (na faixa de R$ 1 a R$ 5) que podem se tornar 
economicamente inviáveis no Brasil por conta dessa 
tributação. Este é o caso, por exemplo, do medidor inte-
ligente de energia ou água e do rastreador de veículos e 
de gado.

hoje: ainda neste momento de consolidação da 
4ª revolução industrial, percebemos o paradoxo 
que envolve o controle e o compartilhamento de 
dados. Fale a respeito.

A questão do controle e compartilhamento de dados 
passa necessariamente pela questão da segurança da 
informação, uma vez que todos esses dados estarão 
disponíveis em redes de internet.

Na verdade, esse é um dilema da Indústria 4.0, pois 
o seu sucesso depende da robustez dos seus padrões 
de segurança, ao mesmo tempo em que as tecnologias 
devem ser acessíveis e simplificadas ao máximo.

Nessa linha, a solução para diminuir o risco de cibe-
rataques e vazamento de informações é ter a proteção 
cibernética em dia. E, por incrível que pareça, isso não 
é tão comum. Em pesquisa realizada na Europa, identi-
ficou-se que mais de 70% dos sistemas fabris não estão 
com a proteção cibernética em dia. 

Outra recomendação é investir em treinamento 
e conscientização das equipes. Todos os funcionários 
devem saber como proceder em casos de emergência que 
exijam detecção, correção e reinicialização de sistemas. 

É importante também dizer que a empresa não deve 
se limitar à visão de custo (custo para reparar brechas 
ou instalar softwares mais seguros). O que está em jogo 
é o risco de perder a confiança dos clientes. Indústrias 
nas quais isso tem um papel mais relevante são princi-
palmente as da área de saúde, farmacêutica e serviços 
financeiros.

Por isso, é importante que todas as empresas conta-
bilizem esses custos com a segurança dos dados quando 
estiverem planejando suas estratégias para Indústria 4.0.

deComteC/FieSP RESPONDE
Por José Ricardo Roriz Coelho – vice-presidente da FIESP e diretor 

titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia da FIESP.

Acompanhe, nas próximas páginas, a entrevista da Unilever a respeito de estratégias e 
iniciativas de sustentabilidade, inovação e tecnologia, e como a empresa que tem larga 

atuação na RMC está se posicionando com o advento da Indústria 4.0.
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Engenheiro de Produção formado pela PolI-
-USP, com Mba em Gestão pela Dom Cabral 
– MG e Mba em Finanças pelo Insper – SP, 
trabalha há 17 anos na Unilever brasil, ten-
do passado por diversas áreas de supply 
chain, como manufatura, customer servi-
ce e planejamento. hoje, atua como diretor 

de logística e é responsável pelo programa 
de Indústria 4.0 da Unilever no brasil.
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A Unilever é líder mundial 
na comercialização de produtos 
alimentícios e de cuidados com a 
casa e pessoais, com vendas em 
mais de 190 países, alcançando 
2,5 bilhões de consumidores 
por dia. A empresa tem 169 mil 
funcionários e gerou vendas de 
€ 52,7 bilhões em 2016. Mais da 
metade (57%) do seu alcance se 
encontra nos mercados emergen-
tes e em desenvolvimento. 

A companhia possui mais de 
400 marcas, que são encontra-
das em domicílios ao redor do 
mundo, e é a primeira empresa 
de seu setor no Índice Dow 
Jones de Sustentabilidade 2016. 
No FTSE4Good Index, obteve a 
pontuação ambiental máxima 
de 5, liderou a relação de Líde-
res Globais em Sustentabilidade 
Corporativa na pesquisa anual 
GlobeScan/SustainAbility 2016 
pelo sexto ano consecutivo e se 
comprometeu a se tornar uma 

empresa carbono positivo.
No Brasil, a Unilever está 

presente há 88 anos e possui 
15 fábricas distribuídas em 
quatro estados. Em São Paulo, 
somente na região de Campinas, 
a empresa conta com duas fábri-
cas na cidade de Valinhos que 
produzem sorvetes e sabone-
tes, uma fábrica em Indaiatuba 
que produz detergentes em pó 
e outra em Vinhedo que fabrica 
produtos de personal care. Além 
do polo de supply chain locali-
zado na cidade de Valinhos e 
uma torre de Logística, na cidade 
de Louveira.

UnilEvEr em valinhos

A fábrica de Valinhos nasceu 
como uma fábrica de sabone-
tes, em 1897, e, desde então, 
constantes investimentos fize-
ram com que a fábrica cres-
cesse e se modernizasse junto 

com a cidade. Em 1913, o sabo-
nete Gessy foi patenteado e a 
empresa conquistou o mercado 
nacional e, em 1950, a moderni-
zação da fábrica possibilitou o 
crescimento e a diversificação da 
produção.

Em 2002, Valinhos inaugu-
rou a mais moderna fábrica de 
sabonetes do mundo, que seria 
responsável pela produção de 
sabonetes da marca Dove para 
a América Latina. Nesse mesmo 
ano, a fábrica de Valinhos come-
çou a produzir os sabonetes 
das marcas Lifebuoy e Rexona. 
Em 2006, houve nova expansão 
da linha de produção de Dove, 
além da instalação da fábrica 
de sorvetes Kibon no local. Em 
2017, a fábrica celebrou 120 anos 
com uma grande comemoração 
voltada para os colaboradores e 
seus familiares e para a comuni-
dade. 

•   1930 • •   1940 • •   1961 • •   1970 •
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hoJe - Muito se tem falado sobre o fim da era do “ter”. 
Como a Unilever está se posicionando nesse novo ciclo? 
Qual o impacto em seu processo produtivo?

UnilEvEr – Sem dúvida nenhuma, a Unilever está 
muito atenta a tudo que tem acontecido no mercado, princi-
palmente em relação a essa tendência de compartilhamento. 
Muito se fala sobre as novas soluções por meio do compar-
tilhamento, e o exemplo mais próximo do nosso dia a dia é 
o uso de aplicativos de compartilhamento como os de táxi 
ou até o AirBnb, por meio dos quais realmente existe uma 
mudança de abordagem para a escolha de soluções nesses 
mercados. 

A Unilever já está trabalhando com uma empresa que 
atua nesse tipo de processo, voltado ao gerenciamento de 
transportes direcionado a caminhões, que consiste em um 
aplicativo para acessar o mercado de transportes de uma 
forma mais ampla e inovadora. É um processo importante 
e de impacto positivo nesse mercado. Se imaginarmos o 
impacto que esses aplicativos tiveram nos mercados de táxi, 
hoteleiro e imobiliário, podemos ver o benefício que a indús-
tria terá se também fizer uso deles dessa forma. Por isso, já 
estamos começando a pilotar diversas iniciativas nessa área.

hoJe - Por que a Unilever se destaca e é lembrada 
como referência quando se fala em inovações de processo, 
Indústria 4.0 e gestão da sustentabilidade?

UnilEvEr – Acreditamos que a Unilever é lembrada, 
pois a inovação faz parte do DNA da empresa. Ela é uma 
indústria de bens de consumo global, que nasceu voltada 
para o processo de inovação, e sabemos que, em nosso 
mercado atual, quem não inovar acaba “desparecendo”. Só 
para dar um exemplo, cerca de um terço do naosso portfó-
lio muda anualmente, com a entrada e saída constante de 
produtos, então o processo de inovação faz parte do nosso 
coração. 

Quando falamos em inovação, talvez o que chame mais 
a atenção para o público em geral seja a mudança nas marcas 
e nos produtos em si, mas nós inovamos em todos os proces-
sos. Por exemplo, fomos pioneiros algumas décadas atrás 
em um processo chamado TPM, que consiste em uma ferra-
menta de gestão de manufatura muito inovadora, gerando, 

neste caso, uma grande vantagem competitiva. Além disso, 
já somos pioneiros há anos em sustentabilidade e agora esta-
mos na era da Indústria 4.0. Eu diria que tudo isso é muito 
natural para nós, o que faz de nós uma referência.

hoJe - No sentido de passar de uma indústria de 
produtos para uma indústria de soluções, quais processos 
a empresa tem priorizado nesse momento e por quê?

UnilEvEr – Todos os processos e áreas da companhia 
tem passado por diversas mudanças no sentido de se conec-
tar ainda mais com o consumidor final. Particularmente, as 
áreas que estão mais diretamente envolvidas com esse tema 
são Research & Development e de Consumer Insight. 

