
Quanto tempo o Brasil vai levar para oferecer 
a Campinas a competitividade que ela precisa 
para dar novos e maiores saltos?

maior cidade do interior do Estado,
Campinas se destaca por gerar o 11º maior PIB brasileiro,
estando economicamente à frente de várias capitais.2ª
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Crise e Competitividade: 
os desafios da indústria na rmC





O Brasil está doente. A forte crise 
econômica, política, moral e ética que 
assola nosso país atinge impiedosamente 
o setor industrial, causando queda no 
PIB, redução nos investimentos, fecha-
mento de empresas e desemprego. Não 
vislumbramos solução a curto prazo para 
os problemas nacionais, o ajuste fi scal 
proposto pelo governo envia para a socie-
dade brasileira a conta da má gestão, 
incompetência, desperdício do dinheiro 
público e corrupção. Os principais pilares 
de um verdadeiro ajuste fi scal, que seriam 
a redução dos gastos públicos improdu-
tivos, o controle da corrupção e as refor-
mas estruturais modernizantes do Estado 
brasileiro, foram deixados para segundo 
plano. Seguimos com 39 ministérios, cria-
dos para acolher os sócios do poder e seus 
apaniguados, usufruindo das mordomias 
e riquezas geradas pela sociedade brasi-
leira.  Convivemos com o descalabro do 
aparelhamento de cargos em todas as 
esferas do governo, das agências regula-
doras, empresas estatais, bancos públi-
cos e fundos de pensão numa orgia de 
gastos, corrupção e desperdício. Prefe-
rimos chamar esse ajuste de “arrocho 
fi scal”, pois  reduz os investimentos em 
educação, saúde, infraestrutura e segu-
rança, e aumenta a já pornográfi ca carga 
tributária, onera os custos trabalhistas, 
eleva as taxas de juros (hoje já a absur-
dos 13,75% ao ano) e aumenta os preços 
da energia elétrica e combustíveis a níveis 
inimagináveis nos tempos pré-eleitorais. 
A elevação da taxa SELIC incide direta-
mente sobre o défi cit público, pois remu-
nera o serviço da dívida pública, gerando 
a necessidade da formação de superávits 

primários cada vez maiores. Essa polí-
tica afeta frontalmente o setor industrial, 
diminuindo ainda mais sua participação 
no PIB nacional.

Por outro lado, temos o privilégio de 
viver em uma ilha de excelência, encra-
vada no pujante Estado de São Paulo: a 
Região Metropolitana de Campinas, com 
vantagens competitivas que a diferen-
ciam do restante do país. A RMC oferece 
uma logística surpreendente, cortada por 
algumas das melhores rodovias do país e 
abrigando o Aeroporto de Viracopos, que, 
com suas obras de expansão, se tornará 
o principal modal aeroviário da América 
Latina nos próximos 20 anos. A vocação 
pela inovação, tecnologia e geração de 
conhecimento é marcada pela presença 
de inúmeras universidades, centros de 
pesquisa, parques tecnológicos e empresas 
de alta tecnologia. O turismo de negócios 
cresce a cada dia com investimentos de 
alto vulto nos setores de hotelaria, centros 
de convenções e parques de exposições. A 
cadeia produtiva de petróleo e gás é alta-
mente representativa, ancorada pela maior 
refi naria de petróleo da América Latina, a 
REPLAN (Refi naria de Paulínia).

Apesar das enormes difi culdades que 
nos são impiedosamente impingidas, 
devemos seguir sonhando, acreditando e 
investindo em nossa região, aproveitando 
as oportunidades, que sempre surgem 
com a crise, na certeza de que estamos 
plantando nossas sementes em uma terra 
fértil e que, sem dúvida, colheremos exce-
lentes frutos no futuro.

Não devemos nos desmobilizar e não 
podemos esmorecer e nem desistir dos 
nossos sonhos. EDITORIAL

NÃO 
PODEMOS 

DESISTIR 
DOS 

NOSSOS 
SONHOS

José Nunes Filho,
Diretor Titular do CIESP-Campinas
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AS RODADAS DE NEGÓCIOS ACONTECEM EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.

Ciesp Campinas
R. Padre Camargo Lacerda, 37 – Bonfim
www.ciespcampinas.org.br
(19) 3743-2200

A Rodada de Negócios Ciesp é a oportunidade para as pequenas e médias empresas
aumentarem os seus resultados. Em apenas um dia, você tem acesso aos grandes
compradores e pode aumentar expressivamente a sua rede de clientes.

AS 90 RODADAS DO CIESP EM NÚMEROS

Estimativa de R$ 274 MILHÕES  em negócios futuros

Quase 120 MIL reuniões de negócios

Mais de 12 MIL participantes

Mais de 2 MIL empresas-âncoras (compradoras)

FAÇA DIVERSOS CONTATOS COM GRANDES EMPRESAS EM UMA ÚNICA TARDE

AMPLIE SUA VISÃO DE NEGÓCIOS
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O agravamento da crise econô-
mica põe mais uma vez em evidên-
cia a necessidade de melhorar a 
competitividade do Brasil. O país 
continua quase na lanterna do 
ranking internacional de competi-
tividade, elaborado pela FIESP, e 
os recentes avanços nesse campo 
são tímidos demais e insufi cien-
tes para suplantar outras nações. 
Exemplos dramáticos de quem fez 
direito a lição de casa são a China, 
que em 13 anos subiu 11 posições 
no ranking, e a Coreia do Sul, 
que galgou 10 postos no mesmo 
período. 

Há um verdadeiro abismo 
entre a nota do Brasil (21,5) e a dos 
países mais competitivos (EUA, 
com 86,6, e Suíça, com 78, por 
exemplo) no índice, que leva em 
conta 83 variáveis quantitativas, 
que incluem itens como economia, 
comércio internacional, política 
fi scal, crédito, tecnologia, produti-
vidade e capital humano.

Tirar o Brasil do 39º lugar entre 
43 países exige esforço. A melhora 
da competitividade não acon-
tece por acaso. É preciso planejar 
e executar corretamente as ações 

capazes de criar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento da 
atividade econômica. Essa busca 
obsessiva pela competitividade 
não é mera vaidade. Não é apenas 
a vontade de aparecer bem no 
ranking. Um país mais competi-
tivo é menos sujeito aos efeitos das 
crises externas.

Vários fatores tornam menos 
competitiva a economia brasileira, 
afetando de forma especialmente 
dura a indústria, que é o motor 
do desenvolvimento econômico 
e da criação de riqueza — como 
mostram todos os exemplos de 
países bem-sucedidos.

O peso excessivo dos impos-
tos e outras taxas, a burocracia 
quase asfi xiante, as defi ciências 
na infraestrutura — das telecomu-
nicações às estradas e portos — 
entram no mesmo time do crédito 
caro e dos juros altos para jogar 
contra a competitividade brasi-
leira. É o Custo Brasil, que marca 
um gol contra atrás do outro na 
acirrada disputa internacional por 
mercados. Os produtos de nosso 
país saem em desvantagem, arras-
tados para baixo por custo 33,7% 

maior que o dos concorrentes 
externos.

A solução para o aumento de 
nossa competitividade começa 
pela redução da carga tributária e 
pela simplifi cação da cobrança de 
tributos. A margem para isso seria 
possibilitada pelo corte dos gastos 
públicos, especialmente das despe-
sas de custeio. Estudo da FIESP 
indica também a necessidade de 
urgente diminuição no custo de 
fi nanciamento da indústria. 

É preciso ainda cuidar dos 
investimentos em infraestrutura, 
em pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e em educação.

Por enquanto, o que vemos 
por parte do Governo são medidas 
que vão na contramão do desen-
volvimento. Exemplo é a absurda 
taxa básica de juros, que desace-
lera ainda mais uma economia que 
já estava em marcha lenta, como 
demonstra o péssimo resultado da 
indústria neste início de ano. É uma 
verdadeira âncora, que impede o 
barco da economia brasileira de 
sair velejando para aproveitar o 
vento representado pela vontade 
de investir e se desenvolver.
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AUMENTAR A 
COMPETITIVIDADE 
PARA COMBATER 
A CRISE

Presidente do CIESP e da FIESP

Por Paulo Skaf
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CIESP-CAMPINAS NA MÍDIA

A Regional de Campinas se coloca à disposição 
dos industriais, como agente interlocutora na resolu-
ção das principais demandas do empresariado e da 
classe industrial da sua Macrorregião Administrativa. 
Por meio de diversas ações e atividades voltadas às 
necessidades e interesses dos seus mais de 500 asso-
ciados, a Casa da Indústria consolida diariamente sua 
credibilidade, sendo referência nas áreas em que atua.

No período de dezembro de 2014 a junho de 
2015, o CIESP-Campinas esteve contemplado na 
pauta de aproximadamente 650 matérias, publicadas 
na imprensa de nossa região, em jornais impressos, 
mídia online, rádios e TVs.

Portal RAC
16.03.15

Correio Popular
27.05.15

Rádio CBN
18.05.15

Portal G1
25.03.15

CargoNews Revista
nº 150 - 2015

Jornal EPTV 
27.05.15

Correio Popular 
05.04.15

Portal Terra
26.05.15

Metro Jornal
25.03.2015

Jornal DCI
04.05.15

Correio Popular
27.03.15

Acompanhe alguns dos destaques!



A Silvamarts Gráfi ca e Editora, em 34 anos de mercado, aprendeu a superar as expectativas de seus clientes. 
Através de investimento em tecnologia e inovação, desenvolvemos processos efi cientes e, assim, garantimos 
bons resultados em todos os segmentos em que atuamos, o promocional, o industrial e o editorial. Além de 
embalagens para os seguintes mercados:

AUTOPEÇASFARMACÊUTICO ALIMENTÍCIOTELEFONIA

Qualidade e comprometimento reconhecidos

R. Flávio Telles, 15 • Jd. Sta. Genebra • Campinas-SP
19 3112.8700

www.grafi casilvamarts.com.br  
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No dia 13 de abril, a Regional, representada por seu diretor titular, José Nunes Filho, e pelo diretor de negó-
cios, Fabiano Grespi, recebeu o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Valinhos, Wilson Ventura; 
e o Diretor de Desenvolvimento Econômico, Jorge Roberto Torrezin, para articular projetos em comum, 

visando aproveitar os grandes investimentos recebidos pelo município. 

CIESP-CAMPINAS RECEBE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE VALINHOS

Promover o desenvolvimento sustentável da indús-
tria na macrorregião administrativa é a grande missão da 
Regional, para tanto inúmeras reuniões são realizadas a 
fim de articular encontros e rodadas de negócios, além 
de outras ações objetivando o encontro produtivo entre 
empresas dos mais diversos segmentos. 

No dia 20 de março, o CIESP-Campinas recebeu a 
Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil para seu 
1º Evento de Networking.

Para prestigiar o encontro e receber os representan-
tes da Cámara, além dos palestrantes do evento, estive-
ram presentes: o diretor titular, José Nunes Filho, e o 1º 
vice-diretor da Regional de Campinas e diretor estadual 
de Produtos e Serviços do CIESP, José Henrique Toledo 
Corrêa. Reforçando a importância do networking para 
ações de comex, o presidente da Câmara de Comércio 
Exterior de Campinas e Região, Romeu Santini, também 
assistiu às palestras.  

Sobre o fato de ser o 1º Evento de Networking da 
Cámara, María Luisa Castelo, diretora executiva da 
Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, afirmou: 
“Acreditamos fortemente na importância da promoção 
de eventos que agreguem aos nossos associados um 
compartilhamento de informações efetivo e dinâmico, 
atualizado com as novas demandas do mercado. O tema 
deste encontro é exemplo claro disso. Nada tem sido 
mais comentado hoje em dia no Brasil do que as ações do 
governo no combate à corrupção. Apresentar aos nossos 
associados a importância da nova lei anticorrupção e 
como ela impacta diretamente os negócios das empre-
sas representou uma oportunidade única, e contar com o 
apoio dos profissionais do CIESP-Campinas foi primor-
dial para que o evento fosse um grande sucesso.”

DIRETORIA REGIONAL 
APOIA 1º EVENTO DE 
NETWORKING DA CÁMARA 
ESPAÑOLA EM CAMPINAS
O tema da Lei Anticorrupção: Gestão de Controles 
e Riscos Jurídicos sustentou e enriqueceu o bojo 
das discussões

Agilidade e fl exibilidade para acompanhar
seus prazos e sua criatividade. 19 - 3112.8700 | grafi casilvamarts.com.br
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CIESP-CAMPINAS RECEBE

CÂMARA DE COMÉRCIO 
EXTERIOR DE CAMPINAS 
(CCCER) E REGIÃO E OAB

PALESTRA:
ÁFRICA AUSTRAL: UMA 
OPORTUNIDADE DE 350 
MILHÕES DE CONSUMIDORES 
PARA PRODUTOS 
BRASILEIROS PELOS 
CORREDORES DA NAMÍBIA

No dia 05 de março, a CCCER se reuniu 
com a OAB Campinas para assinatura de 
Termo de Cooperação.

A parceira visa promover uma relação 
de cooperação amistosa, no sentido de 
fomentar o Comércio Exterior na região de 
Campinas a partir da disseminação de 
conteúdo pertinente à legislação aduaneira 
e tributária aplicável ao setor, além de 
promover o debate dos impactos 
normativos às operações de comex em 
variados âmbitos.

Empresários de diversos setores interessados em 
vender aos países da África, servidos pelo Porto da 
Namíbia, estiveram presentes na palestra conduzida 
pelo executivo de negócios do Walvis Bay Corridor 
Group para as Américas, Ricardo Latkani.

Representando a Câmara de Comércio Exterior de 
Campinas e região, o presidente Romeu Santini abriu 
o evento; e, para dar as boas-vindas, o diretor titu-
lar do CIESP-Campinas, José Nunes Filho, ressaltou 
aos empresários a oportunidade para exportação por 
meio do Porto da Namíbia.

O WBCG foi criado em 2000 como um centro de 
facilitação e serviço para promover importações e ex-
portações através do porto de Walvis Bay para a re-
gião da SADC. A principal força competitiva do gru-
po é a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) 
entre as partes interessadas em transporte e logística 
destes setores.

Na ocasião, estiveram presentes: o presidente da CCCER, Romeu Santini; o presidente da OAB Campinas, 
Daniel Blinkstein; a advogada da M2V Auditoria, Vanessa Ventura; a presidente da Comissão de comex 
da OAB Campinas, Vanessa Baroni; o presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Campinas 
e membro da CCCER, Geraldo Muzzi; o diretor de Acordos Comerciais e Cooperação da CCCER, Rodrigo 
Arrais; o presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB, Alan Aparecido Murça; o vice-presidente 
do SESCON Campinas e membro do conselho fiscal da CCCER, Rodrigo de Abreu Gonzales; e a assessora 
econômica Daniele Scalet, representando Eliana Moreira, secretária municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo de Salto.

O encontro, ocorrido no dia 13 de abril, contou 
com as participações especiais do C.E.O. do 
Walvis Bay Corridor Group, Johny Mitchell 
Smith; e do  diretor de Assuntos Internacionais 
da Namport -  autoridade marítima do governo 
da Namíbia e proprietário do Porto de Walvis 
Bay, Elias C. Mwenyo.
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CIESP-CAMPINAS RECEBE

DEPAR E 
CONSELHO DO 
CIESP-CAMPINAS 

Já é parte da agenda da 
Regional o encontro entre re-
presentantes da diretoria do 
Departamento de Ação Regio-
nal (DEPAR), da Federação 
das Indústrias do Estado de 
SP (FIESP) e do Conselho do 
CIESP local. Este encontro é um 
momento para alinhar as ações 
e projetos, bem como vislum-
brar os novos desafios, visando 
sempre objetivos comuns. No 
1º semestre, a Regional realizou 
o encontro nos meses de março 
e junho.

Para iniciar as atividades do ano, dirigen-
tes de diversas entidades de classe da região de 
Campinas se reuniram em fevereiro na sede do 
CIESP-Campinas.

Representando a Secretaria do Fórum, o 
diretor titular da Regional, José Nunes Filho, 
fez um balanço dos principais pontos a serem 
tratados de forma criteriosa ao longo do ano, 
entre eles, foi dado destaque aos impactos da 
aguda crise política e econômica enfrentada 
pelo país, sublinhando o aumento de tribu-
tos, juros, alta do dólar, além da elevação dos 
custos da energia elétrica e dos combustíveis, 
o que afeta diretamente a competitividade da 
indústria, dos serviços e do comércio.

FÓRUM DAS ENTIDADES 
EMPRESARIAIS DA REGIÃO 
DE CAMPINAS AVALIA A 
COMPETITIVIDADE REGIONAL 
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Incentivos �scais:
• Redução de IPTU e ITBI.

• ISSQN para terceiros.

• ISSQN para beneficiários, taxas  e emolumentos 

 para construção.

• Taxas de licença, localização, funcionamento e fiscalização.

LOTES
EMPRESARIAIS

a partir de

2.000 m2
 

APROVEITE A OPORTUNIDADE.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA E INCENTIVOS 
FISCAIS SÃO SINÔNIMOS DE BOM NEGÓCIO.