Ambas têm se voltado e se conectado às tendências 
atuais do consumidor final de uma forma muito ampla e 
usando diversas fontes. Essas áreas, por exemplo, recebem 
cada vez mais input de redes sociais e do que se está aconte-
cendo na web. O jeito de pesquisar hábitos hoje é muito dife-
rente do que foi no passado, mesmo porque, atualmente, 
tudo é mais dainâmico, e cada vez menos o consumidor 
busca apenas um produto, mas sim uma solução. Nesse 
sentido, o que essas áreas têm feito é buscar cada vez mais 
inovações, novos produtos e novas categorias para atender 
a essa necessidade final. Assim, a empresa já trabalha no 
sentido de pensar e ofertar soluções completas, nas quais 
o consumidor encontre praticidade e qualidade, sendo esta 
uma mudança importante que faz com que diversos proces-
sos e áreas internas tenham que se readaptar, se conectar 
de formas que não se conectavam antes, e inclusive utilizar 
novas ferramentas para capturar esses insights que são cada 
vez mais dinâmicos no mercado. 

hoJe - Sendo uma empresa multimarcas, de capital 
aberto e atuação global, a inovação, com certeza, é palavra 
de ordem. Fale-nos sobre a origem dessa cultura e como 
a competência inovadora vem se renovando continua-
mente?

UnilEvEr – Isso vem do nosso DNA, sempre esteve em 
nossa cultura, e a empresa acredita que esta é uma vanta-
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gem competitiva enorme. Se não soubermos inovar nesse 
processo extremamente dinâmico e desenvolver uma capa-
cidade interna de fazer isso acontecer, realmente o futuro 
da organização pode ser comprometido. Uma coisa que a 
Unilever sempre prezou é a conexão com o consumidor final 
e suas necessidades, de forma a nos mantermos à frente e de 
maneira sustentável. 

Nós nascemos inovando quando nossos fundadores 
(Lever Brothers e Margarine Unie) na Inglaterra e Holanda, 
respectivamente, se juntaram para, entre outras coisas, obter 
sinergias na compra de insumos comuns. Ou seja, já falá-
vamos em escala e sinergia num tempo que esse discurso 
(inovador para a época) ainda não era tão comum.

hoJe - Quais os aspectos que mais têm influenciado a 
tomada de decisões da empresa?

UnilEvEr – Sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade. 
Hoje, isso é mais do que uma estratégia pontual, e sim uma 
crença estabelecida no coração da empresa. A Unilever acre-
dita fortemente que não é mais possível sobreviver e crescer 
globalmente se não for através de uma via sustentável. 

Isso realmente é algo que nos influencia muito na hora 
de tomar decisões, desde as aquisições, que cada vez mais 
estão em linha com marcas e produtos que também trazem 
para o consumidor esse mesmo valor, até a tomada de deci-
sões para os processos internos e para o lançamento de 
novos produtos. Ou seja, não há decisão que seja tomada 
hoje sem que o aspecto da sustentabilidade esteja na mesa. 
Isso faz parte da nossa estratégia corporativa.  

Outro ponto que também nos tem influenciado, como já 
dissemos, são as mudanças nos hábitos dos consumidores 
dadas pelas novas tecnologias e soluções, que trazem uma 
diversificação de escolhas cada vez maior. 

Atualmente, não é possível caracterizar grandes grupos 
de consumidores, uma vez que a base deles está muito frag-
mentada, com diversos nichos e preferências, então o termo 
“consumo de massa” tem sido olhado cada vez mais de uma 
forma diferente. Esses fatores nos influenciam em todos os 
nossos processos e em todas as nossas áreas.

hoJe - O que define valor agregado para a Unilever?

UnilEvEr – Para nós, é tudo aquilo que tem valor agre-
gado para o consumidor final. Quando discutimos sobre 
novos produtos, marcas e o processo produtivo, a pergunta 
que está sempre presente é: isso agrega, de alguma forma, 
algum valor para o consumidor final? 

Se a resposta for sim, agrega também para a empresa. 
Porém, se não agregar, são processos que de fato preci-
sam ser repensados, uma vez que o nosso grande objetivo 
é chegar com marcas e categorias que atendam às mais 

diversas necessidades dos consumidores finais, nas áreas de 
alimentação, limpeza e higiene. 

Enfim, tudo aquilo que está presente em nosso processo, 
mas não apoia o atendimento da necessidade do nosso 
consumidor, deve ser repensado.

hoJe - Com uma planta localizada bem próxima ao 
polo tecnológico de Campinas, como a Unilever observa 
a parceria entre universidades, startups e indústria? Que 
benefícios o ecossistema de Campinas e região traz à 
empresa?

UnilEvEr – Na verdade, nós não temos somente uma 
planta, mas sim todo um polo de supply chain na região de 
Campinas. Temos a planta de Indaiatuba, de detergentes 
em pó; a planta de Vinhedo, de personal care; a planta de 
Valinhos, de sorvetes e de sabonetes, que é bastante antiga e 
trabalha uma parceria com a comunidade. 

Dentro do terreno de Valinhos, está situada também a 
nossa torre logística e temos também um centro de distri-
buição na cidade de Louveira em parceria com um operador 
logístico. Tomamos a decisão de estar na RMC por diver-
sas razões, desde a infraestrutura diferenciada que existe 
na região, com as melhores estradas do país, até a questão 
da parceria com universidades, o que nos traz um grande 
acesso ao trabalho em conjunto com todas elas. Muitos 
profissionais que saíram dessas universidades estão conosco 
atualmente, ou estiveram ao longo dos últimos anos. 

Sem dúvida nenhuma, é também um ambiente promis-
sor para startups, e nós temos a oportunidade de contribuir 
com ele de diversas formas. Além da indústria em geral, 
uma vez que não conseguimos estar no interior “sozinhos”, 
toda a nossa cadeia de fornecimento está muito presente 
na região de Campinas, onde temos diversos fornecedores 
primordiais e alguns da área de logística; ou seja, esse é real-
mente um ecossistema riquíssimo e nós costumamos explo-
rar tudo isso. 

Hoje, temos duas bases robustas no país, sendo uma na 
região de Campinas, que é fortíssima, e outra em Pernam-
buco, na região metropolitana de Recife, com algumas fábri-
cas, centros de distribuição, contato com universidades e 
porto digital. Nós procuramos sempre, por estratégia, estar 
próximos desses ambientes, nos quais podemos ter uma 
relação em que todos saem ganhando. As cidades ganham 
com a nossa presença, do ponto de vista de oportunidade de 
emprego, de geração de renda e de pagamento de impostos, 
o que faz, obviamente, com que toda a região se desenvolva. 

Por isso, sempre que podemos, procuramos criar esses 
ambientes e, para nós, essa é sem dúvida nenhuma uma 
estratégia muito bem-sucedida. Acreditamos que esse é o 
caminho e o modelo de sustentabilidade ideal e sustentável 
ao longo do tempo, o ponto-chave para nós  
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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.

CIESP-CAMPINAS 
INAuGurA 
Polo de 

mediação

A Regional de Campinas é 
a primeira a receber o Polo 
de Mediação, e o professor 
Kazuo Watanabe, presi-
dente 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. “Acre-
ditamos que, devido aos vetores exponenciais da RMC, 
se ‘pegar’ aqui, com certeza essa cultura emplacará nas 
demais regionais”, evidenciou.

Kazuo reforça às empresas que o procedimento de 
mediação é extremamente rápido, dura em média menos 
de dois meses, e os benefícios que ele traz são inúme-
ros, “podendo-se destacar a celeridade, a economia de 
tempo, a redução de custos diretos e indiretos na resolu-
ção de conflitos, a redução do desgaste de relacionamen-
tos importantes da empresa com clientes, fornecedores e 
consumidores, além da diminuição de incerteza quanto 
ao resultado da solução de conflitos, a qual é sempre exis-

tente quando a solução é obra de um terceiro”, analisa.
Daniel Blikstein, presidente da OAB-SP/3ª Subseção 

Campinas, apoiou a iniciativa e relatou que, para Campi-
nas e região, será uma grande oportunidade de escoa-
mento das necessidades salientes nos mais diversos seto-
res. “É um passo importante nesses meios de soluções de 
conflitos que independem muitas vezes do judiciário. É 
uma possibilidade de resolução, evitando a necessidade 
de um processo judicial, o que desafoga o judiciário e 
propicia uma rápida solução para as partes interessadas, 
fortalecendo a tendência de geração de ambientes de 
soluções”, reflete.