PRONTO PARA CONSTRUIR EM JUNHO/15

Acesso Km 119 Rodovia Anhanguera • Endereço: Rod. Arnaldo Julio Mauerberg, 276, Nova Odessa - SP

Inteligência e coordenação:Vendas e informações Incorporação:

O loteamento Parque Industrial Experts (“Empresarial Park Nova Odessa”) foi devidamente registrado em 05/12/2013, conforme R.05 da matrícula nº 311 do O�cial de Registro de Imóveis de Nova Odessa/SP.

www.empresarialpark.com.br(19) 3466-3565

Rod. Anhanguera, km 119

Americana

São Paulo
Campinas

Rod. Arnaldo Julio
Mauerberg

A 2 km da 
Rod. Anhanguera

Perspectiva ilustrada da portaria

Foto aérea do entorno

VENHA 
CONHECER O 

LOTE PERFEITO
PARA O SEU
NEGÓCIO.

Americana - 5 km  •  Sumaré - 6 km  •  Campinas - 22 km  •  Limeira - 37 km
Aeroporto Viracopos - 40 km  •  São Paulo - 124 km  •  Santos - 200 km
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A diretoria do CIESP-Campinas tem trabalhado para cada vez 
mais atender aos associados e às suas demandas, por isso pedi-
mos a você, associado, que atualize seus dados cadastrais para 
que possamos ampliar suas oportunidades de negócios por meio 
de nossos produtos e serviços. Esperamos fortalecer cada vez mais 
nossa parceria, sinônimo de sucesso!

Aproveite esta oportunidade para estabelecermos novos conta-
tos, acesse: www.ciespcampinas.org.br/site/atualizacao-cadastral.

Caso tenha qualquer dúvida ou deseje mais detalhes sobre 
esta atualização, por favor, entre em contato com a Sra. Larissa 
Alves por meio do e-mail: larissa@ciespcampinas.org.br ou tele-
fone: (19) 3743-2206.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
O CIESP-Campinas cada vez 
mais perto de você!

A assembleia geral extraordinária dos associados do Centro 
das Indústrias do Estado de SP, instalada na Diretoria Regional do 
CIESP-Campinas, como mesa subordinada auxiliar, realizada em 14 
de maio de 2015, às 17h, em segunda convocação, examinou e votou, 
privativamente, proposta de inclusão de artigo no CAP. XII – das 
disposições finais e transitórias -, prorrogando para até 31/12/2017 
o mandato das diretorias executiva e plenária, conselho fiscal e 
diretorias titulares, 1º e 2º vice-diretores e conselheiros titulares e 
suplentes das diretorias regionais, municipais e distritais do CIESP.

EM AÇÃO

O diretor titular, José Nunes Filho, explica a proposta 

Associados durante a assembleia realizada 
por videoconferência 

Incentivos �scais:
• Redução de IPTU e ITBI.

• ISSQN para terceiros.

• ISSQN para beneficiários, taxas  e emolumentos 

 para construção.

• Taxas de licença, localização, funcionamento e fiscalização.

LOTES
EMPRESARIAIS

a partir de

2.000 m2
 

APROVEITE A OPORTUNIDADE.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA E INCENTIVOS 
FISCAIS SÃO SINÔNIMOS DE BOM NEGÓCIO.

PRONTO PARA CONSTRUIR EM JUNHO/15

Acesso Km 119 Rodovia Anhanguera • Endereço: Rod. Arnaldo Julio Mauerberg, 276, Nova Odessa - SP

Inteligência e coordenação:Vendas e informações Incorporação:

O loteamento Parque Industrial Experts (“Empresarial Park Nova Odessa”) foi devidamente registrado em 05/12/2013, conforme R.05 da matrícula nº 311 do O�cial de Registro de Imóveis de Nova Odessa/SP.

www.empresarialpark.com.br(19) 3466-3565

Rod. Anhanguera, km 119

Americana

São Paulo
Campinas

Rod. Arnaldo Julio
Mauerberg

A 2 km da 
Rod. Anhanguera

Perspectiva ilustrada da portaria

Foto aérea do entorno

VENHA 
CONHECER O 

LOTE PERFEITO
PARA O SEU
NEGÓCIO.

Americana - 5 km  •  Sumaré - 6 km  •  Campinas - 22 km  •  Limeira - 37 km
Aeroporto Viracopos - 40 km  •  São Paulo - 124 km  •  Santos - 200 km
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EM AÇÃO

O CIESP-Campinas, em parceria com o SINDASP — 
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, es-
tá atendendo, desde o dia 06 de fevereiro, no SINDASP, 
em Viracopos. 

A Certifi cação Digital acontece todas as sextas-feiras, 
na unidade do SINDASP em Campinas, localizada no an-
dar térreo do prédio administrativo do aeroporto.

A gerente do CIESP-Campinas, Paula Carvalho, afi r-
ma que “esta é mais uma ação por meio da qual a Direto-
ria Regional amplia sua rede de atendimento, abarcando 
novas demandas e, neste caso, focando na excelência do 
atendimento, principalmente no que se refere à logística 
para a área de comércio exterior”.

Para o gerente da Custom Comércio Internacional em 
Viracopos, Valter Severo, o atendimento no aeroporto 
permite grande praticidade: “O atendimento em Viraco-
pos torna-se extremamente prático, pois não atrapalha no 
desempenho das nossas funções enquanto somos atendi-
dos pelo CIESP, fazendo com que tenhamos uma rotina 
sem alteração que venha a prejudicar os nossos clientes”, 
evidencia. “O atendimento foi excelente, somente tenho a 
agradecer pelo ótimo serviço realizado”, completa Severo.  

Realize o agendamento para emissão do seu Certifi cado 
Digital no SINDASP (Viracopos) em Campinas com 
Claudia ou Úrsula pelo telefone: (19) 3725-5925 ou pelos 
e-mails: claudia@sindaspcg.org.br ou ursula@sindaspcg.
org.br.

Diretores de todas as áreas do CIESP-
Campinas se reuniram para o Balanço Geral 
de 2014, no dia 17 de abril, com a missão de 
avaliar os resultados, as conquistas e as metas 
de cada departamento para o ano de 2015.

 O diretor titular do CIESP-Campinas, José 
Nunes Filho, reforça que a base das ações da 
Diretoria Regional está alicerçada na conver-
gência de iniciativas por meio de um plano co-
mum que congregue as necessidades de todos 
os setores.

Associados ao CIESP ou ao SINDASP têm 
desconto diferenciado.

A gerente regional, Paula Carvalho,
destaca os índices e pontos de trabalho.

BALANÇO GERAL — DIRETORIA DO CIESP-CAMPINAS

R A A  A    A   A NAS    RR A A  A    A   A NAS S    R

QUER TRANQUILIDADE
NO FIM DE SEMANA?

N S E S A S  DEA  ARA S A E RESA

RAND NG  N E G N A DE ER AD  E N A

CERTIFICADO
DIGITAL CIESP 

AGORA EM VIRACOPOS!



Para a presidente da Casa da Sopa, 
Sra. Benedita Aparecida Franco de Ca-
margo, voluntária na entidade e gran-
de apoiadora desta ação, a doação é, 
antes de tudo, uma forma de carinho e 
transmissão de afeto às crianças: “Per-
cebemos o sorriso dos 'pequenos' não só 
pelos ovos, mas pelo contato com todos 
os voluntários, que trazem muito cui-
dado, preocupação e, principalmente, 
alegria.” 

A entrega dos chocolates aconteceu 
na tarde do dia 31 de março, na ONG Ca-
sa da Sopa, que atende 300 crianças, com 
idade entre 6 meses e 14 anos. 

 Agradecimento aos Associados 
e Colaboradores das Empresas 
Associadas ao CIESP-Campinas 

Sua colaboração foi fundamental 
para alavancar a campanha e estimular 
as empresas a entrarem nesta ação, que 
trouxe inúmeros sorrisos e boas recorda-
ções a todos os envolvidos!

 Em especial, nosso agradecimento 
às empresas: Ace Tradeways; Assist As-
sessoria Tributária; Bosch; Chassis Bra-
kes; Cisa Trading; CommScope Cabos 
do Brasil; Fotografe Audiovisuais; Gio-
vanni Passarella; Lima Junior Domene 
Advogados Associados; Lothus Cargo; 
M2V Consultoria Empresarial; Matool - 
Usinagem de Precisão; Miracema Nuo-
dex; Moeda Agenciamento de Cargas; 
Novast; PST Electronics; Samsung; Pas-
tifício SELMI; SENAI SP - Prof. Dr. Eu-
ryclides de Jesus Zerbini; TradeWorks; e 
Vero Consultoria.

A Regional arrecadou 400 ovos de chocolate, sendo 250 unidades por meio das doações 
de seus associados e mais 150 doadas pelo banco Itaú.

Além de atender as 300 crianças matriculadas na Casa da Sopa, o CIESP-Campinas 
também distribuiu ovos às demais crianças do bairro Jd. Paraíso de Viracopos, contem-

plando também a comunidade local e trazendo sorrisos a muitas crianças.

CAMPANHA DE 
PÁSCOA 2015

EM AÇÃO
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QUER TRANQUILIDADE
NO FIM DE SEMANA?
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DIRETORIA PARTICIPA

HOMENAGEM À SRA. MARIE 
ROSE GEBARA MALUF

ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO DO TRABALHO 
DA 15ª REGIÃO 

Reconhecida por seu espírito empreendedor, soli-
dário e desbravador, Marie Rose Gebara Maluf atuou 
por mais de 20 anos no CIESP-Campinas como mem-
bro do Conselho Diretor e, durante as décadas de 80 e 
90, como representante local no município de Sumaré, 
sendo importante elo para prestação de serviços e di-
vulgação das ações da Casa de Indústria. Batalhado-
ra por uma aprendizagem industrial de qualidade, foi 
uma das mentoras da unidade do SENAI-SP de Su-
maré.

A indústria Têxtil Assef Maluf é associada à Dire-
toria Regional desde a década de 60, o que se traduz 
em frutífera parceria, que permanece e se fortalece ao 
longo dos anos.

A diretoria do CIESP-Campinas prestigia e home-
nageia a Sra. Marie Rose Gebara Maluf por todas as 
inúmeras ações realizadas em prol do fomento perma-
nente da nossa indústria.

O CIESP encontrou-se representado na 
solenidade de Abertura do Ano Judiciário 
do Trabalho da 15ª Região e outorga das co-
mendas da Ordem do Mérito Judiciário do 
trabalho da 15ª Região, ocorrida no dia 12 de 
março, no Plenário “Ministro Coqueijo Cos-
ta”.

Na ocasião, representando o presidente 
do Centro das Indústrias do Estado de SP — 
CIESP, esteve o conselheiro e diretor jurídico 
da Diretoria Regional do CIESP em Campi-
nas, Valmir Caldana.

“Sentimo-nos muito lisonjeados pelo 
convite para aquela monumental cerimô-
nia, onde pudemos presenciar a entrega da 
‘Ordem do Mérito Judiciário’ do TRT da 15ª 
Região às autoridades que àquela fizeram 
jus. Digna de menção é a emoção que senti-
mos ao representar o Presidente da FIESP/
CIESP, Paulo Skaf, no evento ora comenta-
do”, frisou Caldana.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo — FIESP e o 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo — CIESP lamentam 
profundamente a morte da empresária Marie Rose Gebara Maluf, 
presidente da Têxtil Assef Maluf Ltda. (Sumaré/SP) e diretora plenária 
do CIESP — Regional Campinas, eleita no quadriênio 2011/2015.

“Perdemos uma querida amiga e grande empresá-
ria, de espírito empreendedor, desbravador, que 
sempre trabalhou com garra e tenacidade para o 
desenvolvimento e modernização da indústria no 
Brasil”, disse o presidente da FIESP, Paulo Skaf.

 
“Foi uma perda inestimável, uma mulher forte, 
leal com os amigos e com seus princípios, respei-
tada e adorada por seus colaboradores, incansável 
na luta pela competitividade industrial e pela jus-
tiça social. Fica a doce saudade de nossa querida 
primeira-dama do CIESP e do DEPAR Campinas”, 

afirmou o diretor titular, José Nunes Filho.

Da esquerda: o diretor jurídico da Diretoria Regional do CIESP em Campinas, 
Valmir Caldana, e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

desembargador Lorival Ferreira dos Santos.
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O evento, realizado no dia 25 
de março, em Ribeirão Preto, foi 
resultado do trabalho em con-
junto de sete Diretorias Regio-
nais do CIESP que compõem o 
nordeste do Estado de São Pau-
lo. São elas: Ribeirão Preto, Ser-
tãozinho, Franca, Araraquara, 
São Carlos, Matão e São João da 
Boa Vista. A Jornada foi dividi-
da em dois momentos, e contem-
plou 110 reuniões de negócios.

Um seminário visando sensibilizar 
e difundir a cultura exportadora aos 
empresários, de forma a facilitar a inter-
nacionalização das empresas associa-
das, abriu o evento. “Neste momento, 
objetivamos a apresentação das ferra-
mentas de acesso ao mercado interna-
cional, proporcionando conhecimen-
tos básicos das operações de comércio 
exterior e informações sobre os servi-
ços prestados pelo CIESP e seus parcei-
ros”, explica o diretor titular do CIESP 
de Ribeirão Preto, Guilherme Feitosa.

Para protagonizar a segunda 
parte do encontro, esteve à frente 
a Rodada de Negócios, reunindo 
em um único local as empresas 
comerciais exportadoras, trading 
companies e indústrias da região, 
criando um clima propício à 
geração de negócios.

“Em um momento tão complicado para a indústria, olhar para o mercado externo pode ser a solução para 
compensar a baixa demanda do mercado interno. A Jornada foi importantíssima para auxiliar o empresário da 

região a começar a exportar ou para ampliar o número de parceiros comerciais”, valida Feitosa.

Im
ag

em
 d

e 
di

vu
lg

aç
ão

 d
o 

C
IE

S
P

 R
ib

ei
rã

o 
P

re
to

 

AÇÕES DAS DIRETORIAS REGIONAIS

CIESP RIBEIRÃO PRETO 
PARTICIPA DA JORNADA 
SÃO PAULO EXPORTA 
(SPEX)
Em torno de 100 empresários das 
macrorregiões 2 e 3 estiveram 
presentes na Jornada São Paulo
Exporta (SPEx)

cada mmento
MAIS FELIZ

UNIODONTO CAMPINAS. HÁ 36 ANOS CUIDANDO DA SAÚDE DO SEU SORRISO.

(19) 3322-4022 • uniodontocampinas.com.br
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Com um público de mais de 6 mil participantes, o 
Almoço & Negócios, criado em 2010, chega a 200ª edi-
ção. Sempre às segundas-feiras, a reunião integra de 
forma consolidada a agenda do empresariado regional.

De acordo com a Diretoria Regional, diversos negó-
cios já foram fechados a partir do Almoço: “É um pon-
to de encontro obrigatório dos empresários que que-
rem ficar bem informados sobre o que movimenta e 
influencia a economia da região, além de proporcionar 
network para quem quer conhecer e tornar-se conheci-
do neste mercado”, valida o diretor Almir Fernandes. 

O empresário Virgílio Calças, frequentador assíduo 
do evento, destaca que de forma descontraída e dinâ-
mica os empresários reúnem-se para um amistoso al-
moço: “Frequentar o Almoço & Negócios às segundas-
feiras é um momento importante para sentir o pulso 
da economia regional, informar-se sobre diversas ques-
tões de nosso interesse e estar entre amigos”, conta o 
diretor da empresa Vircal.

Já passaram pelo Almoço & Negócios representan-
tes dos principais órgãos públicos das esferas munici-
pal, estadual e federal; políticos; agências reguladoras 
e prestadoras de serviços públicos; empresas de treina-
mento; representantes de órgãos educacionais, da aca-
demia, de centros de desenvolvimento e pesquisa, en-
tre outros.

AÇÕES DAS DIRETORIAS REGIONAIS

O evento é capaz de movimentar volumes consideráveis de 
negócios, por tornar mais transparente o relacionamento entre os 
empresários, como enfatiza o empresário José Natal de Moura, di-
retor da JN Moura Informática e participante da última edição do 
evento: “As rodadas de negócios são muito úteis para saber o que 
está sendo feito na cidade. Gosto de participar para saber onde 
adquirir produtos e serviços, além de estabelecer novos contatos." 

Um dos responsáveis pelo evento, Bruno Naddeo, coordena-
dor do NJE Araraquara, destaca que “o evento se inicia com as ro-
dadas de bate-papo — de 15 minutos cada —, que visam fomen-
tar negócios entre as empresas. Após essa etapa, abrimos para um 
descontraído happy hour para que todos possam conversar mais 
abertamente sem aquele ‘gelo’ típico das negociações. Podem par-
ticipar empresas de todos os tamanhos e segmentos de mercado”. 

Inserido nesse contexto, “o evento auxilia na construção de 
novos líderes empresariais, promovendo os jovens envolvidos 
na formatação do evento. Esse tipo de relacionamento é de extre-
ma importância para a formação do perfil empresarial e capaz de 
transformar bons profissionais em excelentes gestores”, destaca o 
diretor regional do CIESP Araraquara, Ademir Ramos da Silva. 

CIESP ARARAQUARA TRAZ COM O
“HAPPY BUSINESS” O FORTALECIMEN-
TO DO NJE (NÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES)

“ALMOÇO & NEGÓCIOS” PROMOVIDO PELO CIESP SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS SE DESTACA COMO EVENTO INDUTOR DE NEGÓCIOS

Em sua segunda edição do ano, o Happy 
Business foi realizado no último dia 25 de 
maio, na empresa ComTexto Comunica-
ção, contando com a presença de mais de 
60 empresários dos mais variados ramos 
de atividades industriais e fornecedores de 
insumos e serviços. O empresário Guilher-
me Claudino, do grupo Galpão Estofados, 
destaca que o formato diferenciado e a es-
pontaneidade são as verdadeiras fórmulas 
de sucesso do evento, que já se tornou refe-
rência para aqueles que querem fortalecer 
suas marcas junto aos empresários locais.

“Criamos este encontro com o objetivo de promover a integração entre os associados e trazer informação de alto 
nível sobre as questões regionais e nacionais que afetam a indústria. Hoje temos um evento consolidado, que 
se tornou um importante fórum de debates, aberto às questões de interesse de todos os empresários”, afirma 
Almir Fernandes, diretor titular da Regional.

Da esquerda para a direita: Almir Fernandes, diretor 
titular da Regional; Boaz Albaranez, cônsul de Israel; e Felipe Antonio 

Cury, vice-presidente do CIESP e presidente da Associação Comercial 
de São José dos Campos.
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Na Na Delícias de Maria Delícias de Maria 
você encontra:você encontra:

•   •   BolosBolos
•   •   SalgadosSalgados
•   •   Coffee BreakCoffee Break
•   •   Eventos CorporativosEventos Corporativos

Alguns de nossos clientes:

EMERENCIANO E BAGGIO 
ADVOGADOS  ASSOCIADOS, 

UNILEVER e EATON

Entrega em domicílioEntrega em domicílio

Rua Ângelo Botura, 301
Jd. São Jorge - Valinhos/SP

(19) 3869.4040 - 3849.0598

deliciasdemaria@gmail.com
www.deliciasdemaria.com.br

•   •   TortasTortas
  •     •   PavêsPavês

Venham nos visitar!
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PLENÁRIA COM PALESTRA

Com explanação carismática e extremamente aco-
lhedora, Nishimura, em sua palestra realizada na noi-
te do dia 12 de maio, provocou grande impacto a to-
dos, que se sentiram tocados pela experiência humana 
e empreendedora do Grupo Jacto.

Com a temática “Sucessão: o homem de paz terá 
posteridade”, Jorge Nishimura, engenheiro mecânico 
e especialista em governança corporativa, trouxe à to-
na alguns de seus pensamentos singulares:

A vida da gente tem que ser direcionada por princí-

pios. O ser humano tem que ter como direção valores e 
princípios de raízes familiares.

O homem de paz terá posteridade, para isso é preci-
so: propósito e visão de longo prazo; equilíbrio espiritual e 
emocional; acordo sociofamiliar; caráter, comprometimen-
to e competência; e estrutura de governo.

O sucesso tem que ser observado sob o ponto de vista 
de longo prazo, falamos sempre que o sucesso de uma fa-
mília, de uma empresa, só se consolida se alcançar a tercei-
ra geração, ou seja, é preciso perpetuar, afi rma Nishimura.

Na abertura, o diretor titular José Nunes Filho expressou sua satisfação com o encontro, que, segundo ele, 
se faz muito rico em um momento de crise econômica e apreensividade do empresariado, “esta palestra nos 
possibilita resgatar valores primordiais para superarmos esse momento”.

“Essa é uma lição de vida, de paz, de amor, de ideal e de família. É um exemplo de como se conduz uma 
família e de como uma família se conduz, e a empresa é uma família! Nós precisávamos muito ouvir isso. Eu 
tenho certeza de que todo mundo sairá daqui mais forte, mais elevado, mais alegre, com mais paz no coração”, 
evidenciou Nunes.

A Jacto, fabricante de máquinas agrícolas, foi fundada em 1948, em Pom-
péia, interior de São Paulo, pelo imigrante japonês Shunji Nishimura, a em-
presa, que conta com dez divisões de negócios, de acordo com informações 
da revista Exame, somou faturamento de 613 milhões de dólares em 2013, 
23% a mais na comparação com o ano anterior.

Também em 2013, a Jacto apresentou a melhor margem de vendas, 10,8%, 
entre as companhias do setor e foi a segunda melhor no quesito geração de 
riqueza por empregado: 73.200 dólares.

Oportunidade de 
conhecimento e networking

Nas reuniões plenárias, os novos associados recebem das mãos 
da diretoria titular o certifi cado de associação e podem se integrar 
às ações da casa. No 1º semestre deste ano, aproximadamente 400 
empresários vieram assistir as plenárias ao longo do semestre.

Boas-vindas

Sobre a Jacto
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PALESTRA COM 
PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA 
JACTO REÚNE CERCA DE 

200 EMPRESÁRIOS
Em comemoração ao Dia da 
Indústria, no mês de maio, a 
empresa campeã no ranking 
da Revista Exame das maiores 
e melhores do país nos seto-
res de Agronegócio e Bens de 
Capital esteve no CIESP-Cam-
pinas, representada pelo pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração, Jorge Nishimura.
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PLENÁRIA COM PALESTRA

As profundas modificações no cotidiano da vida 
empresarial trazidas pela futura vigência do Novo Có-
digo de Processo Civil brasileiro, que entrará em vigor 
no próximo ano, permearam as discussões da Plenária 
com Palestra, realizada no mês de abril.

Para fundamentar a matéria, esteve à frente do de-
bate o advogado Adelmo Emerenciano, que é também 
professor universitário, mestre e doutor em Direito.

Entre os pontos altos da palestra, mereceram desta-
que: o porquê de um novo código de processo civil; o 
impacto sobre o tempo na solução das disputas; os no-
vos custos dos litígios; os efeitos sobre os sócios e o pa-

trimônio das empresas; créditos, dívidas e riscos; e os 
mecanismos para efetividade das decisões.

“Muitos empresários imaginam que esta é uma 
modificação que afeta exclusivamente a vida jurídica e, 
ao contrário do que se pensa, falamos de um processo 
com repercussões diretas na vida das companhias. Ao 
invés de ser somente uma modificação operacional ou 
somente de trâmite processual, ela tem impactos ime-
diatos, seja na maneira de decidir ou de considerar os 
riscos de uma disputa judicial ou, mais amplamente, os 
riscos que envolvem o patrimônio, nos âmbitos empre-
sarial e pessoal”, explica Adelmo.

“Muitos empresários imaginam que esta é uma 
modificação que afeta exclusivamente a vida jurídica 
e, ao contrário do que se pensa, falamos de um pro-
cesso com repercussões diretas na vida das compa-
nhias. Ao invés de ser somente uma modificação ope-
racional ou somente de trâmite processual, ela tem 
impactos imediatos, seja na maneira de decidir ou de 
considerar os riscos de uma disputa judicial ou, mais 
amplamente, os riscos que envolvem o patrimônio, 
nos âmbitos empresarial e pessoal”, explica Adelmo.

O IMPACTO DO 
NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO 
CIVIL NA VIDA 

DAS EMPRESAS 
E DOS 

EMPRESÁRIOS

Da esquerda: Valmir Caldana, 
diretor jurídico; Paula Carvalho, 

gerente regional; o advogado 
Adelmo Emerenciano; e o 1º 

vice-diretor, José Henrique 
Toledo Corrêa
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PLENÁRIA COM PALESTRA

CRÉDITO SUSTENTÁVEL PARA INVESTIMENTO

Em março, a Regional recebeu a Agência de De-
senvolvimento Paulista — Desenvolve SP, a Investe 
SP — Agência Paulista de Promoção de Investimen-
tos e Competitividade, e o BNDES — Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social — para apre-
sentar aos empresários da macrorregião as possibili-
dades de Crédito Sustentável para Investimento.

Ao abrir o encontro, o diretor titular, José Nunes 
Filho, discorreu sobre os impactos para a indústria da 
aguda crise política e econômica enfrentada pelo país, 
sublinhando o aumento de tributos, juros, alta do dó-
lar, além da elevação dos custos da energia elétrica e 
dos combustíveis.

De acordo com a Consultora de Negócios da De-
senvolve SP, Magali Tacla Michelutti, “a ideia é levar 
ao empresário paulista a noção de que um plano de 
negócios costuma ser mais eficiente do que a aquisi-
ção isolada de um equipamento ou máquina. Em li-
nha com esta visão, o empresário, com certeza, terá 
um retorno maior, seja para aumentar seu market sha-
re e/ou reduzir seu custo”, fundamenta.

Os benefícios do Cartão BNDES e do Programa 
BNDES MPE Inovadora também foram apresentados. 
Entre as possibilidades de trabalho, muitas vezes des-
conhecidas pelos industriais, está o programa direcio-
nado às empresas inovadoras, “se o projeto e/ou em-
presa atender apenas a umas das características que 
este programa considera como condição de inovação, 
a empresa pode conquistar vantagens significativas 
na forma de obtenção do crédito”, conta Fernão de 
Souza Vale, administrador — Gabinete da Presidên-
cia — BNDES.

Em sua exposição, Renato de Barros Silva, Invest-
ment Manager da Investe São Paulo, apresentou o tra-
balho e o escopo de atividades da agência. “Para os 
empresários que buscam encontrar um sócio e/ou in-
vestidor, disponibilizamos o site www.encontreum-

socio.com.br, a partir do qual podem estabelecer cone-
xões e interessantes parcerias de negócios”, divulgou.

A Investe SP auxilia as empresas a se instalarem 
no Estado em SP por meio de licenciamento ambien-
tal, obtenção de infraestrutura, avaliação de questões 
tributárias associadas a um projeto de investimento, 
entre outras.

Após a palestra, consultores de negócios da Desen-
volve SP realizaram atendimento individual de crédi-
to aos empresários interessados em esclarecer dúvidas 
e conhecer melhores opções de financiamento.

Ao centro, o diretor titular, José Nunes Filho, juntamente com 
representantes da Desenvolve SP, Investe SP e BNDES.

Sobre as Apresentações
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Quando falamos em embalagens, podemos imagi-
nar vários tipos e formas, contextos e utilizações. Com 
isso, a Soproval vem ao longo dos anos interpretando 
as necessidades do mercado e inovando no segmento 
de embalagens plásticas sopradas.

Nos últimos anos, de acordo com dados da orga-
nização, ocorreu uma forte migração no segmento de 
embalagens, ocasionado pelo aumento dos índices de 
exigência do mercado consumidor (no caso da Sopro-
val, das indústrias). Neste caso, prevalece a opção por 
fornecedores com melhor estrutura, dentro de padrões 
de qualidade cada vez mais rigorosos e, principal-
mente, que atendam ao mercado de forma rápida e 
com qualidade.

“Na Soproval, não poderia ser diferente, estamos 
aptos a fornecer aos nossos parceiros a melhor emba-
lagem, sempre de acordo com as exigências defi nidas 
pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais. 
Somos certifi cados ISO9001 e estamos em processo da 
BPF (Boas Práticas de Fabricação)”, afi rma o gerente 
comercial.

Atualmente, as instalações da empresa estão aptas 
e destinadas ao segmento farmacêutico, exigente 
mercado e foco principal da organização. Diversas 
embalagens do portfólio da Soproval estão direciona-
das a este segmento, entre elas: fl aconetes, frascos gote-
jadores (5, 10, 20 e 30 ml), frascos ovais (30 e 50 ml – 
desenvolvidos, principalmente, para produtos nasais), 
potes com diversas terminações para linha de cápsulas 
e comprimidos, com a possibilidade de tampa de sílica 
gel – para evitar umidade, além de outras linhas volta-

das a esse importante segmento. A indústria ainda 
atua, com razoável participação, nos segmento auto-
motivo e alimentício.

“Para tanto, realizamos diversos investimentos em 
equipamentos de última geração para a produção de 
frascos; máquinas de IBM (Injection Blow Molding) – 
para o sopro das embalagens – as quais proporcionam 
melhor qualidade e precisão dimensional; e linhas de 
serigrafi a para a personalização dos recipientes – todas 
automáticas –, fazem da Soproval uma empresa inova-
dora que não para de crescer e investir em seu parque 
fabril e em seus colaboradores”, conclui Nascimento.

A empresa conta com parceiros na área de desen-
volvimento paras criações que vão desde o mock-up da 
embalagem até o produto fi nal, processo que engloba 
inúmeras etapas, a fi m de que o produto seja condi-
zente com a expectativa do cliente, visando um atendi-
mento de excelência.

SOPROVAL 
EMBALAGENS 
PLÁSTICAS INVESTE 
EM EQUIPAMENTOS 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO 
DE ÓRGÃOS 
REGULADORES

À FRENTE

Hélio Graciosa, presidente do CPqD, e Fábio 
Guillaumon, presidente e diretor de Tecnologia da 
Electric Dreams (da esquerda para a direita), com 

o protótipo de veículo elétrico esportivo
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“Há mais de 25 anos no mercado, te-
mos como base o desenvolvimento 
tecnológico de nossas máquinas e ma-
térias-primas, bem como o constan-
te aprimoramento e investimento em 
nossa equipe, fatores que nos levam 
a participar efetivamente dos segmen-
tos mais exigentes, entre eles, o far-
macêutico”, evidencia o gerente Co-
mercial e Industrial, Alex Nascimento.
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À FRENTE

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM) é uma das 13 instituições brasilei-
ras credenciadas para abrigar uma unidade da 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embra-
pii). A Unidade Embrapii Biomassa no CNPEM viabi-
liza projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inova-
ção (PD&I), em conjunto com empresas, a fi m de gerar 
produtos e processos inovadores e transferência de 
conhecimento e de tecnologia entre os envolvidos.

A parceria deve proporcionar a interação de 
empresas com os quatro laboratórios nacionais e as 
áreas administrativas do CNPEM para o desenvolvi-
mento de projetos em processamento e aproveita-
mento das biomassas como fonte de energia e de 
materiais avançados. No Brasil, há diversas fontes de 
biomassa, o que torna essas pesquisas de grande rele-
vância para o cenário nacional. Dentre os produtos de 
destaque, estão: a cana-de-açúcar, oleaginosas e ami-
láceas, produtos e resíduos fl orestais, produtos de 
origem animal e produtos da biodiversidade.

O foco da Unidade Embrapii Biomassa é apoiar as 
empresas na resolução de problemas na fase pré-com-

petitiva de inovação. É uma forma de acelerar a res-
posta às demandas por meio de projetos de inovação 
em um novo modelo de parceria público-privada, na 
qual se compartilham os riscos. A unidade tem à dis-
posição recursos para subvencionar parte do valor 
total dos projetos, com início imediato de suas ativi-
dades mediante a sua contratação. Dentre as ações 
para atrair a atenção de potenciais parceiros, a Uni-
dade realizará uma série de eventos no molde “Open 
Day”, nos quais representantes de empresas, institu-
tos de pesquisa e fundações de amparo à pesquisa se 
reúnem para compartilhar suas experiências e buscar 
as melhores formas de parceria com as áreas comuns 
ao CNPEM. A primeira edição desse evento foi reali-
zada no dia 6 de março de 2015 e contou com cerca de 
50 participantes, dos quais 20 representavam o públi-
co-alvo destacado acima. “Esse tipo de evento é essen-
cial para gerar a aproximação dos agentes do setor 
industrial com as tecnologias e infraestrutura do 
CNPEM, potencializando a prospecção de novos pro-
jetos de PD&I”, afi rmou o coordenador da unidade, 
Rodrigo Spinosa.

Modelo conquistado pelo CNPEM possibilita mais agi-
lidade na contratação de projetos por empresas com 
interesse em pesquisar diferentes tipos de biomassa.

UNIDADE EMBRAPII BIOMASSA 
NO CNPEM BUSCA NOVOS 
PARCEIROS EMPRESARIAIS

Conversão de biomassa em biocombustíveis, realizada na 
Planta Piloto para Desenvolvimento de Processos (PPDP) do 
Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 
(CTBE/CNPEM).

Rodrigo Spinosa, coordenador da Unidade Embrapii Biomassa no 
CNPEM, fala sobre a atratividade do modelo durante Open Day, reali-
zado no campus do CNPEM. 

O sucesso na execução destes projetos deverá contri-
buir para o aumento da competitividade nacional e para 
a geração de empregos e divisas. Pretende-se aproveitar 
vantagens competitivas existentes atualmente na cadeia 
do bem-sucedido agronegócio brasileiro.

A unidade está estruturada para apoiar os proje-
tos nas formas técnica, fi nanceira e gerencial, visando 
geração de produtos ou processos inovadores, “as 
empresas ainda contam com o apoio do quadro mul-
tidisciplinar de pesquisadores e especialistas e toda a 
infraestrutura tecnológica singular existente no 
CNPEM”, completa Spinosa. O credenciamento do 
Centro como unidade Embrapii ocorreu em 31 de 
outubro de 2014 e, logo em seguida, foi iniciado o seu 
primeiro projeto, com a empresa Brasil Kirin.

Acesse: http://pages.cnpem.br/unidadeembrapii/
para mais informações sobre a Unidade Embrapii Bio-
massa.
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Para a Qualitas Indústria Eletromecânica, ser associada ao 
CIESP-Campinas é uma opção natural, primeiro porque a enti-
dade possui enorme credibilidade e representa combativamente a 
indústria frente ao governo e a outros setores da sociedade. Em 
um país em que a política industrial não é tratada com o respeito 
que merece, são necessárias entidades fortes, como o CIESP, que 
aglutinem e divulguem o pensamento e os anseios da indústria. 
O segundo ponto é porque a entidade traz inúmeras vantagens 
para o associado, através da atuação efi caz de todos os seus depar-
tamentos, visando dirimir dúvidas e propor soluções que vão do 
âmbito jurídico até o comércio exterior. 