Robertson S. Emerenciano, partner do escritório 
Emerenciano, Baggio & Associados, que é associado ao 
CIESP-Campinas, contou que já fez uso dos benefícios da 
Câmara através da sede do CIESP e, agora, com um polo 
em Campinas, ficará ainda melhor e mais acessível para 
os interessados. Por meio de nossa utilização, experimen-
tamos um serviço muito importante para a nossa cidade, 
o qual a coloca em um novo patamar, sendo importante 
para toda a Região Metropolitana, pois permite o avanço 
das atividades de mediação, por meio de um polo sério e 
com credibilidade, sendo uma expressiva alternativa ao 
judiciário”, fundamenta. 
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JurídiCo

Evento

A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem 
do CIESP e da FIESP (CCMA) inaugurou, no dia 23 de 
novembro, o Polo de Mediação no CIESP-Campinas. 
O evento, com programação dedicada à discussão de 
temas relevantes sobre mediação de conflitos empresa-
riais, recebeu cerca de 80 participantes que atuam dentro 
das áreas jurídicas de suas empresas.

Lideraram a abertura do encontro, o diretor titular, 
José Nunes Filho; o 1º vice-diretor e diretor estadual de 
Produtos, Serviços e Negócios, José Henrique Toledo 
Corrêa; e o diretor Jurídico, Valmir Caldana, juntamente 
com toda a equipe que compõe a Divisão Jurídica do 
CIESP-Campinas.

Segundo o secretário-geral da Câmara, o advo-
gado Luís Peretti, o Polo funcionará como uma exten-
são da CCMA na região atendida pelo CIESP-Campi-
nas. “Nosso objetivo é promover a mediação na região, 
desenvolver profissionais para estimular os Métodos 
Adequados de Solução de Conflitos (MASCS) e apro-
ximar os empresários locais desse método mais econô-
mico e efetivo de resolução de disputas”, explica Peretti.

A programação do evento incluiu palestras e debates 
sobre os temas mais relevantes da mediação, em mesa 
liderada pelo professor Kazuo Watanabe, que esteve 

acompanhado dos membros da Comissão de Especialis-
tas em Mediação da CCMA CIESP/FIESP: Adolfo Braga 
Neto, Daniela Gabbay, Diego Faleck, Fernanda Tartuce 
e Marco Lorencini. Dentre os temas, se destacou “A 
importância da mediação para as empresas” e “Como a 
mediação pode gerar benefícios mútuos para as partes 
– Relato de casos de sucesso”. Lenora Hage, secretária-
geral adjunta, promulgou o relançamento do Pacto de 
Mediação, para que empresas do mercado de Campinas 
e região assumam o compromisso de adotar esse vanta-
joso método na solução de conflitos.

 O evento contou, ainda, com a participação de Caro-
lina Prado de Azevedo, da Ericsson Telecomunicações 
S.A., que trouxe ao público suas experiências de sucesso 
com a Mediação. “Os aspectos facilitadores que a media-
ção pode trazer à organização com certeza devem ser 
observados e aproveitados nas ocasiões em que se fize-
rem necessários, já que os resultados são significantes”, 
pontuou Azevedo.

Para saber mais: www.camaradearbitragemsp.com.br
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Acesse também o artigo sobre este tema
na ed. 108, pág. 40:

www.ciespcampinas.org.br/revistahoje
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COMérCIO exterior

O objetivo do encontro foi orientar os profissionais 
sobre a utilização das modalidades do Radar e a docu-
mentação necessária, bem como para esclarecer as impli-
cações e impedimentos gerados pela incorreta utilização 
do registro.

Na palestra proferida por Marcelo Lissi Paiva – audi-
tor fiscal da Receita Federal e chefe da equipe de Habi-
litação 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 conheci-
mento.

Em sua exposição, o auditor da Receita Federal 
descreveu as principais novidades da Habilitação do 
Siscomex (Radar):

• Portaria Conjunta Coana/Cotec nº 61, de 26/07/17.

•  Contribuinte deverá, além do processo de habilitação 
no Siscomex, formalizar outro pleito, em nome do 

responsável legal a ser cadastrado no Siscomex (sócio-
administrador ou administrador da pessoa jurídica).

•  Anexo “I” do citado instrumento normativo 
substituirá o Termo de Responsabilidade e será peça 
inicial dos autos em questão.

•  Documento poderá ser apresentado:

• Em meio digital, assinado digitalmente por meio 
do E-CPF. Atentar para o fato de que a assinatura 
digital precisa ser preservada no documento 
anexado ao processo.

• Em papel. Neste caso, deverá ser apresentado 
também documento de identificação original ou 
cópia autenticada.

Representando a diretoria de Comex, conduziram 
a reunião o diretor, Anselmo Riso; a diretora adjunta, 
Carmen Pavin; e o diretor adjunto, Marcos Eugênio.

  Um público expressivo de 110 executivos esteve presente,
com possibilidade de aprofundamento no tema.

radar
COrrETA ADMINISTrAçÃO 

NA uTILIzAçÃO, IMPLICAçõES 
E PENALIDADES
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COMérCIO exterior

O Departamento de Comércio Exterior do CIESP-
Campinas recebeu o diretor do Departamento de Promo-
ção Comercial do Itamaraty, ministro Orlando Ribeiro, 
no dia 06 de outubro. A comitiva do ministro veio com a 
missão de visitar a Diretoria Regional, além de conhecer 
as instalações hoteleiras da cidade para avaliar a possi-

bilidade de realizar um evento dedicado a lideranças 
empresariais do MERCOSUL.

Representando o CIESP-Campinas, ciceronearam a 
comitiva do ministro, a gerente de Comex, Márcia Moli-
nari; o diretor de Comex, Anselmo Riso; e o conselheiro 
Regional e diretor estadual de Infraestrutura, Julio Diaz. 

VISITA dePartameNto de 
Promoção ComerCial 
do itamaraty
Um rico momento de aproximação e troca entre 
representantes do Itamaraty e a Casa da Indústria.
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COMérCIO exterior

Apoiador do evento desde sua primeira edição, o 
CIESP-Campinas esteve presente e seu diretor titular, 
José Nunes Filho, entregou o prêmio Destaque Expor-
tar para a empresa Johnson & Johnson. “Para o CIESP, é 
uma honra estar presente e participar de uma premiação 
dessa importância. É essencial valorizarmos o Comér-
cio Exterior como uma das grandes vocações de nossa 
região, a qual tem em sua estrutura logística um grande 
diferencial perante outros centros”, declarou Nunes. 

Nesta 5ª edição, realizada no dia 10 de outubro, 
concorreram ao Prêmio Viracopos 89 empresas importa-
doras 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 (SP).

Embraer, Ericsson Telecomunicações, Panalpina, 
Haidar Transportes e Logística, Lufthansa Cargo e John-
son & Johnson do Brasil foram alguns dos principais 
destaques da 5ª edição do Prêmio Viracopos Excelência 
Logística, que é realizado pela concessionária Aeropor-
tos Brasil Viracopos e reconhece e estimula a eficiência 
de empresas e de sua cadeia prestadora de serviços no 
comércio exterior.

A Embraer recebeu o prêmio de Melhor Importador 
2017, enquanto a Ericsson Telecomunicações ficou com 
o de Melhor Planta. Já o prêmio de Melhor Agente de 
Carga foi conquistado pela Panalpina.

A empresa Haidar Transportes e Logística ganhou 

dois: Melhor Comissária de Despacho Aduaneiro e 
Melhor Transporte Rodoviário. O prêmio de Melhor 
Companhia Aérea foi conquistado pela Lufthansa Cargo, 
já a Johnson & Johnson levou o de Destaque Exportador. 

“O Prêmio Viracopos Excelência Logística visa 
estimular o desempenho das empresas que atuam no 
comércio exterior, promovendo a melhoria contínua de 
suas atividades. Reconhecer o bom trabalho das empre-
sas é um incentivo fundamental para melhorar a cada 
dia o setor de cargas no aeroporto e toda a cadeia logís-
tica”, disse o diretor-presidente de Viracopos, Gustavo 
Müssnich.

A premiação foi auditada pela RRA Auditoria e 
conta com o apoio do CIESP-Campinas e com o patro-
cínio das empresas Unimed Campinas, Cisa Trading, 
Dama Bier e Arcex – Grupo Arcel.