Além disso, a entidade tem um papel de grande destaque na 
área de treinamentos e suporte às empresas, por meio de cursos e 
palestras voltadas para as principais questões do momento. Por 
tudo isso, fazemos parte do quadro associativo do CIESP-Campi-
nas, e entendemos que todas as indústrias deveriam se associar 
e participar ativamente das ações promovidas pela casa, fortale-
cendo cada vez mais a entidade.

Paulo Stivalli Júnior — Diretor da Qualitas Indústria Eletrome-
cânica Ltda.

A TRB PHARMA reputa como importante estar inserida no 
contexto FIESP e regionalmente no CIESP-Campinas, tendo em 
vista ser um órgão que representa a Indústria Paulista em todos os 
âmbitos: municipal, estadual e federal.

O CIESP-Campinas disponibiliza um elenco de serviços, desde 
Certifi cação Digital, orientações e atualizações legais em todas 
as esferas, as quais devem ser cumpridas por nossa Empresa, até 
Certifi cação para Exportação e discussão de tópicos pertinentes à 
vida diária empresarial, via cursos e eventos pontuais.

Dessa forma, ser associado ao CIESP traz diversos benefícios à 
TRB, devido às suas múltiplas facetas de atuação no campo empre-
sarial, pelo suporte e pela assistência à indústria paulista.

Miriam Damaris Di Maio — Presidente da TRB PHARMA Indús-
tria Química e Farmacêutica Ltda.

A decisão de participar como associado ao CIESP-Campinas 
decorre, principalmente, da possibilidade em poder contribuir e 
estimular a integração da indústria e da sociedade, colaborando, 
desta forma, com a defesa dos interesses comuns e com o fortale-
cimento do setor industrial. Hoje, temos a satisfação de fazer parte 
dessa representatividade atuante, com várias conquistas realiza-
das e com benefícios que ajudam na gestão de nossos negócios.

Sergio de Souza — CEO – RTB Holding Energia. 
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CIESP-CAMPINAS OFERECE

No dia 20 de março, o CIESP-Campinas ministrou 
palestra, por meio do coordenador regional de Meio 
Ambiente da FIESP, eng. Alexandre Vilella, na empre-
sa MABE Brasil Eletrodomésticos S/A, localizada na 
cidade de Hortolândia/SP, a pedido da própria em-
presa. 

A palestra envolvia o tema “Conscientização do 
Uso Racional da Água”, o qual fazia parte de uma 
campanha de redução de consumo de água que a em-
presa estava realizando nesta mesma semana.

A palestra foi de fundamental importância para 
todos os envolvidos, pois abordou temas recentes so-
bre a crise hídrica em que o Estado se encontra, assim 
como demonstrou todos os impactos causados por 
tal crise, tanto no nicho familiar quanto no nicho in-
dustrial. Demonstrou também como a crise impacta 
diretamente na geração de novos empregos e na ma-
nutenção dos já estabelecidos. Comentou-se sobre 
algumas formas de economia de água, como o uso de 
redutores de vazão, que por sua vez foram distribuí-
dos aos participantes ao fi nal da palestra.

Em resumo, os conhecimentos abordados foram 
de grande valia para o crescimento pessoal e pro-
fi ssional de todos ali presentes, levando-os a uma 
melhor compreensão da importância do consumo ra-
cional deste bem tão precioso.

Rafael Vasconcelos, engenheiro de Segurança e 
Meio Ambiente - EHS da MABE.

Estamos com um problema junto à CETESB, pa-
ra renovação de nossa licença, o qual tem demorado 
demasiadamente para ser solucionado. E olhando as 
alternativas, o CIESP-Campinas é sempre a solução 
mais próxima e efi caz. 

Com seu corpo técnico e atendimento, nos auxi-
liou e está nos ajudando a superar as barreiras para 
obtermos nossa renovação. 

Sempre que temos um problema, antes de tudo, 
procuramos a Diretoria Regional. Estamos juntos há 
mais de 25 anos. Não é papo. É realidade! 

Fabio Passarella, diretor industrial da Giovanni 
Passarella Ind. Metalúrgica Ltda.

Estamos associados ao CIESP-Campinas desde a 
nossa fundação na década de 60. Localizados no Dis-
trito de Sousas, município de Campinas, a Formóveis 
atua no ramo de móveis para copa e cozinha, sempre 
atenta à qualidade de seus produtos, os quais estão no 
mercado há mais de 50 anos.

Assim, para nós, poder contar com a infraestrutu-
ra do CIESP-Campinas e a orientação direcionada às 
necessidades da empresa é fundamental para o êxito 
de nossos processos. Desta forma, nos sentimos mais 
seguros na tomada de decisão, além da possibilidade 
de networking que a casa oferece, sendo um ambien-
te extremamente agregador e signifi cativo para o 
desempenho dos industriais em suas mais diversas 
atividades e organizações.

Cristina Etter Abud, diretora da Formóveis S/A 
Indústria Mobiliária.

 ORIENTAÇÃO DIRECIONADA À CRISE HÍDRICA

 APOIO NA ÁREA DE 
MEIO AMBIENTE

 INFRAESTRUTURA E 
EMPREENDEDORISMO

A ASSINATURA INDISPENSÁVEL PARA O SEU NEGÓCIO

O Certificado Digital funciona como um documento eletrônico que permite
a identificação do autor das mensagens nas transações realizadas pela Internet. 
Garante o sigilo, integridade e autenticidade das informações e tem validade jurídica.
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ARTIGO

“Compliance”, em inglês, significa literalmente 
cumprir ou aderir. Com a passagem da nova lei anti-
corrupção que está em vigor desde o início de 2014, 
muitos estão falando sobre o tema. “O Compliance” 
de uma empresa nada mais é do que um programa de 
cumprimento às regras, um mecanismo que reforça 
a importância da integridade institucional em uma 
empresa.

O “Compliance” de uma empresa tem como obje-
tivo inibir o descumprimento de normas e diretrizes 
corporativas, bem como assegurar o cumprimento de 
leis nacionais e internacionais que afetam determi-
nada organização. 

Programas de “Compliance” são essencialmente 
programas de gestão de riscos que tem como objetivo 
priorizar, criar, monitorar e avaliar os riscos inerentes 
em determinada operação e como melhor mitigá-los.

Considerações como os riscos operacionais 
inerentes em alguns setores devem ser contempladas 
na criação de um programa eficaz.  Por exemplo, uma 
empresa atuante no mercado de manufatura de medi-
camentos incorre em riscos diferentes de empresas 
que atuam no mercado de serviços de consultoria em 
marketing. 

Da mesma forma, uma empresa listada na bolsa 
de valores ou com operações globais incorre em 
riscos diferentes de empresas com operações locais, 
além de estar sujeita ao cumprimento das normas da 
Comissão de Valores Mobiliários ou da Securities and 
Exchange Commission. 

Dito isto, alguns conceitos são universais. Dentre 
alguns dos critérios essenciais para um programa de 
“Compliance”, é importante que a organização tenha 

um código de conduta, políticas e procedimentos 
específicos que fornecem orientações sobre questões 
críticas que tangem a empresa. 

É importante educar os funcionários sobre a 
existência e conteúdo dessas políticas para que seu 
cumprimento possa ser monitorado e para que o 
programa possa ser avaliado. 

É importante ter alguém com autonomia para 
avaliar a eficácia do programa e investigar denún-
cias de não cumprimento. Esse alguém deve, em um 
mundo ideal, reportar o resultado do seu trabalho 
para outro alguém com independência dentro da 
organização. 

Ao criar um programa, organizações devem:
1. Avaliar seus riscos concretos, planejar e exe-

cutar um plano para mitigá-los. 
2. Criar medidas de prevenção e as normas de 

conduta necessárias.
3. Fornecer instruções claras para seus funcioná-

rios, que definam como agir e cumprir essas 
normas e procedimentos.

4. Reagir e responder no caso de descumprimen-
to. 

5. Avaliar constantemente a eficácia do progra-
ma em atender os objetivos dele e da empresa.

No fundo, grande parte do sucesso de um 
programa de “Compliance” depende de uma cultura 
corporativa que almeje a fomentação de um ambiente 
corporativo ético e transparente que seja capaz de 
“cumprir” e “aderir” às regras da empresa, às leis 
aplicáveis e ao dinamismo de ambas.

Por Cynthia Catlett
Especialista em projetos envolvendo integridade institucional e sócia na Grant Thornton Brasil, onde é responsável por 
trabalhos preventivos e reativos envolvendo grandes investigações de fraudes e lavagem de dinheiro. Possui um Juris Docto-

rate degree obtido nos Estados Unidos e trabalhou no Banco Mundial em Washington, DC, onde viveu por muitos anos.
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O país da energia abundante e competitiva, mola 
propulsora do desenvolvimento, foi transformado 
nestes últimos anos no país da energia cara, escassa, 
longe de acompanhar as necessidades e que agora 
também começa a travar a estabilidade e o crescimento 
econômico.

Após os desafios que têm atormentado a distribui-
ção de energia elétrica desde 2012, a geração de energia 
hidrelétrica passou a viver uma crise em 2013, que se 
aprofunda em 2015. A crise hídrica dos últimos anos 
continua presente em 2015, sem perspectivas de recu-
peração do nível dos reservatórios das hidrelétricas do 
principal sistema (Sudeste/Centro-Oeste) nos próxi-
mos anos. O cenário mostra que o país continuará a 
ampliar a dependência pela fonte térmica, cujo custo 
de geração é mais caro e continuará a pressionar a 
tarifa da energia elétrica paga por todos.

Para o Ministério das Minas e Energia — MME, 
após as soluções desenvolvidas para atenuar os proble-
mas da distribuição de energia, a geração de energia 
é o elo do setor elétrico que merece total atenção do 
governo. 

Neste início de governo, o MME tem tomado 
medidas emergenciais para evitar os “desligamentos”: 
aumentar a oferta de energia através da deflagração 
de uma campanha de racionalização do uso da ener-
gia e a chamada pública para contratação de energia 
proveniente dos chamados geradores independentes 
(shopping centers, indústrias, condomínios, etc). 

Benéfica para os usuários e para o meio ambiente, 
surge um movimento muito forte em direção à geração 
distribuída, que designa a geração elétrica realizada 
por consumidores independentes. Para isso, são utili-
zadas fontes renováveis de energia ou com elevada 
eficiência energética — como a energia solar, eólica ou 
biomassa.

Além de produzir sua própria energia elétrica, o 
consumidor independente pode fornecer o excedente 
gerado para a rede de distribuição de sua região. Dife-
rentemente da forma convencional de geração de ener-
gia centralizada, a distribuição não necessita de novas 
linhas de transmissão e distribuição para que o consu-
midor final tenha acesso à energia, uma vez que ele é 
abastecido por fontes de geração de energia menores, 
instaladas no próprio empreendimento ou imediações.

Essa produção de energia elétrica é feita com micro-
geração (potência instalada menor ou igual a 100 kW) 
e minigeração (de 101 kW a 1 MW), que inclui gera-
dores e cogeradores que utilizam biomassa, geradores 
de emergência, geradores que normalmente operam 
no horário de ponta, painéis fotovoltaicos e Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH).

No Brasil, a Resolução Normativa ANEEL nº 
482/2012 estabeleceu que as fontes de geração distri-
buída devem ser renováveis ou de elevada eficiência 
energética. 

A novidade da norma é simplificar a conexão dos 
geradores à rede das distribuidoras de energia elétrica 
e permitir que a energia excedente produzida possa ser 
repassada para a rede, gerando um “crédito de ener-
gia” que será posteriormente utilizado para abater seu 
consumo. Um exemplo é o da microgeração por fonte 
solar fotovoltaica: de dia, a “sobra” da energia gerada 
pela central é passada para a rede; à noite, a rede 
devolve a energia para a unidade consumidora e supre 
necessidades adicionais. Portanto, a rede funciona 
como uma bateria, armazenando o excedente até o 
momento em que a unidade consumidora necessite de 
energia proveniente da distribuidora. 

O saldo positivo desse “crédito” de energia não 
pode ser revertido em dinheiro, mas pode ser utilizado 
para abater o consumo em outro posto tarifário (ponta/
fora ponta), quando aplicável, em outra unidade 
consumidora (desde que as duas unidades estejam na 
mesma área de concessão da distribuidora e sejam do 
mesmo titular) ou na fatura do mês subsequente. Os 
créditos de energia gerados continuam válidos por 36 
meses.

Existe, até o momento no país, 307 consumidores 
que operam micro e minigeradores de energia elétrica. 
A conjuntura de elevadas tarifas de energia que vem 
ocorrendo desde 2013, a perspectiva de mudança do 
regime tributário (federal e estadual), as políticas de 
incentivo fiscal criadas e a proposta da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica-ANEEL para reduzir a buro-
cracia e facilitar a instalação de painéis solares fotovol-
taicos vêm ao encontro de uma demanda de mercado, 
principalmente das pequenas e médias indústrias, que 
buscam soluções para as incertezas do fornecimento e 
falta de previsibilidade de tarifas.   

Por Júlio Diaz 
Diretor do Departamento de Infraestrutura 
do CIESP e da Divisão de Energia da FIESP, 
além de coordenador adjunto do COMPE-
TRO — Comitê de Petróleo & Gás da Fede-
ração e do Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo — FIESP e CIESP.

ARTIGO

A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
DE ENERGIA E OS 
IMPACTOS NA INDÚSTRIA



ARTIGO

Interessantes são os caminhos que a humanidade 
percorre no sentido de sua própria evolução. Ao tri-
lhá-los, nos organizamos e delegamos poder a nossos 
semelhantes em busca de ordem, já que, na maior parte 
das ocasiões, os caminhos são espinhosos. Séculos fo-
ram gastos buscando tal organização, muito sangue 
inocente foi derramado no processo, mas caindo e nos 
levantando cremos que, apesar da dor, o caminho vale 
a pena.

Vivemos no Brasil, aqui criamos nossos fi lhos e tor-
namo-nos empresários, e é daí que surge nossa necessi-
dade de nos manifestar. Como empresários que somos, 
arriscamos nossos patrimônios na busca de nossos so-
nhos, criamos empresas e empregamos trabalhadores, 
não abdicando das responsabilidades que temos com 
suas famílias.

Fruto de movimentos históricos que não soube-
mos avaliar, nos entristecemos hoje ao observar o lugar 
para onde estamos sendo conduzidos. Vivenciamos 
um cenário que depõe contra a nossa capacidade de 
empreender e, consequentemente, contra nossa capaci-
dade de honrar os compromissos que assumimos com 
todas as famílias ao nosso derredor.

Em nossa sociedade, constatamos hoje o agiganta-
mento da distorção do conceito de empreendedorismo, 
que deixou de ser a ação maior de quem acredita em 
sua nação, que procura nela gerar riquezas que benefi -
ciem a todos antes de benefi ciar a si mesmo, e passou 
a ser considerado uma ameaça ao Estado utópico que 
visa à liberdade plena pela eliminação de toda ela. 

As ações que nos conduziram a esse momento ini-
ciaram-se há décadas, e têm sido sufi cientemente dimi-
nutas ao ponto de não serem percebidas. Acreditamos 
viver em determinada nação, quando, na verdade, ela 
constitui-se em outra. Ingenuamente imaginamos viver 
onde o protagonismo reside no cidadão, em particular 

no empreendedor, quando 
em verdade o Estado é 

quem assumiu tal 
papel.

Industriais 
que somos, 
temos difi cul-
dades imen-
sas em discutir 

com as nossas 
autoridades toda 

e qualquer medida 
que melhore o am-

biente dos negócios por 
nós conduzidos. Formalmente, pode-

mos citar como zonas de confl ito: a legis-
lação tributária, a legislação trabalhista, a 

legislação ambiental, a fi scalização em todas as suas es-
feras, os confl itos tributários, as taxas de juros, a buro-
cracia, o relacionamento com trabalhadores (cooptados 
por sindicatos que nos demonizam para se autoafi r-
marem, como se o empreendedor fosse um alienígena 
usurpador) e os bancos escolares, onde a livre iniciativa 
é abominada e a ideologia substitui o livre pensar.

Nossas ações pecam pela ausência de um norte 
claro, que indique para a sociedade a razão de nossos 
pensamentos e os valores em que se baseiam, os quais 
se tornam estranhos ao nosso povo, em particular aos 
menos favorecidos. Precisamos tornar claro que nosso 
universo não se circunscreve aos nossos umbigos.

Numa indústria somente existem capital e pessoas. 
Os produtos e serviços que oferecemos são resultado 
da ação desses dois agentes, a efi ciência na produção 
ou oferta decorre da qualidade da gestão desses dois 
insumos, a efi cácia dos produtos e serviços deriva da 
qualidade e aderência do material humano empre-
gado, além da disponibilidade de capital para fi nanciar 
a atividade. Os resultados que obtemos podem ser me-
didos pelo orgulho e reconhecimento de suas famílias, 
pelo crescimento do capital internado, pelo grau de 
cidadania observado na sociedade e pela consequente 
realização pessoal. Geramos, assim, cidadãos livres, 
cônscios de seus deveres, tolerantes, críticos, responsá-
veis e orgulhosos de seus feitos.

O exercício de liderança industrial precisa levar em 
conta tais princípios e constatações. Precisamos trazer 
defi nitivamente para o nosso derredor as pessoas de 
bem que habitam nossas cidades, a começar pelas que 
dependem de nossas indústrias, e, para tanto, precisa-
mos desenvolver ações simples, iniciando por alterar 
nossos discursos para:

• Em vez de falar sobre o lucro, falar sobre ri-
queza para as nossas cidades. 