Para esta edição, a coordenação do evento destacou 
que, desde agosto de 2016, Viracopos renomeou duas 
categorias do Ranking de Eficiência para contemplar três 
Regimes Aduaneiros Especiais: o Recof, o Linha Azul e 
o OEA (Operador Econômico Autorizado) e manteve os 
sete segmentos. Os novos segmentos foram denomina-
dos: Regimes Especiais – Embarque Imediato – TC-1 e 
Regimes Especiais – Embarque Normal – TC-6.

Ao todo, foram 89 importadores que figuraram no 
Ranking de Eficiência nos sete segmentos: Automotivo, 
Diversos, Farmacêutico, Metalmecânico, Tecnologia, 
Regimes Especiais (embarque imediato – TC-1) e Regi-
mes Especiais (embarque imediato – TC-6).

Acompanhe a relação dos vencedores do Prêmio 
Viracopos Excelência Logística 2017 em: http://www.
viracopos.com/institucional/imprensa/11-10-2017.

Fonte: Imprensa Viracopos

CIESP-CAMPINAS 
PrESENTE NA 

5ª edição 
do Prêmio 

ViraCoPoS 
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Exterior de 
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DEPArTAMENTO DE SeGuraNça

“O Departamento foi criado por força da atual 
conjuntura criminal, econômica e social, situação na 
qual a área vem se destacando por conta das indústrias e 
empresas possuírem uma segurança forte capaz de aten-
der aos riscos aos quais elas são submetidas”, destacou o 
novo coordenador do Programa de Proteção Industrial, 
Marco Aurelio Alves Pereira.

Com o tema Segurança, Tecnologia, Inovação e 
Tendências, o evento, realizado no dia 09 de novem-
bro, objetivou compartilhar experiências profissionais, 
tendo como alicerce a gestão da segurança nas empresas 
a partir de vivências de profissionais da área, incenti-
vando e atraindo o interesse de todos os representantes 
das indústrias sobre o assunto.

Conduziram as boas-vindas e a abertura do evento, a 
gerente regional, Paula Carvalho; o diretor de Segurança 
Empresarial, Rodrigo Villela Dirani; o representante 
local e 2º vice-diretor eleito (2018-2021), Alfeu Cabral; 
e o diretor de Meio Ambiente, Stefan Rhor, momento 
em que o CIESP-Campinas disponibilizou o e-mail 
seguranca@ciespcampinas.org.br, para os interessados em 
consultorias e esclarecimentos de dúvidas relacionadas 
à área.

De acordo com o especialista em Segurança Empre-
sarial, Marco Aurélio, podemos afirmar que o mundo 
está se transformando na velocidade da luz, e os proces-
sos organizacionais, as culturas empresariais e os siste-

mas de tecnologia da informação e suas incertezas já 
não suportam as novas demandas deste século. “Assim, 
as empresas, por meio de suas respectivas lideranças, 
necessitam romper estrategicamente alguns dogmas da 
administração, impondo um ritmo de muita rapidez, 
agilidade e criatividade – RRR (Ritmo, Ritual e Rotina) –, 
suficiente para identificarem e se beneficiarem das jane-
las de oportunidades”, descreve.

“Para podermos sobreviver a essa avalanche, temos 
que nos reinventar constantemente e, para isso, há 
a necessidade de quebrarmos os dogmas existentes, 
quebrarmos algumas regras, sair da zona de conforto, 
pensar fora da caixa e, principalmente, sermos ousados 
para correr riscos ao apostar nas novas ideias e concei-
tos”, relata Marco Aurélio.

Aurélio ainda enaltece que, devido ao turbilhão de 
informações e riscos, os profissionais devem sempre 
adotar atitudes de inteligência e contrainteligência, pois 
isso se faz necessário uma vez que será nosso meio de 
sobrevivência, sabendo que, para isso, é necessária a 
quebra de inúmeros dogmas para mantermos a evolu-
ção de nossos negócios. Dessa forma, o workshop teve 
como objetivo auxiliar as lideranças, principalmente as 
que se dedicam exclusivamente à área de Segurança.

Para garantir o olhar abrangente sobre a complexi-
dade desse campo, foram abarcadas as pautas:

wOrkSHOP PPI SEGurANçA, 
TECNOLOGIA, INOVAçÃO 
E TENDêNCIAS – laNça 
dePartameNto de 
SeGuraNça
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Sistemas de Rastreamento – Cris-
tobal Jimenez Dominguez Neto – 
Goal System

"Os sistemas de rastreamento 
ampliam as possibilidades de segu-

rança da carga, permitindo comunica-
ção entre as TAGs; iscas programáveis; a 

fac i - litação da camuflagem devido ao tamanho 
reduzido da TAG; duração de até seis meses da bateria; 
além de RF com ID próprio."

Interconectividade de Risco – 
Sandra Alves Bispo – Brasiliano & 
Associados

“Abordamos a integração de 
Criticidade (Matriz de Riscos) versus 

Motricidade (Matriz de Impactos 
Cruzados) com o objetivo de obter uma 

visão estratégica de antecipação dos riscos. Não 
basta mais somente utilizar a Matriz de Riscos, cruzando 
probabilidade e impacto, pois essa avaliação fornece a 
criticidade dos riscos dentro de suas disciplinas. Isso 
ainda é importante, porém há a necessidade do entendi-
mento da dinâmica entre riscos, ou seja, da Motricidade 
entre eles: quais riscos possuem força e capacidade de 
influenciar outros riscos. A partir daí, podemos enxer-
gar a verdadeira interconectividade entre riscos.”

Corrupção Passiva e Ativa – MP –  
Eric Emerson Arruda – Portinho 
Advogados Associados

“Observamos a questão da 
corrupção no Brasil sob os mais varia-

dos aspectos, como o social, analisando 
a questão endêmica da corrupção, e o 

legal, no qual analisamos as mais diversas figuras 
ligadas à questão, tais como as figuras penais da corrup-
ção ativa e passiva e acordos de delação premiada, mais 
especificadamente ligados ao cenário empresarial. Além 
disso, foram abordados os acordos de leniência e a inves-
tigação e repressão a tais condutas, que tanto malefício 
geram à nossa sociedade.”

Segurança de Informações de TI 
– Amarildo Martins de Mattos – 
Empresa DPaschoal

“Em um mundo cada vez mais 
digital, a segurança da informação é 

um tema recorrente e uma constante 
preocupação das empresas. A questão, 

e n t r e - tanto, é muito mais ampla e complexa do que 
apenas a eliminação de vulnerabilidades e proteção 
contra ataques de hackers, já que uma segurança bem 
feita afeta positivamente os resultados da empresa. A 

segurança da informação diz respeito à proteção de 
determinados dados, com a intenção de preservar seus 
respectivos valores para uma organização (empresa) ou 
um indivíduo.”

Blindagem de Veículos – Fábio de 
Carvalho Cortezi e Marcio Lissoni 
– Grupo Inbra

“Infelizmente, com a crise na 
segurança pública, o mercado de 

blindagem veicular no Brasil tem cres-
cido abruptamente. Diante desse cenário, 

para atendermos nossos clientes no mais alto padrão 
de qualidade em segurança, desenvolvemos soluções 
de proteção balística com novas tecnologias e maior 
desempenho e durabilidade. A Inbra é uma indústria de 
blindagem especialista e, com isso, conquistamos parce-
rias com montadoras, locadoras e grandes corporações. 
Hoje, nosso mercado atinge todos os públicos, desde 
executivos de alto padrão e personalidades até a classe 
média alta, que já tem demonstrado interesse no assunto 
de proteção à vida.”

Segurança Eletrônica para o 
Mundo Corporativo – Raul Pereira 
– Empresa Segtrônica

“Segurança eletrônica é um 
assunto bastante amplo, por isso 

trazemos um debate focado no 
ambiente corporativo visando propor-

cionar resultados mais produtivos na busca 
por soluções para os desafios diariamente encontra-
dos e relacionados à segurança desse ambiente. Neste 
workshop, o público teve a oportunidade de se manter 
atualizado quanto às novidades do mercado que já estão 
ao nosso alcance, e apresentamos cases de sucesso e 
soluções para problemas habituais que buscam minimi-
zar os riscos e custos para as empresas.”