• Em vez de falar sobre redução de tributos, fa-
lar que queremos cidades competitivas.

• Em vez de priorizar quantos funcionários 
contratamos, priorizar quantas famílias dig-
nifi camos.

• Em vez de reclamar da mão de obra, nos unir 
aos meios acadêmicos e afi ns para construir 
profi ssionais melhores para nossas empresas.

Para uma família, “aquele que cuida do futuro de 
seus fi lhos não é seu inimigo”. Isto represa e isola a 
tentativa de demonização do cidadão empreendedor e 
abre as portas para construir, sob o respaldo dos bra-
sileiros, uma nação livre e respeitada pelas demais na-
ções.

Para ler o artigo na íntegra, acesse:
www.ciespcampinas.org.br/site/artigos

Por Donizete Duarte da Silva
Sócio titular da CSI Controles e Sistemas Industriais, dire-
tor titular do CIESP Diadema e diretor do DEMPI – Depar-
tamento da Micro, Pequena e Média Indústria da FIESP.
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A legislação atual que estrutura o curso dos 
processos judiciais no Brasil remonta ao ano de 1973, 
quando a população era estimada em 105 milhões de 
pessoas, o Brasil vivia seus anos de chumbo ainda sob 
a Presidência de Garrastazu Medici e a transmissão 
da TV em cores não tinha ainda completado um ano. 
Era um o país muito diferente dos tempos atuais. A 
preocupação com o tempo e a velocidade das deci-
sões não eram presentes. Solenidades, taxatividades e 
burocracia sobreviveram mesmo diante de inúmeras 
modifi cações e reformas implementadas, mas insu-
fi cientes para um país com o dobro da população, 
concentrada em grandes centros, em uma sociedade 
de consumo em massa e obrigada a litigar o tempo 
todo por conta da cultura do descumprimento das 
obrigações e da conduta oportunista e de irrespon-
sabilidade dos governos e governantes. Isso resultou 
em um estoque para julgamento de quase 100 milhões 
de processos aos quais nem mesmo a informatização 
por si só é capaz de propiciar as respostas que a socie-
dade carente de justiça clama.

Depois de longa tramitação, mas de discussões 

de boa qualidade, é o avanço da tecnologia forçou 
a modernização dos conceitos, um novo Código de 
Processo Civil veio à lume por conta da edição da Lei 
13105 de 16/03/2015. Uma evolução elogiável, mas 
não uma revolução. Contemporânea e atenta à efetivi-
dade das garantias constitucionais e com mecanismos 
de respostas para dizer o direito sobre as questões 
colocadas sob julgamento, a nova legislação chega 
com o propósito de enfrentar o volume crescente de 
casos e de realmente procurar julgar o mérito das 
questões e afastar-se das querelas doutrinárias, das 
liturgias e do voluntarismo judicial. Fruto do esforço 
de brilhantes juristas, magistrados experientes e da 
forte infl uência da advocacia militante, a nova lei traz 
a esperança de obtermos o funcionamento da Justiça 
em bases razoáveis de tempo e de efi cácia de suas 
decisões.

É possível identifi car três pilares estruturantes na 
nova concepção legislativa: (i) o processo deve levar 
a uma decisão do mérito da causa, deve resolver o 
problema das partes; (ii)  o processo deve ser ágil, não 
ter idas e vindas e nem se paralisar; (iii) o processo 

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEUS 
IMPACTOS NA VIDA DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO

Por Adelmo Emerenciano
Advogado, professor universitário, mestre e doutor em Direito. 

Sócio do escritório especializado em relevantes assuntos empresariais Emerenciano, 
Baggio & Associados – Advogados.
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deve propiciar segurança jurídica não só às partes liti-
gantes, mas para toda a sociedade, permitindo que se 
identifique com clareza qual o direito vigente e apli-
cável.

Os mecanismos para isso permeiam o novo texto, 
sendo possível vislumbrar a tradução dessas preo-
cupações em pontos com maior tolerância sobre as 
nulidades, aumentando a sanabilidade dos vícios e 
tentando preservar o processo e os atos já praticados, 
ampliando as oportunidades de retratação de decisões 
incorretas e os julgamentos monocráticos e compro-
missos com prazos para decisão e exigindo respeito 
aos precedentes judiciais das Cortes Superiores, por 
sua vez obrigando que o direito tenha interpretação 
uniforme e estabilidade e impedindo que cada juiz 
seja uma ilha indiferente às consequências sociais do 
decidir isolado.

Esse novo cenário exige do empresário a compreen-
são dos impactos dessas mudanças que afetam o 
cotidiano dos seus negócios e a maneira como seus 
departamentos jurídicos respondem aos desafios que 
surgem. Sem entrar em detalhes técnicos, destaco a 
seguir alguns pontos que ajudam a compreender o 
novo ambiente das disputas judiciais:

• Solução extrajudicial dos conflitos — é com-
pulsória, sob pena de multa de até 2% do valor 
da vantagem econômica pretendida ou do va-
lor da causa.

• Não surpresa — nenhuma decisão pode ser 
dada sem que antes a outra parte seja previa-
mente ouvida. Há exceções, principalmente 
para concessão de liminares (tutelas), mas são 
limitadas.

• Documentos novos — podem ser juntados aos 
processos mesmo após a contestação, dando-
se oportunidade da outra parte manifestar-se.

• Erros, mesmo de indicação da parte passiva, 
poderão ser corrigidos. A ideia sempre pre-
sente é de preservar o processo, evitando nova 
propositura da mesma ação.

• As procurações poderão ser outorgadas pa-
ra Sociedades de Advogados diretamente, 
acabando com os problemas de morte dos pro-
cessos por problemas formais.

• Valor da causa — Os pedidos de dano moral 
também deverão ser quantificados. Ou seja, 
havendo insucesso, recairão honorários ad-
vocatícios, medida que reduz as aventuras 
jurídicas.

• Honorários advocatícios — Passam a incidir 
honorários cumulativos a cada fase do pro-
cesso, sendo acrescidos a cada novo recurso 

e existirão mesmo nas reconvenções. Ou seja, 
é necessário avaliar as reais chances de modi-
ficação das decisões, pois, a cada nova etapa, 
novos custos serão agregados.

• Agora, existirá a concentração da defesa. Tu-
do deverá ser alegado em uma única peça 
processual, reduzindo o número de processos 
suplementares.

• A contagem dos prazos para todos os recursos 
foi unificada em 15 dias e os prazos judiciais 
passam a ser contados somente em dias úteis.

• Os juízes estão impedidos de julgar casos de 
escritórios de advocacia onde trabalhem côn-
juge ou parente, mesmo que não intervenha 
no processo.

• Diante de perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo, poderá ser concedida Tute-
la Cautelar em caráter antecedente que depois 
será aditada para se transformar em um pro-
cesso ordinário. Se houver abuso do direito 
de defesa ou propósito protelatório ou pro-
vas fracas para negar o alegado pelo autor ou 
se o caso envolver tese firmada em recurso re-
petitivo ou súmula vinculante, o juiz poderá 
conceder uma Tutela da Evidência, mesmo 
não tendo risco de dano pela demora da de-
cisão.

• As provas seguirão a teoria da distribuição di-
nâmica das provas. 

• É possível produzir prova antecipadamen-
te para se tentar obter um acordo ou saber se 
vale a pena mover uma ação judicial ou não. 
Permite ser usada para certificar a existência 
de algum fato ou relação jurídica.

• Existirão julgamentos parciais de mérito quan-
do o pedido se mostrar incontroverso. Eles 
poderão ser executados sem caução e mes-
mo com recurso interposto. Há diferença entre 
julgar mérito e ter sentenças (denominação 
exclusiva para as decisões terminativas do 
processo).

• Estabeleceu-se a possibilidade de cooperação 
nacional entre os juízes. Isso trará grande im-
pacto, principalmente nos casos trabalhistas, 
pois há possibilidade de troca de informações 
entre os juízes, aproveitamento de provas, in-
clusive de depoimentos, reunião de processos 
e tudo que possa tornar a prestação jurisdi-
cional mais rápida e efetiva. Também será 
possível a cooperação internacional até mes-
mo no campo de aproveitamento de provas.
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• Um grande avanço — As sentenças deverão 
apontar não só as razões do convencimento 
do juiz, mas trazer minudente refutação do 
que foi alegado e inadmitido na formação da 
decisão. Estão afastadas as decisões funda-
das em textos “clichês”, lugares-comuns ou 
com conteúdo que sirva como fundamento 
para qualquer decisão. Vale comemorar esse 
avanço obtido pela Advocacia, obrigando os 
juízes até mesmo a obedecer aos precedentes 
e jurisprudência dominante e tendo que ex-
plicitar as razões por que no caso específi co 
estão se afastando de suas observâncias. Tam-
bém são nulas as decisões que são paráfrases 
de textos legais ou que se baseiam em princí-
pios nos quais não se estabelece o nexo com 
os fatos do processo e a razão da sua aplica-
ção ao caso concreto. Talvez seja uma infl exão 
nas decisões de cunho abstrato, nas quais a 
parte sequer consegue saber o que uma coisa 
tem a ver com a outra ou onde a generalidade 
e abstração suplantam o material probatório 
contido nos autos. 

• As questões apreciadas para formação da 
sentença também farão coisa julgada. Isso mo-
difi ca sobremaneira a conduta da empresa, 
que terá que verifi car em todos os seus casos, 
mesmo os de massa ou trabalhistas de igual 
natureza, sobre quais temas a decisão de um 
caso já será coisa julgada em caso diverso.

• Toda sentença poderá ser convertida em hi-
poteca judiciária sobre imóveis da empresa ou 
de outro executado.

• As penhoras nas execuções deverão recair pri-
meiro sobre dinheiro. As penhoras eletrônicas 
estão limitadas ao valor indicado na execução 
e os excedentes deverão ser liberados em 24 
horas, podendo as intimações serem feitas na 
pessoa do advogado. A penhora sobre o fatu-
ramento é a décima na ordem de prioridade 
de penhoras.

• É mais simplifi cada a penhora em direito de 
ação do executado, admitida sua alienação ju-
dicial.

• Ficou melhor regrada a penhora da empre-
sa e seus estabelecimentos, com indicação de 
administrador depositário para recolher os 
frutos, rendas e rendimentos para pagamen-
to da dívida.

• A penhora sobre faturamento da empresa de-
verá ocorrer somente na ausência de outros 
bens e o recebimento do crédito deve se dar 
em tempo razoável e que não torne inviável o 
exercício da atividade empresarial.

• A penhora de quotas da empresa deverá res-
peitar o direito  de preferência, podendo 
ocorrer o leilão judicial das cotas, sendo três 
meses o prazo alvo de realização.

• Cônjuge ou companheiro do sócio cujo ca-
samento ou união estável terminou poderá 
requerer a apuração de haveres, que serão 
pagos conforme o contrato social, sendo a ava-
liação feita a preço de saída da sociedade.

• Finalmente, a desconsideração da pessoa jurí-
dica, que tanto atinge os grupos econômicos 
sem qualquer oportunidade prévia de defesa, 
fi cou submetida ao Incidente de Desconside-
ração da Pessoa Jurídica, com isso permitindo 
que as garantias constitucionais do processo 
tenham que ser efetivamente observadas pelos 
juízes antes de suas inopinadas e precipitadas 
decisões. 

• Outra importante modifi cação, principalmente 
para empresas com processos de teses repeti-
das que envolvem sempre a mesma questão de 
direito é o novo Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas. Por meio dele, a pedido 
também das partes, a tese será registrada no 
CNJ — Conselho Nacional de Justiça e serão 
suspensos os processos individuais e coletivos 
no Estado, na região ou mesmo nacionalmen-
te, sendo que, quando julgados, a tese fi rmada 
e todos os seus fundamentos serão aplicados 
a todos os casos que tramitem na jurisdição e 
aos casos futuros que versem idêntica questão 
de direito. Isso modifi ca a lógica de condu-
ção de processos, bem como exige separar da 
multiplicidade de casos o joio do trigo. Igual-
mente, a empresa terá que acompanhar não 
somente os seus casos, mas também de outras 
empresas e mesmo de concorrentes  nas quais 
a tese afi rmada irá impactar nos seus próprios 
casos e no seu negócio.

Muitas são as mudanças para além das que foram 
apontadas, afetando temas como a força da jurispru-
dência dominante e a completa modifi cação na forma 
de se advogar, mas as explicações acima são apenas 
uma limitada ilustração da importância de aprofun-
damento do tema.

Vale lembrar que a lei processual será aplicada a 
todos os casos em curso, tendo aplicação imediata, 
motivo que torna ainda mais importante a preparação 
da empresa e do empresário para os impactos e conse-
quências imediatas sobre o acervo de casos em anda-
mento e para atualização da sua estratégia de atuação 
corporativa em disputas judiciais. 

Grandes negócios
são fechados GRANDES

restaurantes

em
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Não temos filiais e franquias em shoppings center. 
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 “Os ganhos de produtividade e qualidade com 
a célula robotizada frente ao trabalho manual foram 
os fatores decisivos para implantar tal inovação. 
Por ser um sistema de rápida reação química, a cura 
total acontece em menos de 5 minutos. No processo 
anterior, esse tempo era de 1 hora. Além disso, as 
propriedades mecânicas do produto fi nal fi caram 
superiores às da mistura anteriormente utilizada. O 
meio ambiente também foi favorecido, já que a reação 
química do antigo processo gerava gases poluentes”, 
avalia Juliani.

“Embora no Brasil ainda não exista uma norma 
específi ca para a fabricação dos cascos de banheiras e 
spas, testes em laboratório na Alemanha foram reali-
zados, conforme a norma EN 198, para certifi cação 
de que a tecnologia está aprovada para este mercado. 
Fábricas nos Estados Unidos e na Europa já estão utili-
zando o mesmo processo, informação que confi rma o 
sucesso e tendência da tecnologia”, explica o diretor.

A Stamplas está localizada na Av. Anton Von 
Zuben 2321 - Jd. Bandeiras II, Campinas/SP e conta 
com um amplo showroom de fábrica, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Um pouco da história da empresa

Empresa fundada em 1981, a Stamplas Artefa-
tos de Plástico Ltda. nasceu desenvolvendo moldes 
para injeção de resinas termoplásticas e moldes para 
estamparia de peças em metal. 

Em 1996, com uma grande oportunidade no 
mercado, a Stamplas decide então entrar no segmento 
da construção civil. “Foi o primeiro passo para se 
tornar líder em vendas em diferentes segmentos. A 
sua variada carteira de produtos conta com mais de 
300 itens”, conta o fundador e atual presidente, Anto-
nio Carlos Juliani.
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TECNOLOGIA ALEMÃ 
PARA OS NOVOS 
DESAFIOS APLICADOS 
NA BANHEIRA 
BRASILEIRA 
O investimento se deu por conta do aumento 
da competitividade e crescimento das im-
portações, com a consequente ameaça de 
desindustrialização, tema que assombra as 
indústrias em todo o país, afi rma o diretor 
industrial da Stamplas Artefatos de Plásti-
co, Rodrigo Juliani.

Com o avanço industrial e a evolução 
do mercado à procura de novas tendên-
cias e tecnologias sustentáveis, a Stamplas 
Artefatos de Plástico Ltda., fabricante líder 
de banheiras, hidromassagem e acessórios 
para banheiros, com 34 anos de mercado, 
situada na cidade de Campinas/SP, deten-
tora da marca Aquaplás, traz para o Brasil a 
tecnologia alemã de Injeção de Poliuretano. 
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O SENAI-SP posiciona-se como provedor de 

soluções tecnológicas, com plataformas 

atuais e profissionais qualificados para 

atender e contribuir com a competitividade da 

indústria brasileira.

facebook:/inovacaoedesign.senai501

A aplicação foi desenvolvida para a 
linha de fabricação de banheiras e spas de 
hidromassagem e consiste basicamente 
em substituir o atual processo de reforço 
estrutural (mistura de resina poliéster e 
fi bra de vidro) por poliuretano.
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Durante visita, no dia 06 de março, a um centro 
de formação profissional em Mogi Mirim, interior de 
São Paulo, o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP) e do Serviço Social da 
Indústria de São Paulo (SESI-SP), Paulo Skaf, assinou 
um convênio com a prefeitura para implantação do 
Sistema SESI-SP de ensino no município.

O sistema abrangerá 18 escolas municipais de 
Mogi Mirim, totalizando 5.852 alunos. Com o convê-
nio, a cidade receberá a metodologia pedagógica e 
educacional do SESI-SP.

Na ocasião, Paulo Skaf ressaltou que, além do 
material didático, a entidade treina os professores e 

acompanha a qualidade de ensino. “Nós passamos 
parte daquele conhecimento para as escolas. Já fize-
mos isso com 25 municípios do Estado de São Paulo. 
São mais de 500 escolas e 128 mil alunos que estudam 
com a metodologia, com o Sistema SESI-SP de Ensino, 
sem serem alunos do SESI-SP. Então, isso é uma forma 
de nós ajudarmos a qualidade da educação.”

Além do convênio para a educação, o presidente 
do SESI-SP, Paulo Skaf, renovou o Programa Atleta 
do Futuro na região de Campinas, que foi criado 
para estimular a prática esportiva e a cidadania e está 
presente em 283 municípios de São Paulo, contem-
plando 107.867 participantes entre 6 e 17 anos. 

O Conselho Diretor do CIESP-Campinas prestigiou a cerimônia por meio da representante local de Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi, Gislene Bezerra, e do representante local de Itapira, Paulo Stivalli Jr.