O encontro contou com o patrocínio da empresa 
Segtrônica.

acesse as apresentações: 
ciespcampinas.org.br/apresentacoes
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A Outorga para a região do PCJ, por meio das regras 
vigentes a partir de junho de 2017, passou de 5 para 
10 m³, assim 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, a oficina 
“Estudo do Potencial Subterrâneo com enfoque nas 
sete regiões industriais nas Bacias PCJ”.

Na abertura, foram expostos: os informes da Agên-
cia das Bacias PCJ e CT-Indústria e CT-AS dos Comi-
tês PCJ; o uso da água na indústria nas Bacias PCJ, os 
avanços e os desafios no âmbito da Câmara Técnica de 
Uso e Conservação da Água na Indústria; e, por fim, 
a metodologia e as etapas do “Estudo do Potencial 
Subterrâneo com enfoque nas sete regiões industriais 
nas Bacias PCJ” – Empresa Hidrogeoambiental. 

Os representantes do CIESP-Campinas verbaliza-
ram, na ocasião, a importância dos comitês e da partici-
pação dos associados do CIESP enquanto representan-
tes da indústria. “A importância do Comitê acontece 
no âmbito de exposição de necessidades iminentes, 
discussão e verificação de demandas. Atuamos com o 
intuito de receber as demandas trazidas pelos indus-
triais e agir por meio da articulação junto aos órgãos 

competentes, nos quais temos a representatividade 
da entidade”, analisaram os representantes do CIESP-
Campinas: o vice-diretor de Meio Ambiente do CIESP-
Campinas, Jorge Galgaro; o coordenador regional de 
Meio Ambiente da FIESP, Alexandre Vilella; e o repre-
sentante da Diretoria Regional no COMDEMA, Jorge 
Mercante. O CIESP observa que este é o momento 
adequado para a captação, o que deverá possibilitar 
maior desenvolvimento industrial às Bacias PCJ. O 2º 
vice-diretor eleito do CIESP-Campinas – mandato 2018 
a 2021 –, Alfeu Cabral, também prestigiou o encontro. 

“Essa semana é histórica para nós. É a primeira vez 
que, com a nova outorga, atingimos uma vazão de 12 
m³/s. Isso é uma vitória do Comitê, que pleiteou 10 
m³/s e, neste momento, estamos conseguindo 12 m³/s, 
haja vista que temos uma ‘poupança’ para usar de junho 
a novembro de 2017, um feito histórico e que garante a 
atração de investimentos para a Bacia, além de aumen-
tar a segurança hídrica”, destacou Vilella, que também 
exaltou a autonomia da gestão realizada pelo Comitê 
PCJ como um dos diferenciais da nova outorga.

O CIESP-Campinas representa as cidades de 
Campinas, Valinhos, Sumaré, Pedreira, Amparo, Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Holambra, Jaguariúna, 
Paulínia, Hortolândia, Artur Nogueira, Santo Antônio 
da Posse, Estiva Gerbi, Conchal, Serra Negra, Lindoia e 
Águas de Lindoia. 

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 é solicitar a 
abertura e o fechamento das vazões para a 
região durante o período de estiagem. 
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No dia 24 de novembro, o superinten-
dente do DAEE, Ricardo Borsari, apresen-
tou, em palestra direcionada aos associados 
do CIESP-Campinas, a nova regulamenta-
ção 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 profis-
sionais que atuam na área de saneamento 
básico da região de Campinas. 

Participaram do encontro os represen-
tes do DMA do CIESP-Campinas e do DMA 
CIESP/FIESP: o diretor de Meio Ambiente, 
Stefan Rhor; o coordenador regional de 
Meio Ambiente da FIESP, Alexandre 
Vilella; o gerente do Departamento de 
Meio Ambiente do CIESP e da FIESP, Jorge 
Rocco; além dos membros do DAEE.

Borsari abordou, em seu pronun-
ciamento, a simplificação do processo 
de concessão de outorgas para uso dos 
recursos hídricos no estado de São Paulo, 
que reduziu consideravelmente o tempo 
de tramitação burocrática dos processos. 
O superintendente do DAEE comentou 
também os preparativaos para implanta-
ção, até o final deste ano, de um sistema que 
permitirá a emissão eletrônica de outorgas: 
“Esse sistema possibilitará que o usuário 
encaminhe seu pedido de outorga via inter-
net, reduzindo ainda mais a tramitação 
burocrática do processo, permitindo que o 
DAEE amplie as equipes de fiscalização e 
garantindo um melhor nível de gestão dos 
recursos hídricos em todo o estado.” 

Fonte: DAEE

daee 
aPreSeNta 
NoVo SiStema 
de outorGaS 
EM PALESTrA 
NO CIESP DE 
CAMPINAS
José Nunes, diretor do CIESP 
de 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”.
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O contrato foi assinado no dia 28 de agosto e visa 
definir pontos mais favoráveis para a captação, o que 
deverá possibilitar maior desenvolvimento industrial 
nas Bacias PCJ.

 Um estudo de avaliação hidrogeológica visando a 
captação de água subterrânea foi contratado pela Agên-
cia das Bacias PCJ para ser feito em polos industriais 
de sete municípios das bacias hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí: Atibaia, Jundiaí, Paulí-
nia, 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.

 O estudo hidrogeológico refere-se ao fluxo, volume, 
distribuição e qualidade das águas subterrâneas. O 
trabalho contratado pela Agência PCJ visa fornecer 
essas informações, tanto sobre a qualidade como sobre 
a disponibilidade dessas águas. Os resultados darão 
subsídios à tomada de decisão quanto à perfuração de 
poços tubulares profundos em áreas dos polos indus-
triais desses sete municípios. Atualmente, já existem 
poços nesses polos. Porém, o estudo vai definir os 
pontos de locação mais favoráveis para a captação das 
águas subterrâneas, possibilitando maior desenvolvi-
mento industrial nas Bacias PCJ.

 “Este estudo tem por objetivo definir áreas com 

maior potencial de produção de água subterrânea, bem 
como as áreas com menor vulnerabilidade natural para 
contaminação desses aquíferos. Além disso, será elabo-
rado um banco de dados georreferenciados referente 
à produção de água subterrânea, voltada principal-
mente para fomentar os processos industriais dentro 
das Bacias PCJ”, explicou a coordenadora de Projetos 
da Agência PCJ, Elaine Franco de Campos.

 O investimento será de R$ 393.460,50 – provenien-
tes da cobrança pelo uso da água em rios de domínio 
da União (Cobrança PCJ FEDERAL) – e está previsto 
no PAP-PCJ 2013-2016 (Programa de Aplicação Pluria-
nual das Bacias PCJ).

 Os trabalhos serão coordenados pelo geólogo André 
Luiz Bonacin Silva, da Hidrogeoambiental Projetos, 
Serviços e Consultoria, de Santana de Parnaíba (SP). 
Além de Elaine, pela Agência PCJ, estiveram presen-
tes na assinatura do contrato a diretora técnica, Patrí-
cia Barufaldi, e o analista técnico de Projetos, Thiago 
Penatti. Os Comitês PCJ foram representados pelo 
secretário-executivo, Vinicius Rosa Rodrigues e pelos 
coordenadores das Câmaras Técnicas de Uso e Conser-
vação da Água na Indústria, Jorge Mercanti (CT-In-
dústria), e de Águas Subterrâneas, Didier Gastmans 
(CT-AS), e demais membros das respectivas Câmaras 
Técnicas.

 Os serviços tiveram início no segundo semes-

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 e CIESP/FIESP desde 
2014, o qual representa uma conquista 
expressiva aos associados de Campinas e 
região.
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MEIO amBieNte

tre de 2017. “A contratação 
desse estudo nos principais 
polos industriais das Bacias 
PCJ representa um marco nos 
investimentos para o apro-
fundamento dos conhecimen-
tos em águas subterrâneas. O 
estudo possibilitará a identifi-
cação de áreas propícias para 
perfuração de poços tubulares, 
em termos de produtividade, 
sendo estratégico no enfrenta-
mento de novas crises hídri-
cas”, destacou Rodrigues. 

CrisE HÍdriCa

 O pedido para a realiza-
ção desse estudo foi feito pela 
CT-Indústria, principalmente 
devido à crise hídrica pela 
qual a região passou entre 
2014 e 2015, e que prejudicou 
bastante a produção industrial. 
A coordenadora de Projetos da 
Agência PCJ, Elaine Franco 
de Campos, explicou que o 

forte crescimento econômico e 
populacional dos últimos anos 
e as projeções futuras de cres-
cimento têm causado inúme-
ros problemas de conflitos 
pelo uso de recursos hídricos e 
que esses problemas se tornam 
ainda maiores devido a recor-
rentes períodos de escassez.

 “Por conta desse período 
de escassez de água, a indús-
tria reduziu o consumo em 
torno de 50%. Para gerenciar 
o problema, o setor adotou 
medidas para o controle da 
produção, como o uso de 
tecnologia com processos e 
equipamentos mais eficientes. 
Entretanto, a situação ainda é 
preocupante no setor, sendo 
limitante no crescimento 
industrial. Nesse sentido, este 
estudo vem ao encontro disso, 
fornecendo subsídios para 
conseguir maior disponibili-
dade hídrica”, concluiu Elaine.
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A partir de janeiro de 2018, as empresas que tiveram 
faturamento superior a R$ 78 milhões em 2016 deverão 
utilizar o eSocial para a entrega de declarações relati-
vas 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 
será 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 novem-
bro, com o intuito de facilitar a absorção dessa nova 
obrigação a todos.

O eSocial tem como objetivo o envio eletrônico de 
informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
as quais serão acessadas simultaneamente pela Caixa 
Econômica Federal, Receita Federal, Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Com isso, os dados infor-
mados pelas empresas poderão ser facilmente cruza-
dos para identificar inconformidades, tais como prazos 
desrespeitados, erros de cálculos, declarações inconsis-
tentes e desrespeito às obrigações legais, o que poderá 
ensejar a imposição de multas, inclusive trabalhistas, 
previdenciárias e recolhimento de tributos.

“O trabalho preventivo é o melhor caminho. Um 
diagnóstico completo e eficaz exige um esforço integrado 
de áreas de compliance, jurídico, financeiro, contratos e 
segurança, e medicina do trabalho”, destacou o diretor 
do Departamento Jurídico, Valmir Caldana.

Para examinar uma pouco mais a fundo os detalhes 
importantes do eSocial e seus impactos sobre as ativi-
dades da empresa, esteve com a palavra o Dr. Leandro 
de Paula Souza, advogado do Departamento Jurídico 
da FIESP, especializado em Direito Constitucional pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Direitos 
dos Contratos pelo Instituto Internacional de Ciências 
Sociais, além de detentor de experiência contenciosa e 
consultiva nas áreas de direito tributário, previdenciá-
rio, contratual, contábil, notarial e registral. Já as respon-
sabilidades e prazos do eSocial estiveram a cargo do 
técnico da Receita Federal, Dr. Samuel Kruger.

O encontro ainda contou com as ilustres presenças do 
delegado da Receita Federal, Dr. José Roberto Mazarin, 
e do palestrante Dr. Samuel Kruger, contador, auditor-
fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2007, auditor-
fiscal da Previdência Social de 2003 a 2007, ex-auditor 
independente pela Ernst & Young, supervisor dos proje-
tos eSocial e EFD-Reinf no âmbito da Receita Federal 
do Brasil e coautor do livro "eSocial – Modernidade na 
Prestação de Informações ao Governo Federal".

Além desses, também estiveram presentes José 
Roberto Mazarin, delegado da Receita Federal; SiIvia 
Luna, diretora do DHO; Glauco Oliveira, secretário 
da Divisão Tributária; e Dr. Ricardo Piza Di Giovanni, 
secretário executivo da Divisão Tributária.

eSoCial
é PAuTA DE 
wOrkSHOP 
Uma ação do 
Departamento Jurídico 
em parceria com o DHO 
– Departamento de 
Desenvolvimento Humano 
Organizacional.

conte com os sabores da Abelha Gulosa
N A  P A U S A  D O  T R A B A L H O

Im
ag

em
 ilu

str
at

iva
. 

abelhagulosaflamboyant abelhagulosa

(19) 98261-2541 AbelhaGulosa.com.br/encomendasRua Mogi Guaçu, 1505 - Flamboyant - Campinas/SP (19) 3201-0905

Com você em todos os momentos

Seja nos eventos, treinamentos, confraternizações ou comemorações, onde tiver 

uma pausa nas atividades, conte com a Abelha Gulosa - Flamboyant para deixar 

este momento ainda mais delicioso!

Dispomos de diversas opções de cardápios: dos tradicionais aos mais so�sticados, 

com várias opções deliciosas e saudáveis. 

Prezamos sempre pelos mais exigentes padrões de qualidade para oferecer a 

melhor experiência gastronômica a seus colaboradores, convidados e a você.

Solicite nossos cardápios através do e-mail encomendas@abelhagulosa.com.br

Conheça nossas opções para:

       Café da Manhã;
      Co�ee Break;
      Chá da Tarde;
      Coquetel;
       e outros eventos. 
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encarte técnico ComéCio exterior 

Departamento de
Comércio Exterior

o reGime 
ata CarNet 
No BraSil

Passport for goods

Desde o final de 2013, com a 
negociação do Pacote de Bali pela 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), as iniciativas orienta-
das à facilitação do comércio têm 
ganhado cada vez mais espaço e 
se tornado uma tendência entre os 
países. No Brasil, além dos avanços 
do Portal Único de Comércio Exte-
rior e de outras medidas, o ATA 
Carnet se destaca como um dos 
principais mecanismos de facilita-

ção de comércio adotados nos últi-
mos dois anos.

O ATA Carnet é um regime 
que visa à facilitação das operações 
de admissão e exportação tempo-
rária. Trata-se de um passaporte 
que permite o envio de mercado-
rias para mais de 75 países com 
suspensão dos tributos inciden-
tes e dispensa do cumprimento de 
procedimentos administrativos e 
aduaneiros específicos. Com o ATA 

Carnet, é possível enviar ao exte-
rior, de forma ágil e segura, merca-
dorias que serão utilizadas para fins 
educativos, científicos, culturais 
ou desportivos, que serão exibidas 
em exposições, feiras, congressos 
ou ainda utilizadas como material 
profissional. O regime é resultado 
de uma parceria entre a Organiza-
ção Mundial das Aduanas (OMA) e 
a Câmara de Comércio Internacio-
nal (ICC) para facilitar as operações 

Por Patricia Vilarouca de azevedo
Pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
graduada em relações Internacionais pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo 
(PuC-SP). Possui experiência em assessoria a empresas sobre temas de comércio inter-
nacional e relações institucionais. Atualmente, é coordenadora da área de Facilitação 
de Comércio Exterior do Departamento de relações Internacionais e Comércio Exterior 
(DErEX) da FIESP, responsável pelas emissões de Certificado de Origem e ATA Carnet.
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de admissão e exportação temporá-
rias entre os países.

A facilitação se dá por meio 
da legislação única que ampara o 
regime, estabelecida pela Conven-
ção ATA de 1963 e pela Convenção 
de Istambul de 1990. Os países que 
são signatários dessas convenções 
fazem parte da rede ATA e reco-
nhecem formalmente o documento. 
Os anexos das convenções determi-
nam a finalidade para a qual pode 
ser utilizado o documento (ex.: 
exposição em feiras ou material 
profissional). Sem a utilização do 
regime, as empresas são obrigadas 
a utilizar os regimes de admissão 
e exportação temporária regulares 
de cada um dos países. Ou seja, 
uma mercadoria enviada à Alema-
nha, por exemplo, para ser exibida 
em feiras ou congressos, deverá 
ser admitida no país por meio do 
cumprimento da legislação alemã 
específica, a qual determina proce-
dimentos próprios de desembaraço 
para a suspensão dos tributos. Tal 
processo pode consumir tempo e 
gerar custos administrativos consi-
deráveis. Com o ATA Carnet, a 
legislação e os procedimentos para 
envio de mercadorias com as finali-
dades previstas nas convenções são 
padronizados. Isso torna a opera-
ção mais ágil e segura.

O documento pode ser utilizado 
tanto por pessoa jurídica quanto 
por pessoa física. Por isso, dispensa 
qualquer tipo de cadastro ou regis-
tro obrigatório que uma operação 
regular de comércio exterior exige. 
Um esportista que necessita levar 

seu equipamento para uma compe-
tição em outro país pode emitir o 
ATA Carnet com a mesma facili-
dade que uma empresa de tecnolo-
gia que pretende expor seus protó-
tipos em uma feira internacional. 
O processo de emissão é simples e 
ágil. 