MOGI MIRIM RECEBE SISTEMA SESI-SP DE ENSINO

Ao centro, Paulo Skaf junto com representantes do 
CIESP-Campinas e empresários da região.
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No primeiro quadrimestre 
deste ano, a Escola SENAI “Prof. 
Dr. Euryclides de Jesus Zerbini” 
concluiu as novas etapas relati-
vas à instalação de uma Planta 
de Alimentos para Animais 
voltada às atividades curricula-
res do Curso Técnico de Alimen-
tos, bem como à criação de produ-
tos tecnológicos para a indústria 
desse segmento, compreendendo 
assessorias, pesquisa e desenvolvi-
mento.

Na fase final de implantação 
desta “fábrica de ração”, ocorre-
ram ajustes de funcionamento em 
toda a sua potencialidade, além 
da capacitação de docentes e espe-
cialistas que atuam na área de 
Alimentos dessa tradicional escola 
de Campinas. 

O efetivo início das opera-
ções desse investimento realizado 
pelo SENAI/SP, com foco nas 
demandas apresentadas à FIESP 
pelas indústrias e aportes finan-
ceiros superiores a 1,5 milhão de 
reais, vem chamando a atenção 
de empresas do setor, interessa-
das, principalmente, no desenvol-

vimento de novos produtos. Nos 
últimos dois meses, a escola rece-
beu a visita de diretores do Deagro 
— Departamento do Agronegó-
cio e do Compesca — Comitê da 
Cadeia Produtiva da Pesca, ambos 
integrados à estrutura da FIESP, 
bem como do Sindirações, Sindi-
cato que congrega as principais 
indústrias de rações do Brasil. “Os 
empreendedores confidenciaram 
que se surpreenderam com tama-
nha tecnologia e expertise dispo-
níveis, decerto o investimento 
vai frutificar”, assim se manifes-
tou o vice-presidente executivo 
do Sindirações, Ariovaldo Zani, 
reportando-se à opinião do grupo 
que o acompanhou em visita reali-
zada na unidade. 

Estiveram presentes o presi-
dente do Sindirações, Roberto 
Betancourt; o coordenador do 
Compesca/FIESP, Roberto Imai; e 
o proprietário da Rio Marc Indús-

tria e Comércio de Pescados, Mario 
Carinta. Em data anterior, durante 
visita dos diretores Mario Cutait e 
Antonio Carlos, do Deagro/FIESP, 
as impressões quanto às possibili-
dades de atendimento à indústria 
com a nova planta também foram 
positivas, como bem definiu o 
empresário Mario Cutait: “Fiquei 
muito impressionado com as insta-
lações, o potencial é enorme, preci-
samos ocupar as capacidades dos 
equipamentos, mas o diferencial é 
a equipe, senti todos muito moti-
vados, unidos e com vontade de 
fazer mais.” 

O diretor da escola, Claude-
mir Pereira, reforça as perspecti-
vas identificadas por empresários 
e alunos afirmando que “os desa-
fios vencidos com a instalação 
desta planta resultarão em desen-
volvimento da indústria e amplia-
ção das competências técnicas de 
nossos alunos de Alimentos”.

SENAI “ZERBINI”: 
EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA EM 
ALIMENTOS

Da direita: Luis Oliveira, coordenador de Relacionamento com 
a Indústria do SENAI "Zerbini"; Roberto Imai, coordenador do 

COMPESCA/FIESP; Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do 
Sindirações; Roberto Betancourt, presidente do Sindirações; e 

Mario Carinta, proprietário da empresa Rio Marc Indústria e Comér-
cio de Pescados Ltda., acompanhado de seus dois �lhos.

Da esquerda: Mario Cutait, diretor do Deagro/FIESP; Eniceli Rodri-
gues, coordenadora do SENAI "Zerbini"; Antonio Carlos, diretor do 
Deagro/FIESP.
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Alunos recebem aulas práticas na planta de alimentos.



CRISE E 
COMPETITIVIDADE: 

OS DESAFIOS DA 
INDÚSTRIA NA RMC

QUANTO TEMPO
O BRASIL VAI LEVAR 

PARA OFERECER
A campinas

A COMPETITIVIDADE
QUE ELA PRECISA

PARA DAR NOVOS E
MAIORES SALTOS?

“É evidente que será muito melhor para 
Campinas, que já está preparada para 
competir em igualdade com qualquer 
outra metrópole mundial, se o Governo 
fi zer a sua parte, eliminando os gargalos 
tributários e de infraestrutura que travam 

o crescimento do Brasil”,
afi rma o presidente do ciesp

e da fiesp, paulo skaf.
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Ao falar sobre as medi-
das impostas pelo Governo 
para o ajuste fi scal, o diretor 
titular do CIESP, José Nu-
nes Filho, contesta: “Não 
posso chamar de ajuste. O 
que está sendo feito é um 
arrocho fi scal e quem es-
tá pagando a conta do des-
calabro e da corrupção em 
Brasília somos todos nós. 
Não há corte de benefícios 
dos políticos e nem a redu-
ção de ministérios.” 

“Entre os anos de 2013 e 2014, per-
demos mais de 10 mil postos de traba-
lho na região. Já chegamos ao fundo 
do poço. Em 2015, vivemos meses de 
contratação e outros de demissões”, si-
naliza Nunes.

Em entrevista, o economista e pro-
fessor das Faculdades de Campinas 
(Facamp), José Augusto Ruas, alertou 
para a tendência de dados ruins nos 
próximos meses: “No entanto, é rele-
vante observarmos que tivemos son-
dagens muito ruins de maio a julho de 
2014, o que deve arrefecer o compa-
rativo, ou seja, a partir de maio deste 
ano, provavelmente, os dados quando 
comparados ao mesmo período do ano 
anterior irão transparecer uma estabi-
lidade, mas nada mais é do que uma 

estabilidade lá embaixo. Não vemos 
um cenário de retomada, o ajuste fi scal 
só deve aprofundar a crise.”

“Os dados do IBGE confi rmam o 
que nós já sabíamos. O primeiro tri-
mestre foi ruim, mas o mais grave é que 
a situação não para de piorar. Os indi-
cadores do segundo trimestre, tanto do 
IBGE quanto da FIESP, mostram um 
agravamento da retração”, diz Paulo 
Skaf, presidente da FIESP e do CIESP. 
O PIB deve fechar o ano com queda de 
2%, e a indústria deve cair 5%.

Nesse cenário de forte retração, 
o governo ainda defende o aumen-
to da arrecadação sobre a indústria, 
ampliando em 150% a alíquota de 
contribuição previdenciária sobre o fa-
turamento.

“Há muito espaço para redução das 
despesas públicas. Mais de R$ 450 bi-
lhões serão pagos em juros neste ano. 
O governo gasta mal, desperdiça e quer 

aumentar os impostos. Precisa dar o 
exemplo para a sociedade, adminis-
trando corretamente o dinheiro que sai 
do bolso dos brasileiros”, declara Skaf.
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2ª maior 
cidade do interior 
do Estado, 
Campinas se 
destaca na 
economia nacional 
por gerar o 
11º maior PIB 
brasileiro, estando 
economicamente 
à frente de várias 
capitais.

FIESP e centrais sindicais criaram no 1º semestre o Comitê 
de Ação Permanente, união contra o aumento de impostos.
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De acordo com o 1º vice-presidente do CIESP, 
Rafael Cervone, o grande entrave é a falta de previsi-
bilidade no Brasil. “E isso remonta de lá de trás, dos 
anos 60 aos nossos dias. Essa é a maior difi culdade do 
empresário, porque se você tem uma crise econômica, 
uma crise política, ou escassez de recursos naturais, 
como a falta de água e a crise energética que estamos 

vivenciando agora, você consegue superar se houver 
um planejamento para isso, se o governo direcionar 
com honestidade quais os caminhos que serão toma-
dos. O problema é quando essas coisas acontecem de 
surpresa, quando o caminho que o governo apontou 
não se realiza, ou pior, quando ele volta atrás e altera 
o que tinha prometido. Nessa situação, você não tem 
condições de planejar a médio e longo prazo”, funda-
menta Cervone.

Mesmo a alta do dólar no começo deste ano não foi sufi -
ciente para evitar a queda das exportações das indústrias da 
Macrorregião Administrativa. 

O diretor adjunto de Comércio Exterior do CIESP-Campi-
nas, Anselmo Riso, coloca a situação como um refl exo da 
política governamental: “Comércio internacional depende 
da competitividade dos produtos brasileiros. Com o custo da 
energia elevado, um possível aumento do custo de emprego, 
entre outras questões, se torna cada vez mais difícil as empre-
sas se manterem competitivas.”  

A região Metropolitana de Campinas comercializa produ-
tos de alto valor agregado, produtos industriais de alta tecno-
logia, sendo a RMC grande importadora de componentes e 
grande exportadora de produtos terminados.

O município é reconhecido como importante parque 
tecnológico no país, com a Unicamp — que proporciona uma 
grande disponibilidade de mão de obra intelectual e altamente 
qualifi cada — além de diversos centros de pesquisa, tecnolo-
gia e inovação, como CPqD e o Laboratório de Luz Síncrotron.

A cidade possui uma posição logística estratégica, com 
rodovias que cortam a cidade e seguem para várias regiões 
do país, e o Aeroporto de Viracopos, o maior em movimento 
de cargas, sendo o principal aeroporto brasileiro nas impor-
tações e o 2º maior nas exportações. Ao fi nal da primeira fase 
de expansão, ele deverá ser responsável pelo transporte de 25 
milhões de passageiros ao ano, um crescimento de 150% de 
sua capacidade atual.  

O CIESP tem atuado fortemente para vencer as difi cul-
dades impostas à indústria. O presidente Paulo Skaf tem 
estado em Brasília, batalhando pela aprovação do projeto que 
regulamenta a terceirização, que está tão presente nas nossas 
cadeias produtivas, na construção, na indústria de transforma-
ção, petróleo e gás. Outra grande batalha é contra a decisão 
do governo de aumentar o imposto sobre o faturamento das 
empresas: “Não vamos aceitar aumento de impostos.” Skaf 
listou outras frentes de atuação do CIESP: “seguramos a obri-
gatoriedade das empresas limitadas de publicar balanço em 
jornais de grande circulação. Estamos lutando tecnicamente, 
politicamente e juridicamente contra aberrações como a NR 
12, aumento de impostos, burocracia, que inferniza a vida de 
quem quer trabalhar e produzir.”

Sobre o auxílio-doença pago pelas empresas, o destaque 
proposto pela Federação das Indústrias do Estado de SP, 
aprovado em 13 de maio na Câmara dos Deputados, impediu 
que o mesmo aumentasse de 15 para 30 dias.

FALTA PREVISIBILIDADE 

COMÉRCIO INTERNACIONAL

O CIESP
E A FIESP

PROPOSIÇÕES

QUEM LIGA AS MÁQUINAS 
TAMBÉM SABE DESLIGÁ-LAS”, 

diz Skaf  
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Ganhou destaque no site do CIESP conteúdo sobre a regula-
mentação da terceirização, preparado em conjunto com a FIESP. 
A página dá acesso à Nota Técnica sobre terceirização, um traba-
lho aprofundado sobre o assunto, feito pela FIESP e pelo CIESP. O 
material do site inclui também vídeos, notícias e uma sessão para 
derrubar mitos e mostrar a verdade sobre o tema. Saiba mais em: 
www.terceirizacaosim.com.br.

A terceirização já é uma realidade para mais de 12 milhões de 
brasileiros. O PLC 30/2015, que está em discussão no Senado, vai 
regulamentar uma situação que já existe e que, por não estar regu-
lamentada, traz insegurança para o trabalhador e para as empre-
sas. O projeto não exclui nem reduz direitos dos trabalhadores, ao 
contrário do que vem sendo afi rmado, e ainda poderá gerar mais 
emprego e estabilidade.

De acordo com o diretor titu-
lar do CIESP-Campinas, José 
Nunes Filho, o desaquecimento 
da economia da RMC está sendo 
anunciado desde 2012. Como já é 
sabido, o problema se concentra 

na queda da competitividade das 
indústrias brasileiras, puxada pela 
alta carga tributária, um sistema 
regulatório desfavorável, falta de 
investimento em infraestrutura, 
juros altos, infl ação, energia cara, 
risco de falta de água e tudo isso 
somado a um quadro de corrupção 
no país.

Porém, ele ainda observa que, 
em relação ao contexto nacional, 
Campinas é favorecida pela logís-
tica e mão de obra qualifi cada, mas 
ainda assim sofre as consequên-
cias da falta de competitividade da 
economia. 

O CIESP-Campinas vem bus-
cando apoiar o empresário através 
da integração dos elos da cadeia, 
com informações globais que per-
mitam aos industriais enxergar 
oportunidades em demais esferas 
produtivas. Um exemplo recente é 
o apoio da entidade ao 1º Workshop 
de Comércio Exterior de Valinhos, 
realizado em abril pela prefeitura 
do município, em parceria com a 
Câmara de Comércio Exterior de 
Campinas e Região (CCC&R), do 
qual participaram 130 empresários 
de Valinhos e região. 

No evento, os empresários rece-

“A indústria vai ter tole-
rância zero com o aumento de 
impostos”, afi rmou Paulo Skaf, 
ao comentar o anúncio feito pelo 
governo no dia 22 de maio, sobre 
a nova fase do ajuste fi scal. Em 
vez de cortar gastos, o governo 
quer jogar a conta para a socie-
dade, com aumento de impostos. 
Entre as propostas criticadas por 
Skaf está a tentativa de aumen-
tar a taxação sobre a receita 
bruta das indústrias, cortando 
o estímulo à competitividade 
permitido pela desoneração da 
folha de pagamento. “O governo 
corre o risco de fi car sem arreca-
dação nenhuma”, declarou Skaf, 
“quem liga as máquinas também 
sabe desligá-las”.

SITE DO CIESP DÁ ACESSO À NOTA TÉCNICA 
SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO

MATÉRIA DE CAPA
A

yr
to

n 
V

ig
no

la
   

DIRETORIA 
REGIONAL
 EM AÇÃO

FIESP e CIESP integram Frente Parlamentar de 
Empreendedorismo com objetivo de propor leis e políticas 

de apoio às micro e pequenas indústrias.

Diretorias Regionais, uma possibilidade de esclare-
cer todas as possíveis dúvidas dos industriais. 

Ganhou destaque no site do CIESP conteúdo sobre a regula-
mentação da terceirização, preparado em conjunto com a FIESP. 
A página dá acesso à Nota Técnica sobre terceirização, um traba-
lho aprofundado sobre o assunto, feito pela FIESP e pelo CIESP. O 
material do site inclui também vídeos, notícias e uma sessão para 
derrubar mitos e mostrar a verdade sobre o tema. Saiba mais em: 

A terceirização já é uma realidade para mais de 12 milhões de 
brasileiros. O PLC 30/2015, que está em discussão no Senado, vai 
regulamentar uma situação que já existe e que, por não estar regu-
lamentada, traz insegurança para o trabalhador e para as empre-
sas. O projeto não exclui nem reduz direitos dos trabalhadores, ao 
contrário do que vem sendo afi rmado, e ainda poderá gerar mais 

SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO

Folders a respeito do assunto estão disponíveis nas 



beram capacitação sobre comércio 
exterior, ocasião em que o prefeito 
Clayton Machado assinou decreto 
regulamentando a legislação que 
concede incentivos fi scais para 
atrair novas empresas à cidade.

O diretor da Regional, José 
Nunes, deixou como premissa aos 
empresários a necessidade da capa-
citação por meio de órgãos refe-
rendados para uma boa prática de 
comércio internacional. “O Brasil 
ainda caminha a passos lentos no 
que se refere ao comércio exterior, 
com a exceção do agronegócio, 
mas mesmo assim somos atacados 
por todos os lados. O conselho que 
eu deixo a vocês é que se capaci-
tem, porque a competição lá fora 
é grande. Estamos em uma das 
regiões mais desenvolvidas do país, 
estamos em grande vantagem”.

José Carlos Cavalcante, gerente 
regional do SEBRAE-Campinas 
falou sobre os desafi os das peque-
nas empresas no comércio exterior 

e porque a participação delas ainda 
é muito pequena, cerca de 1% do 
volume exportado. 

“Atuar no comércio exterior 
representa um grande desafi o 
para qualquer empresa, indepen-
dente do seu porte. Para as micro e 
pequenas empresas, estes obstácu-
los parecem ser maiores, por conta 
das características típicas desses 
empreendimentos. Estes desafi os 
vão desde a capacidade de gestão, 
atualizações tecnológicas, adequa-
ção dos produtos, escala de produ-
ção, enquadramento nas normas e 
certifi cações, controle de qualidade, 
burocracia e legislação, além de tan-
tos outros”, descreve Cavalcante.

E avaliando todos esses pontos, 
foi divulgado em estudo recente, 
desenvolvido pelo IMD e pela Fun-
dação Dom Cabral, que o Brasil 
caiu, pelo 5º ano consecutivo, no 
ranking das economias mais com-
petitivas do mundo, atingindo a 
sua pior classifi cação histórica: o 
56º lugar. Entre os primeiros países 
da lista dos mais competitivos estão 
Estados Unidos, Hong Kong, Cin-
gapura e Suíça, seguidos do Canadá 
e de países da zona do Euro. Vale 
observarmos que na contramão de 
sua colocação no ranking, o Brasil 
está na 5ª posição entre os países 
que mais atraem investimentos 
estrangeiros entre os 61 colocados 
do estudo. Fica claro que a desa-
celeração interna vivenciada pelo 
país infl uencia negativamente sua 
capacidade competitiva.