A operação do ATA Carnet 
nos países é realizada em conjunto 
pela aduana e por uma entidade 
empresarial. No caso do Brasil, a 
Receita Federal é responsável pela 
validação do regime, enquanto a 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) coordena a utilização do 
documento e sua emissão. Por dele-
gação da CNI, a FIESP oferece o 
serviço de emissão do ATA Carnet 
por meio do seu Departamento de 
Relações Internacionais e Comércio 
Exterior (DEREX).

 O regime possui duas moda-
lidades: exportação e admissão 
temporária. No primeiro caso, o 
usuário deve procurar a FIESP para 
orientações quanto à emissão do 
documento, que necessariamente 
demanda a contratação de um 
seguro. O seguro é um item obri-
gatório e ampara o funcionamento 
do regime entre todos os países 
signatários, uma vez que protege a 
atuação das entidades envolvidas 
na operação no que diz respeito aos 
tributos suspensos. O documento 
emitido é aceito e válido, pelo 
período de 12 meses, em qualquer 
um dos países que compõem a rede 
ATA. O usuário brasileiro (pessoa 
física ou jurídica) poderá expor-
tar os bens acordados pelo país de 

destino das mercadorias. Para isso, 
é necessário verificar a ficha de cada 
um dos países. O conteúdo pode 
ser acessado em: www.cni.org.br/
atabrasil.

Já no caso da importação tempo-
rária, o Brasil permite a admissão de 
bens destinados a feiras e exibições, 
amostras comerciais, equipamentos 
profissionais e científicos. Por fazer 
parte da rede ATA, a FIESP realiza 
o atendimento de empresas brasi-
leiras por meio da concessão de 
informações quanto aos processos 
de admissão temporária que serão 
realizados em portos e aeropor-
tos localizados em São Paulo. No 
entanto, a RFB segue com o poder 
de autorizar e validar o regime dos 
carnês emitidos no exterior e admi-
tidos no território brasileiro.

No último mês de outubro, o 
regime ATA Carnet completou 
um ano de operação no Brasil. As 
federações de indústrias de todo o 
país seguem engajadas em divulgar 
a utilização do documento, que já 
é bastante popular no restante do 
mundo. Em 2016, foram emitidos 
mais de 180 mil ATA Carnets que 
cobriram o equivalente a US$ 21 
bilhões em mercadorias. Alemanha, 
Estados Unidos e Suíça são os prin-
cipais usuários do regime e respon-
dem por 40% das emissões totais. 
Na América Latina, apenas Brasil, 
Chile e México fazem parte da rede 
ATA. Para mais informações sobre 
o ATA Carnet, envie um e-mail 
para atacarnet@fiesp.com.br.
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Departamento 
Jurídico

AS SOCIEDADES 
LIMITADAS E A 

PuBLICAçÃO DAS 
demonstrAções 

fInAnceIrAs

encarte técnico jurídico

Por ana lucia Silvestre Juliani
Advogada societária no Lemos e Associados Advocacia, graduada 

pela Pontifícia universidade Católica de Campinas (2010) e pós-
graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2013).
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No dia 07 de abril de 2015, foi 
publicada, pela Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, a Delibera-
ção nº 2/2015, pela qual o referido 
órgão passou a exigir que as socie-
dades empresárias de grande porte 
(ainda que não constituídas sob a 
forma de sociedades por ações, o 
que inclui as limitadas) publiquem 
o balanço anual e as demonstra-
ções financeiras do último exercí-
cio em jornal de grande circulação 
e no Diário Oficial do Estado, nos 
termos da Lei nº 11.638, de 2007, 
como condição para registro das 
atas de reuniões anuais de sócios 
que sobre elas deliberarem.

Considera-se “sociedade de 
grande porte a sociedade ou 
conjunto de sociedades sob 
controle comum que tiver, no 
exercício social anterior, ativo 
total superior a R$ 240 milhões ou 
receita bruta anual superior a R$ 
300 milhões” (artigo 3º, da Lei nº 
11.638/07).

As empresas que não publica-
rem seus balanços ficarão impedi-
das de registrar atos societários e, 
assim, não registrando o ato socie-
tário com a aprovação de demons-
trações financeiras na Junta Comer-
cial, ficarão em situação irregular, 
o que poderá gerar dificuldades 
para obtenção de empréstimos, 
contratos de câmbio e a participa-
ção em licitações, além de trazer 
consequências para os sócios, que 
podem ser responsabilizados por 
dívidas da empresa. 

Ocorre que essa exigência da 
Junta Comercial não encontra 
fundamentação legal, uma vez que 
a lei mencionada acima, que regula 

a questão, não obriga a publicação 
das demonstrações financeiras. 
Apenas dispõe que:

“Artigo 3º – Aplicam-
se às sociedades de grande 
porte, ainda que não cons-
tituídas sob a forma de 
sociedades por ações, as 
disposições da Lei nº 6.404 
de 1976, sobre escrituração 
e elaboração de demons-
trações financeiras e a obri-
gatoriedade de auditoria 
independente por auditor 
registrado na Comissão de 
Valores Mobiliários.”

Dessa forma, há a exigência de 
que as sociedades de grande porte 
apenas escriturem e elaborem suas 
demonstrações financeiras em 
consonância com a Lei n° 6.404/76 
e as submetam à auditoria inde-
pendente, mas a obrigação não foi 
estendida à publicação dos referi-
dos documentos.

Com base na argumentação 
acima exposta, algumas sociedades 
conseguiram liminares na justiça 
que as dispensam da publicação do 
balanço anual e das demonstrações 
financeiras do último exercício em 
jornal de grande circulação e no 
Diário Oficial do Estado, como a 
liminar proferida pela 12ª Vara da 
Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo, na qual a magistrada afirma 
na decisão que “não há previsão 
legal expressa de obrigatorie-
dade das sociedades limitadas de 
grande porte terem que proceder 
a divulgação e publicação de seus 
demonstrativos financeiros”.

Além disso, o CIESP (Centro 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo) impetrou mandado de 
segurança coletivo para desobri-
gar as empresas associadas consi-
deradas de grande porte (que 
não organizadas como sociedade 
anônima) de publicar as demons-
trações financeiras e balanço em 
jornais de grande circulação e no 
Diário Oficial do Estado, afastando 
a exigência imposta pela Delibera-
ção nº 02/2015 da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo.

A liminar foi obtida por deci-
são do juiz da 10ª Vara da Fazenda 
Pública de São Paulo, no processo 
nº 1017725-98.2015.8.26.0053, e 
beneficia todos os associados do 
CIESP.

Recentemente, foi proferida 
uma sentença na qual foi declarada 
a incompetência do juízo que defe-
riu a liminar obtida pelo CIESP, 
determinando a redistribuição dos 
autos à Justiça Federal. Contudo, a 
liminar permanece em vigor, pois 
a regra disposta no artigo 64, §4º, 
do Código de Processo Civil é no 
sentido de que, caso não exista 
pronunciamento contrário, como 
não tem na decisão do juiz que se 
declarou incompetente, a decisão 
já proferida persistirá até que o 
novo juiz competente decida.

Cabe destacar, finalmente, que 
uma sociedade limitada não tem a 
obrigação de publicar seus resul-
tados financeiros no Diário Oficial 
do Estado e em jornal de grande 
circulação, até porque isso contra-
ria a natureza jurídica desse tipo 
de empresa. 
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Valor e transparência fazem 
do CIESP-Campinas a casa do 
industrial de Campinas e Região. A 
entidade inova na articulação que 
abraça cada vez mais importantes 
players da RMC. Nosso movimento 
é sempre a seu favor. 

indústria em

Conte conosco em2018!
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ESTAS EMPRESAS já ESTãO uSuFruiNdo doS BeNeFíCioS quE A EnTIdAdE OFEREcE!

NoVaS ASSOCIADAS

Atuamos no ramo industrial desde 2004, oferecendo soluções de 
qualidade, atendimento diferenciado e agilidade em todas as entre-
gas. Desenvolvemos projetos especiais de acordo com a necessidade 
de cada indústria. Soluções feitas sob medida. Somos uma empresa 
nacional, trazendo para o Brasil equipamentos que antes eram apenas 
encontrados no exterior. 

alphamag
(19) 3324-5094 

www.alphamag.com.br

Empresa especializada na elaboração, decoração, logística e, 
principalmente, qualidade e sabor em tudo que faz. No mercado desde 
o ano de 2016, Bonfá Café e Eventos vem desenvolvendo parcerias 
com empresas de pequeno, médio e grande porte com base na 
confiança e na certeza de um trabalho bem feito.