Assim, atento à necessidade de 
apoiar os micro e pequenos empre-

sários no que se refere a melhor 
estruturar seus ambientes de negó-
cios, o CIESP-Campinas, em con-
junto com o SEBRAE-SP, o SESI e 
o SENAI, lançou no mês de junho 
o Programa Competitividade da 
Indústria, direcionado aos setores 
de Metalmecânica e Alimentos.

No lançamento do projeto, o 
ex-atleta da seleção de vôlei e ges-
tor esportivo do SESI-SP, José Mon-
tanaro Junior, disse considerar a 
competitividade uma constante 
na busca por resultados, seja no 
esporte de altíssimo rendimento ou 
nas empresas, e, fazendo uma ana-
logia, considerou: “Nossos adver-
sários são muito bons e as diferen-
ças são mínimas, enfrentamos um 
ambiente de crise todos os dias, a 
estratégia que deu certo hoje difi -
cilmente terá sucesso no jogo de 
amanhã. Precisamos inovar e criar 
diferenciais competitivos sistemati-
camente!”

“Os investimentos em promo-
ção da Segurança, Saúde e Qua-
lidade de Vida, especialmente no 
cenário econômico e político atual, 
podem ser o grande diferencial 
competitivo das empresas”, ressal-
tou o gerente executivo de Quali-
dade de Vida do SESI-SP, Eduardo 
Arantes, na abertura do programa.

Para participar e saber mais 
sobre o PCI e saber mais sobre 
possibilidades de ações em gestão, 
inovação, sustentabilidade e manu-
tenção de mercado, procure a Dire-
toria Regional de Campinas ou de 
Indaiatuba.

MATÉRIA DE CAPA
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Atualmente, as leis de incentivos fi scais do muni-
cípio reduzem IPTU e ISS para empresas de vários 
segmentos econômicos, com ênfase em informática, 
pesquisa e desenvolvimento, turismo de negócios, 
logística e defesa. “Hoje, são 1,8 mil empresas bene-
fi ciadas com esse novo marco legal na nossa cidade”, 
assinala Rossilho.

Nesse ínterim, as agências de fomento, bancos e 
entidades de apoio às empresas e indústrias dos mais 
diversos portes e segmentos tem tido papel funda-
mental no avanço dos novos negócios e investimentos 
no Estado e em nossa região.

A Investe SP — Agência Paulista de Promoção 
de Investimentos e Competitividade — auxilia as 
empresas a se instalarem no Estado de SP, por meio 
de licenciamento ambiental, obtenção de infraestru-
tura, avaliação de questões tributárias associadas a 
um projeto de investimento, entre outras.

“Nós atendemos investidores de qualquer setor 
econômico, mas priorizamos alguns na busca proa-
tiva de projetos. São eles: petróleo e gás, saúde e ciên-
cias”, revela o presidente Juan Quirós.

Sobre a crise econômica que afeta o Brasil, Quirós 
ainda destaca a importância de, neste momento, desvin-

cular São Paulo do resto do país. “Sempre procuramos 
lembrar que o Brasil é permeado por dezenas de cená-
rios diferentes, e que em São Paulo as possibilidades 
de sucesso são mais certeiras, principalmente por conta 
da segurança institucional que oferecemos. Os incen-
tivos disponíveis são sempre legalmente estruturados, 
portanto o investidor consegue confi ar que as regras 
não vão mudar de repente”, fundamenta.

A Investe SP tem hoje 97 projetos no Estado, com 
investimentos potenciais de R$ 23 bilhões e a geração 
de 40 mil empregos.

Já a Desenvolve SP — Agência de Desenvolvi-
mento Paulista — é a instituição do Governo de São 
Paulo que promove o crescimento sustentável do 
Estado por meio da orientação qualifi cada sobre plane-
jamento fi nanceiro e operações de crédito conscientes 
e de longo prazo para as pequenas e médias empresas.

Ao falar sobre o cenário econômico atual, o presi-
dente da agência, Milton Luiz de Melo Santos, desta-
cou como prioritário o investimento em inovação. “A 
Desenvolve SP acredita que o aumento da competiti-
vidade só é possível se houver investimento ininter-
rupto e de longo prazo em desenvolvimento tecno-
lógico, inovação e pesquisa, agregando valor aos 

MATÉRIA DE CAPA

Apesar do cenário de baixo crescimento da economia brasi-
leira, temos observado a chegada de novas empresas e empreen-
dimentos em Campinas e região. A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo afi rma que tem 
preparado Campinas para um ambiente de negócios atrativo ao 
empreendedor que aqui se instala. “Fizemos o planejamento estra-
tégico de inovação da cidade e defi nimos a política industrial do 
município a fi m de fortalecermos nossa competitividade enquanto 
uma cidade desburocratizada e que oferece segurança jurídica”, 
conta o Secretário Samuel Rossilho.

APOIO AOS
INDUSTRIAIS,

ENTIDADES E AGÊNCIAS 
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produtos e diversificando a capacidade produtiva das 
empresas paulistas”, apresenta.

Como opções a agência oferece linhas de crédito 
com taxas de juros a partir de zero, com prazos máxi-
mos de 120 meses até a possibilidade de investimentos 
por meio de Fundos de Investimento em Participações 
de empresas, sendo que um deles, o Fundo Inovação 
Paulista, foi idealizado pela própria Desenvolve SP 
e conta também com SEBRAE-SP, Fapesp, Finep e 
Banco de Desenvolvimento da América Latina como 
investidores.

Durante este ano, a Desenvolve SP, em parceria 
com o CIESP-Campinas, oferece o Atendimento Indi-
vidual de Crédito. Com horário agendado na Regio-
nal, o empresário pode se reunir com consultores 
de negócios da agência a fim de esclarecer dúvidas 
e conhecer melhores opções de financiamento. Sobre 
este trabalho, Santos reforça que oferecer linhas de 
financiamento com as melhores condições do mercado 
hoje já não é o bastante. “É por isso que, com o apoio 
de importantes parceiros, como o CIESP-Campinas, 
buscamos sempre nos reunir com empresários de 
diversos setores e regiões do Estado para também 
oferecer orientação qualificada sobre planejamento 
financeiro e operações de crédito conscientes e de 
longo prazo. Neste momento, ações como essas são 
essenciais para mostrar aos empresários que, quando 
bem feito, o planejamento reduz e muito os riscos na 
hora de investir”, declara.

Ao longo dos seus seis anos de atuação, a Desen-
volve SP já financiou mais de R$ 1,8 bilhão para a 
expansão e modernização de pequenas e médias 
empresas paulistas. Somente a RMC é responsável 
por 21% desse montante, ficando atrás apenas da 
Região Metropolitana de São Paulo. No comparativo 
setorial, a indústria lidera a busca pelos financia-
mentos na região, com 56% do total. Na sequência, 
aparecem o setor de Comércio e Serviços, com 23%, e 
o Setor Público, com 20%. Apenas em 2015 já são R$ 
13,3 milhões em liberações para a região.

Vale lembrar que as micro e pequenas empresas 
podem contar com o SEBRAE — Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que possui 33 
escritórios regionais espalhados pelo Estado e oferece 
cursos de educação à distância e ações itinerantes, 
levando atendimento aos empreendedores em locais 
de grande circulação. “Além disso, fizemos parcerias 
com entidades do sistema S — Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC) — e empre-
sas especializadas contratadas para implementar o 
SEBRAE Inova, conjunto de 600 ações integradas com 
soluções de gestão empresarial, inovação, tecnologia 
e acesso ao mercado voltadas às pequenas empresas 
do comércio, indústria, serviços e do agro. Cerca de 
15% das soluções que compõem o SEBRAE Inova são 
destinadas exclusivamente aos segmentos de maior 
concentração de pequenas indústrias, como alimentos 

e bebidas, automotivo, cerâmica vermelha, confecção, 
construção civil, couro-calçadista, metal mecânico, 
entre outros”, mostra o presidente do Conselho Deli-
berativo do SEBRAE-SP, Paulo Skaf.

Sobre a Sanção do Simples Nacional para as MPEs, 
a entidade revela que cerca de 10 milhões de peque-
nos negócios devem se beneficiar desse sistema dife-
renciado de tributação, uma vez que houve a inclusão 
de categorias que estavam fora desse sistema unifi-
cado e simplificado de tributação. A partir deste ano, 
o critério para aderir ao Simples Nacional é o fatura-
mento (até R$ 360 mil para microempresa e até R$ 3,6 
milhões para pequenos negócios).

“Entretanto, é preciso avançar ainda mais. Esta-
mos trabalhando fortemente para que seja aprovada 
a nova reforma da Lei Geral das Pequenas Empre-
sas, que prevê a ampliação do limite da receita bruta 
anual para os optantes do Simples, de R$ 3,6 milhões 
para R$ 14,4 milhões para a indústria e para R$ 7,2 
milhões para o Comércio e Serviços, além da criação 
de faixas de transição entre os regimes do Simples e 
do Lucro Presumido. Essa proposta foi apresentada 
pelo SEBRAE e pela Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa na Câmara dos Deputados e está muito perto 
de ser votada e, acredito, aprovada”, indica Skaf.

Apresentando os desafios da entidade para este 
ano, o presidente do Conselho assinala: “Nossa meta 
é atender 500 mil novos empresários — que nunca 
tiveram contato com a entidade — e queremos que, 
no mínimo, 20% deles utilizem duas vezes ou mais 
nossos produtos de alta impacto — programa de 
inovação tecnológica ou capacitação intensa em gestão 
empresarial, por exemplo. Ou seja, o SEBRAE-SP não 
medirá esforços para encurtar o caminho entre capaci-
tação e abertura e condução de um negócio.” 
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Os principais produtos e serviços do SEBRAE-SP 
oferecidos na RMC estão relacionados aos grandes 
programas estruturantes, o Agro SEBRAE, Programa 
Comercio Varejista, Turismo no Circuito das Águas 
e o Programa de Inovação e Tecnologia, voltados 
para fortalecer todos os setores. Nos últimos anos, em 
parceria com a Petrobras, a entidade atuou na Cadeia 
do Petróleo & Gás capacitando e proporcionando o 
acesso dos pequenos negócios ao cadastro de forneci-
mento da estatal.

“Quanto ao desenvolvimento das MPEs, é notó-
rio o nível de exigência dos empresários da região 
no sentido de buscar conhecimentos e aprendizados 
visando a melhoria dos processos internos, liderança 
e modelos de gestão. Por outro lado, tem crescido 
também o número de empreendedores por oportu-
nidade, que entram no mercado melhores prepara-
dos através de informações atualizadas, capacitações 
e conhecimento específi co de mercado”, pontua o 
gerente regional do SEBRAE-Campinas, Carlos Caval-
cante. “Outra atuação forte do SEBRAE-SP na região 
de Campinas é disseminar a cultura empreendedora 
para o surgimento de novos negócios por oportunida-
des, maximizando assim a taxa de sobrevivência das 
empresas”, esclarece.

MATÉRIA DE CAPA

A empresa chinesa anunciou no fi nal de maio a 
construção de mais duas fábricas na região até o fi m 
de 2018. Uma das fábricas vai produzir células para 
baterias e, a outra, células fotovoltaicas. O diretor de 

Relações Governamentais e Marketing da BYD Brasil, 
Adalberto Maluf, especifi cou que a empresa escolheu 
Campinas por sua liderança em inovação e desenvol-
vimento de tecnologias limpas: “Queremos estar em 

CRISE E NOVOS INVESTIMENTOS NA RMC

BYD confi rma investimento de R$ 1 bilhão na RMC

“Temos a previsão de anunciar, ainda neste ano, seis projetos na RMC, com valor total de investimento de 
R$ 300 milhões e a geração de 1.400 empregos”, declara o presidente da Investe SP, Juan Quirós. 

As fábricas da BYD gerarão inicialmente 650 empregos para a cidade

Fábrica da BYD em Chen Zhen - China
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No mês de março, a empresa anunciou o investi-
mento dos recursos que devem ser empregados ao 
longo dos próximos 10 anos. O projeto vai promover 
a criação de uma cadeia de fornecimento de produtos 
para empresas de biotecnologia. Sobre isso, o diretor-
presidente da Bionovis, Odnir Finotti, e o Controller, 
Newton Cremonezi, revelam o fato da RMC já abrigar 
muitas empresas de tecnologia de ponta, “oferecen-
do por isso uma cultura voltada para suportar as de-
mandas, como busca por mão de obra especializada, 
prestadores de serviços habilitados, proximidade com 
Universidade de ponta, infraestrutura adequada, etc.”.

O Brasil importa atualmente 100% dos biofármacos, 
e o Ministério da Saúde é o maior comprador desses 
medicamentos. Desta forma, a instalação da Bionovis 
na RMC contribuirá para a formação de uma rede de 
provedores de serviços para essa área, “o que signifi -
cará oportunidades nas atividades relacionadas com 

a nossa operação. Os postos de trabalhos que iremos 
oferecer diretamente serão destinados a profi ssionais 
com qualifi cação técnica e acadêmica”, pontua Finotti. 
A expectativa é de geração de 150 empregos diretos, 
altamente qualifi cados.

Os medicamentos biológicos de alta complexidade, 
serão produzidos no Brasil com 100% de incorporação 
tecnológica. A produção deve começar no fi nal de 2016. 
“Temos compromissos fi rmados para a transferência 
completa de tecnologia, o que permitirá a produção 
de oito medicamentos biológicos complexos. Esses 
compromissos foram fi rmados com duas empresas 
internacionais, a Merck Serono e a Janssen Farmacêu-
tica, que são empresas líderes na pesquisa e produção 
desses medicamentos”, comenta o diretor-presidente.

A Bionovis foi criada em 2012, sendo uma join-
t-venture com investimentos dos laboratórios: Aché, 
EMS, Hypermarcas e União Química. 

Bionovis irá destinar R$ 739 milhões para uma 
fábrica de biomedicamentos em Valinhos

Planta da empresa em Valinhos. O diretor-presidente pondera 
que a produção traz um avanço substancial, com possibilidade 

futura de expansão para outras áreas.

uma cidade que viva a nossa fi losofi a de promoção 
da economia verde e da sustentabilidade urbana, com 
política social e de desenvolvimento econômico. A 
BYD abrirá seu centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
junto às fábricas.” O início da produção deve ocorrer 
na mesma área onde está sendo instalada a fábrica de 
ônibus elétricos, no Terminal Intermodal de Cargas 
(TIC), na divisa entre Campinas e Sumaré. 

Entre 2015 e 2016, a Companhia Chinesa investirá 
350 milhões de reais em Campinas nas duas unida-
des de montagem de ônibus e de baterias automoti-
vas (200 milhões) e na segunda unidade de fabrica-
ção de painéis solares. A previsão da empresa é para 
dar início à produção de chassis de ônibus elétricos 
em agosto de 2015, e iniciar a produção de painéis 
solares já no primeiro trimestre de 2016, “a tempo de 

nossos clientes construírem suas usinas solares para 
os leilões de energia solar para 2017”, sinaliza o dire-
tor da empresa.

Entre 2017 e 2018, devemos investir outros 650 
milhões de reais, totalizando investimento de 1 bilhão 
nas novas unidades de componentes para chassis de 
ônibus elétricos e células de baterias. “Nossa previsão 
para produção de painéis fotovoltaicos é de 400 MW/ 
ano. Na produção de ônibus, após o ramp up da fábrica, 
a meta é de 1000 chassis/ano”, considera Maluf.

A BYD está desenvolvendo projetos em 5 conti-
nentes, 35 países e mais de 150 cidades. Contando 
com a fábrica no Brasil, a companhia possui 20 unida-
des fabris, produzindo desde componentes de TI e 
sistemas de armazenamento de energia, até veículos 
e painéis solares.
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Em março, a PPG apresentou ofi cialmente ao 
mercado a nova fábrica de resinas no complexo da 
empresa, instalado em Sumaré. A planta “visa produ-
zir localmente produtos que irão atender às crescentes 
demandas regionais dos setores automotivos, indus-
triais, agrícolas, marítimos, peças de reposição, etc.”, 
conta o diretor de Manufatura e Supply Chain para a 
América do Sul, Marcio Grossmann.

A PPG Industrial do Brasil, empresa associada ao 
CIESP-Campinas, traz no projeto e execução desta 
fábrica o que há de mais moderno no mundo em 
termos de tecnologia e automação para uma operação 
deste porte, com foco em alta qualidade, produtivi-
dade, inovação e segurança de processo e dos funcio-
nários da empresa. Grossmann explica como o perfi l 
da empresa está alinhado às características da Região 
Metropolitana: “Está no DNA desta região a liderança 
tecnológica, que é também característica de nossos 

fornecedores e clientes. Muito deles aqui localizados”, 
pondera. 

A PPG Industries, com unidades afi liadas em mais 
de 70 países, é líder global neste tipo de tecnologia e 
processo há mais de 50 anos e agora passará a atender 
o mercado regional a partir desta fábrica em Sumaré.      

A expansão da fábrica de Sumaré, que abriga a 
fábrica de Resinas, foi de 20.000 m² e, sobre o cenário 
econômico de retração, o diretor de Operações, refl ete: 
“Não há dúvidas de que o momento econômico e polí-
tico brasileiro traz preocupações, mas investimentos 
desta monta não são planejados para o curto prazo. O 
mercado brasileiro é estratégico para a PPG dentro do 
seu plano de crescimento global, que não se altera por 
conjunturas econômicas de curto prazo. O processo 
de localização de matérias-primas e produtos é um 
pilar importante dentro da estratégia de crescimento 
sustentável na região.”