Bonfá Café
(19) 97410-6429 

instagram.com/bonfacafe  

A empresa é especializada em consultoria e auditoria de projetos 
de inovação e sustentabilidade e em captação de recursos para os 
setores púbico, privado e terceiro setor. é uma das principais refe-
rências em projetos de incentivos fiscais, contando com uma ampla 
capacidade de desenvolvimento de produtos e prestação de serviços. 
Oferece também palestras, treinamentos e cursos in company. 

l a Sustentável
(19) 3032-0145 

lasusconsultoria.com.br

Atua há mais de 15 anos desenvolvendo soluções completas em 
instalações elétricas, garantindo aos seus parceiros de negócios 
eficiência energética e segurança dos seus ativos energéticos.

CPFl Serviços 
(19) 3262-7868 

cpfl.com.br/cpflservicos

Desde 1999, a Polachini atua em Consultoria de Marketing Industrial, 
com o diferencial de participar da implantação, do início ao fim, de 
estratégias e ações focadas em resultados.

Polachini
(11) 2473-6108

polachini.com.br

Em 1971, a Honda iniciava no Brasil as vendas de suas primeiras 
motocicletas importadas. Cinco anos depois, era inaugurada a 
fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus, de onde saiu a 
primeira CG, até hoje o veículo mais vendido do Brasil. De lá para cá, a 
unidade produziu mais de 22 milhões de motos, além de quadriciclos 
e de motores estacionários que formam a linha de Produtos de Força 
da Honda no país, também composta por motobombas, roçadeiras, 
geradores, entre outros. Durante esses anos, a empresa também 
inaugurou Centros Educacionais de Trânsito, de Treinamento 
Técnico, de Distribuição de Peças e de Pesquisa & Desenvolvimento. 
Além disso, estruturou uma rede de concessionárias que, hoje, é 
composta por aproximadamente 1.400 endereços. 

honda motos no Brasil
(19) 3864-7116 
honda.com.br

Auxilia seus clientes a identificar quais tecnologias e processos se 
fazem necessários para alcance do mercado com produtos compe-
titivos e inovadores. Ajudamos em toda a caminhada, da ideia ao 
produto, incluindo a avaliação e o inventário de tecnologia, e mete-
mos a mão na massa se necessário. Na repo, o que mais interessa é 
que a inovação tenha um valor real, mensurável e justificável.

repo aceleradora de Produtos 
(19) 98125-4072 

repoconsult.com.brRepo

Especializada em inglês rápido, através do Mega Intensivo, com 
três horas e meia de aulas por dia, de segunda a sexta, leva o aluno 
do básico ao intermediário em quatro meses.

Winning idiomas
(19) 3255-8377 

winningidiomas.com.br 
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NoVaS ASSOCIADAS

associe-se ao CieSP-CamPiNaS  –  Entre em contato: (19) 3743-2200 ou www.ciespcampinas.org.br

Empresa de operação global pertencente ao grupo Freudenberg. 
Especialista em produtos para limpeza de peças industriais, pré-
tratamento de metais e galvanoplastia. Possui um amplo portfólio 
de produtos para tratamento de superfícies, tais como desengra-
xantes para máquinas lavadoras, fosfatos e outras camadas de 
conversão, produtos para linhas de HDG, processos de zn e zn-ligas 
e passivações trivalentes, processos de Ni-Cr para metais e também 
para ABS e os serviços associados a essas aplicações. 

Surtec
(19) 3881-8010 

surtec.com

Instalada em uma área de 81 mil m², com 23,1 mil m² de construção, 
a empresa tem capacidade para produzir até 80 mil toneladas de 
papel por ano, contando com duas laminadoras com capacidade de 
43,2 mil toneladas de papelão de até 3,5 milímetros. uma terceira 
máquina é capaz de fabricar outras 36 mil toneladas de papel entre 
120 gramas/m² e 400 gramas/m². A empresa trabalha com o papel 
wTL e o papel cinza.

Sulamericana 
(19) 3808-8585 

sulamericanapapel.com.br

“um novo cenário, uma nova mentalidade.”
um escritório de advocacia com estrutura multidisciplinar focado na 
gestão de um seleto capital humano, com excelência técnica, visão 
sistêmica de mercado e comprometimento com o resultado. Mais do 
que um escritório de advocacia preparado para a defesa dos direitos e 
interesses dos seus clientes, procura estar inserido no planejamento 
estratégico de cada um deles, provendo informações estruturadas, 
capazes de subsidiar a tomada de decisões seguras e mitigar riscos, 
condições essenciais que posicionam o escritório como uma extensão 
dos departamentos jurídicos dos seus clientes.

lima Junior, domene e advogados 
associados 

(19) 3754-9400 - www.limajr.com.br

Empresa líder em soluções de serialização e de agregação de dados. 
A OPTEL possui unidades de negócios que utilizam tecnologias, 
principalmente nas áreas de óptica, eletrônica, informática e robó-
tica. Cada uma dessas unidades desenvolve soluções de inspeção, 
serialização, rastreabilidade, engenharia e serviços construídas para 
eficiência, rentabilidade e sustentabilidade de seus clientes.

oPtel 
(19) 3113-2570 

optelpharmaceutical.com/pt

A empresa comercializa máquinas injetoras para termoplásticos, 
robôs e toda a linha de periféricos para a indústria de transforma-
ção nos setores automobilístico, construção civil, eletroeletrônico, 
embalagens, entre outros.

Wittmann Battenfeld 
(19) 2511- 8150 

wittmann-group.com

A empresa apresenta um conceito de atendimento diferenciado, 
partindo do diagnóstico das necessidades específicas de cada cliente. 
Atua na terceirização, criação ou reestruturação do departamento de 
Comércio Exterior com foco em redução de custos efetivos na cadeia 
logística através de uma melhor administração e planejamento.

ideas Soluções em Comércio exterior 
(19) 98219-3131 

ideascomex.com.br

A rede Vitória Hotéis nasceu em 2000, em Campinas-SP e, atual-
mente, dispõe de três unidades no município: o Vitória Hotel 
Concept Campinas, o Newport residence e o Vitória Hotel Express 
Dom Pedro. Além das unidades Convention: Vitória Hotel Conven-
tion Indaiatuba e Vitória Hotel Convention Paulínia. 

Vitória hotéis
(19) 3755-8000 

vitoriahoteis.com.br

Fabricante de produtos de iluminação em LED de alta eficiência 
com tecnologia avançada sul-coreana para o mercado corporativo. 
Importadora de produtos de LED da China e Coreia do Sul, possui 
soluções para diversos ambientes internos e externos das empresas. 
Através de sua equipe de engenheiros, faz projetos luminotécnicos 
para adequação à Norma Brasileira ABNT NBr ISO/CIE 8995-1, que 
determina os LuX nos ambientes internos de trabalho. Propõe “gerar 
mais luz com menor consumo de energia”.

ledClass
(19) 3291-0123 

ledclass.com.br

Mercure caMpinas
Av. Aquidaban, 400 - Centro 
Campinas - São Paulo
(19) 3733-7700 
h5181-re@accor.com.br

ibis caMpinas
Av. Aquidaban, 440 - Centro 
Campinas - São Paulo
(19) 3731-2300 
h5469-re@accor.com.br

ReSeRvAS:

Contar Com todo 
o Conforto da 
aCCorHotels.  
Um ótimo negócio.

aproveite toda a excelência da accorHotels em sua estada. os 430 

apartamentos dos hotéis Ibis e mercure Campinas estão muito bem 

localizados. Com perfil econômico e executivo, dispõem de conforto, 

serviços personalizados e infraestrutura completa para quem viaja 

a negócios. Consulte condições e viva uma experiência única.
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EDUCAÇÃO  ADVENTISTA

Matrículas Abertas
para 2018

DESCONTO
ESPECIAL

Americana - (19) 3478-8400
Campinas - (19) 3519-3800
Campinas - Castelo - (19) 2121-5173 | 3243-5070
Jundiaí - (11) 4587-7553 | 4587-7554
Limeira - (19) 3451-6811
Mogi Guaçu - (19) 3811-7667 | 3891-7820
Paulínia - (19) 3833-5333 | 3874-3224
Rio Claro - (19) 3523-3640 | 3534-8588
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