A respeito dos investimentos na região, o prefeito de Campinas e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC, Jonas Donizette fundamenta: “Mais do que expectativas, temos ações 
em andamento que evidenciam o potencial de Campinas e região. Temos os investimentos da 
Lenovo, do Santander e da BYD. Na região, temos ainda a Bionovis, a Vedacit, que investirá R$ 
110 milhões em uma unidade de mantas asfálticas em Itatiba, e a Sky de Jaguariúna, que terá um 

investimento de R$ 1 bilhão para a construção de um centro de transmissão.”

Nas páginas seguintes, veja a entrevista com Jonas Donizette. 

PPG Industries inaugura planta 
de resina de R$ 100 milhões

A inauguração contou com a presença do governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, ao lado dos diretores da empresa e representantes do município.
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ENTREVISTA

HOJE - Hoje temos a necessidade fundamental de 
melhorar cada vez mais a competitividade de nossa 
região. Dentre as atribuições do Conselho da RMC, 
está a aprovação de objetivos, metas e prioridades 
de interesse regional. Ao assumir a presidência, o 
senhor afi rmou a necessidade de fazer valer a força 
da nossa região para que possamos ser contempla-
dos com a importância que temos dentro do Estado. 
Que ações merecem destaque neste sentido? 

Jonas Donizette - A melhoria da competitivi-
dade de nossa região pode ser verifi cada pelo avanço 
na infraestrutura dos serviços prestados pelo poder 
público em saúde, educação, logística, abastecimento 
de água e saneamento básico.

Na área de saúde, temos obtido progresso na 
discussão da implantação do Samu regional com o 
governo federal e estadual. O secretário estadual de 
saúde, David Uip, tem dialogado com o Ministério 
da Saúde para unifi car na região o Grupo de Resgate 
e Atendimento de Urgências (GRAU) e as conver-
sas estão avançando de modo positivo. Ainda sobre 
saúde, conseguimos o aval do governo do Estado 
para dar início aos estudos para a criação do Hospital 
Regional de Traumas. O secretário David Uip infor-
mou que já está programada uma unidade para a 
nossa região.  

Quanto à educação, temos colecionado progres-
sos. Os dois mais expressivos são de responsabilidade 
do governo federal, mas benefi ciam não só nosso 
município como o entorno. Estou falando do Projeto 
Sírius, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo. O Projeto Sírius representa um 
investimento de R$ 1,3 bilhão e dotará nossa região 
de um acelerador de partículas de última geração. O 
Instituto Federal fi cará no Satélite Íris e suas obras já 
tiveram início. 

No segmento de logística, a região acompanha 
com entusiasmo o projeto de implantação do trem 
regional de passageiros, interligando Campinas, 
Americana e Jundiaí a São Paulo e Santos, e que está 
nos planos do governo estadual. As obras de amplia-
ção de Viracopos, igualmente, trazem um impacto 
muito positivo que já está dinamizando a econo-
mia regional. Por fi m, a implantação das marginais 
na Anhanguera, na Santos Dumont e na Dom Pedro 
desafogam três artérias importantes e estimulam mais 
investimentos, criando um ciclo virtuoso no processo 
econômico. 

Quanto às questões do abastecimento de água e 
do saneamento básico,  apoiamos a implantação, por 
parte do Estado, de duas grandes barragens para a 
região: uma no Rio Jaguari, entre Pedreira e Campi-
nas, e outra no Rio Camanducaia, em Amparo; assim 
como um sistema adutor regional. Temos ainda um 
investimento importante, inaugurado em 2013, e que 
é de grande valia: a Estação Produtora de Água de 
Reúso (EPAR Capivari 2). Com esse investimento, 
conseguimos avançar na preservação de recursos 
hídricos de nossa cidade e região. 

A força de nossa região também se expressa nos 
investimentos anunciados para cá. Tivemos, ainda 

Em 2013, Jonas assumiu a Prefeitura de Campi-
nas após a maior crise política da história da cidade. 
Em fevereiro de 2015, foi eleito, por aclamação, como 
novo presidente do Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC). O 
mandato é de um ano, prorrogável por mais um ano. 
Assim, sucede o prefeito de Holambra, Fernando de 
Godoy, e tem como vice o chefe do Executivo de San-
ta Bárbara d'Oeste, Denis Andia.  

 Em meio à enorme crise econômica, política e mo-
ral pela qual passa o país, Jonas Donizette fala sobre 
as ações previstas para que Campinas e, mais ampla-
mente, a RMC, mantenha seus níveis de investimento, 
fomentando a atração de novas empresas e mantendo 
a sua competitividade no cenário nacional. 

Prefeito de Campinas e 
Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC  

JONAS 
DONIZETTE 
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em 2013, o Centro de Produto e Desenvolvimento da 
Lenovo; em 2014, trouxemos o Datacenter do banco 
Santander, que representou um investimento de R$ 
1,1 bilhão; este ano, assistimos o início das obras do 
Centro Logístico da SDI Desenvolvimento Imobiliá-
rio, que deve criar até 400 postos de trabalho e ampliar 
expressivamente a arrecadação municipal. Um fato 
recente apenas realça o interesse dos investidores e o 
potencial da região: a chinesa BYD está investindo R$ 
200 milhões e vai gerar 450 empregos na cidade. Há, 
por fi m, no contexto dos investimentos expressivos, 
as obras do Royal Palm Hall, que reforçarão a vocação 
para o turismo de negócios do município.

HOJE - Com a crise hídrica, a baixa vazão apro-
xima a região de Campinas da implantação de restri-
ção, que obrigará indústrias, empresas de sanea-
mento e irrigantes a reduzirem a captação nos rios. 
Sobre o “pacote da água”, fi nanciado pelo Governo 
do Estado, como estão as obras previstas nas Bacias 
PCJ?  

Jonas Donizette - Essas obras são de responsabi-
lidade do Governo do Estado de São Paulo. Exigem 
também verbas da União. Estamos certos de que 
haverá diálogo entre os entes federativos. É um inves-
timento de vulto, de R$ 1,1 bilhão. Vivemos uma 
crise hídrica e contamos com essas obras que exigi-
rão tempo para serem concluídas. Serão 2 anos e meio 
para a conclusão das obras das duas barragens e um 
ano e meio para o sistema adutor. Estamos confi antes 
no avanço dos projetos. 

HOJE - Campinas subiu sete posições no ranking 
de saneamento das 100 maiores cidades brasileiras, 
divulgado em abril pelo Instituto Trata Brasil. Sobre 
o ranking de saneamento, como pensa agir para que 
todos os municípios da RMC cumpram o crono-
grama de evolução da proporção de esgoto tratado 
por água consumida e de investimentos em sanea-
mento, de forma a equalizar os índices das cidades 
da região?

Jonas Donizette - A questão do saneamento tem 
sido encarada com seriedade pelos gestores públicos. 
Temos evoluído rumo a um regime de governança 
democrático e transparente no acompanhamento das 
metas. O Plano das Bacias PCJ fez um levantamento 
do índice de tratamento de esgoto dos 63 municí-
pios pertencentes à bacia do PCJ (59 no Estado de São 
Paulo e 4 no Estado de Minas Gerais), concluindo que 
apenas 41,8% dos esgotos gerados nas bacias estavam 
tratados até o ano de 2008. Com o objetivo de univer-
salizar o saneamento e enquadrar os corpos d’água 

nas bacias do PCJ até o ano de 2035, foi elaborado um 
plano de ação. As metas estabelecidas preveem atin-
gir, no ano de 2020, 95% de tratamento, com efi ciên-
cia de 80%. As administrações têm feito a parte delas. 
O Plano apresentou as metas a serem atingidas para 
cada município, considerando o aporte de recur-
sos necessários para alcançar essas metas e recomen-
dando ações para a viabilização da universalização 
do tratamento, considerando os recursos oriundos do 
PAC e da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, 
dentre outros. 

HOJE - Com a renovação da outorga do Sistema 
Cantareira, a ser realizada este ano, serão defi nidas 
as novas regras para a partilha de água dos reser-
vatórios entre a Grande São Paulo e os municípios 
das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(PCJ). Avaliando que a água é uma questão priori-
tária neste momento, o CIESP-Campinas defende 
liberação mínima de 12 m³/s para as Bacias PCJ na 
renovação da licença do Cantareira. Que medidas 
estão sendo articuladas para salvaguardar a região? 
Existirá a possibilidade de um gestor exclusivo para 
cuidar do Cantareira?  

Jonas Donizette - Precisamos ampliar a vazão e 
para isso estão sendo realizadas discussões no âmbito 
da bacia, por meio dos Comitês PCJ e do Consórcio 
PCJ, com a participação do Grupo de Atuação Espe-
cial do Meio Ambiente (Gaema), Unicamp e outras 
entidades que auxiliam com subsídios técnicos e jurí-
dicos. 

Quanto à gestão do sistema, é de competência da 
ANA/DAEE. No dia 30 de abril, a Sabesp apresen-
tou a proposta para renovação da outorga do Sistema 
Cantareira, que está em análise pela equipe técnica 
da Sanasa, devendo ser discutida uma proposta com 
os membros das bacias PCJ para posterior envio ao 
DAEE e ANA. Temos a expectativa de aumentar a 
vazão.

HOJE - O projeto de lei que regulamenta a tercei-
rização dos contratos de trabalho é apoiado por 
grande parte do empresariado nacional, como forma 
de aumentar a competitividade e gerar mais empre-
gos. Qual sua opinião sobre esta matéria?

Jonas Donizette - A questão da terceirização é 
complexa e exige um debate qualifi cado. A terceiri-
zação existe de fato. Muitas pessoas trabalham nessa 
condição e sofrem com a situação, pois há casos de 
precarização das condições de trabalho. Casos, a 
propósito, ilegais, incompatíveis com a legislação 
vigente. A situação dos terceirizados precisa ser regu-
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larizada, mas não por meio da precarização dos direi-
tos trabalhistas. O grande desafi o do projeto é garan-
tir prerrogativas legais a esses trabalhadores sem 
precarizar direitos adquiridos. 

HOJE - A RMC despencou 116 posições no 
ranking de crescimento econômico divulgado pelo 
Centro de Estudos Brookings Institution, dos EUA, 
no mês de abril. De que forma o senhor pretende 
garantir a retomada do crescimento na região? 
Que medidas serão tomadas este ano para suportar 
despesas como o pagamento da dívida do municí-
pio, ainda com base no IGP-DI?  

Jonas Donizette - O Brookings Institution refl ete 
acima de tudo o momento recessivo da economia 
brasileira. Campinas tem investido em ações para 
incentivar investimentos na cidade e, por extensão, 
ampliar a arrecadação. Temos estimulado tanto o 
empreendedorismo quanto os investimentos de vulto. 

O governo municipal criou este ano a Aprovação 
Responsável Imediata — ARI. O projeto, inédito no 
país, prevê a emissão do alvará de execução de obra 
mediante compromisso assinado por escrito pelo 
proprietário do imóvel, pelo autor e pelo responsável 
técnico do projeto. A ARI é voltada exclusivamente 
para projetos de construção de edifi cações unifami-
liares (imóveis residenciais de até 500 m²), e de insti-
tuições e comércios de pequeno porte (até 1.000 m²). 

Criamos também o Via Rápida Empresa — 
programa que facilita empresas de baixo risco a obte-
rem a licença/alvará e emissão de licenças estaduais 
totalmente on-line e de forma integrada. Com o Via 
Rápida empresa, o tempo de abertura de empresas 
consideradas de baixo risco caiu de 180 para 5 dias. 
Já a Semurb On-Line, também criada neste governo, 
permite que o profi ssional encaminhe e acompanhe, 
via web, todas as solicitações referentes à aprovação 
de plantas junto à Secretaria Municipal de Urbanismo 

de Campinas. A ferramenta foi estendida também 
para alvarás de reformas. Instauramos igualmente 
o licenciamento ambiental on-line: desde setembro 
de 2014, os licenciamentos ambientais são realiza-
dos 100% em plataforma digital, gerando economia 
de tempo para o interessado e para o poder público, 
além da eliminação do uso de papel. Há, por fi m, o 
Zoneamento On-line, que oferece uma série de infor-
mações via web, entre elas, a consulta do que é ou 
não é permitido construir ou explorar em determi-
nado zoneamento da cidade. 

HOJE - Como o senhor avalia o atual programa 
de ajuste fi scal proposto pelo governo? Os empresá-
rios alegam que o ajuste fi scal é na verdade um arro-
cho fi scal, visto que todo o ônus da má gestão econô-
mica está sendo cobrado da sociedade, sem que haja 
uma contrapartida do governo federal com a redu-
ção das despesas de custeio e diminuição do número 
de ministérios.  

Jonas Donizette - O problema do ajuste fi scal 
decorre de problemas de gestão. Houve um descola-
mento entre o que se prometia na campanha eleito-
ral e o que se fez após a contagem dos votos. A alta 
de impostos e o corte de recursos penalizam as víti-
mas da má condução da política econômica. Há recru-
descimento da infl ação e recessão, que implicam na 
depreciação salarial. Não houve investimentos sufi -
cientes em infraestrutura e na qualifi cação dos traba-
lhadores. Como refl exo dessa política, o segmento 
social sofreu duramente. A perspectiva recessiva não 
é a única preocupação no contexto. São necessárias 
reformas de modo a melhorar a qualidade do inves-
timento público em demandas fundamentais como 
saúde e educação, assim como o desenvolvimento da 
infraestrutura para garantir um desenvolvimento de 
qualidade, que favoreça a retomada da industrializa-
ção e do segmento de serviços. 
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BOAS PRÁTICAS

“Nós da KRATER  somos as-
sociados ao CIESP-Campinas há 
23 anos. Com espírito empreende-
dor, mas, como a grande maioria 
das empresas, com poucos recur-
sos, sempre precisamos de apoio. 

Com esse pensamento, procu-
ramos nos associar a uma  enti-
dade que pudesse nos orientar de 
forma honesta e objetiva, visando 
o nosso crescimento de maneira 
sustentável e correta, frente ao di-
namismo da atualidade.

Assim, escolhemos o CIESP-
Campinas. Essa entidade atende 
aos interesses de inúmeros segui-
mentos, nos trazendo informações 
preciosíssimas.

Procuramos frequentar,  na 
medida do possível, cursos, pales-
tras, workshops e  tudo o que nos 
é oferecido, na maioria das vezes, 
gratuitamente.

Exportamos  desde 1996, mas  
não  sabíamos, até fazer um cur-
so no CIESP, que poderíamos tam-
bém importar, já que pertencemos 

PALAVRA DA DIRETORIA 
REGIONAL

“O CIESP-Campinas está 
sempre preocupado com 
o desenvolvimento das 
empresas e das pessoas, 
assim proporciona cursos 
relevantes ao longo do ano, 
com o objetivo de auxiliar os 
profi ssionais da área a buscar 
melhorias e saving para seus 
processos. Também não 
podemos deixar de lembrar 
das reuniões mensais do 
COMEX, nas quais podemos 
trocar experiências e dialo-
gar com os palestrantes que 
são trazidos para apresentar 
e discutir os temas impor-
tantes  da atualidade. 

É através de feedbacks
como este que o CIESP 
busca cada vez mais o apri-
moramento, visando fazer 
a diferença no dia a dia 
dos associados”, sublinha 
Carmem Pavin, diretora 
adjunta do Departamento 
de Comércio Exterior do 
CIESP-Campinas.

CONHEÇA MAIS UM CASO 
DE SUCESSO NO APOIO 
COMPLETO OFERECIDO 
PELO CIESP-CAMPINAS 
PARA AS EMPRESAS NAS 
ÁREAS: JURÍDICA, COMÉRCIO 
EXTERIOR, INFRAESTRUTURA, 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 
EXTERIOR, INFRAESTRUTURA, 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 
EXTERIOR, INFRAESTRUTURA, 

MEIO AMBIENTE, 
EMPREENDEDORISMO E 
SUSTENTABILIDADE.

ao SIMPLES NACIONAL. Fize-
mos o curso de IMPORTAÇÃO, 
que foi interessantíssimo, no sen-
tido de nos abrir as “portas para o 
mundo”. Atualmente, já estamos 
no quinto processo de importação. 

Realizamos também o curso 
do FINIMP, que é ministrado pe-
lo Banco do Brasil, na Sede da Di-
retoria Regional. Neste momento, 
recebemos orientações sobre co-
mo realizar um empréstimo inter-
nacional, fi nanciando toda a nossa 
mercadoria, inclusive gastos lo-
cais, a juros extremamente atrati-
vos. Já fi zemos quatro FINIMPs.  

Depois desse curso, par-
ticipamos do Treinamento de 
DRAWBACK, no qual descobri-
mos que quem importa, manufa-
tura a matéria-prima, e exporta 
produtos tem o direito de conse-
guir a isenção de impostos, desde 
que, é lógico, apresente o proces-
so muito bem detalhado aos ór-
gãos competentes. Esse curso foi o 
máximo! A partir das informações 
nele obtidas, conseguimos um 
Ato Concessório de US$ 80.000,00. 
Para tanto, nos comprometemos 
com o governo em exportar esse 
valor em dois anos.

  Fizemos inúmeros cursos, 
dos mais variados temas. Nossa 
empresa cresceu muito. Para nós 
da KRATER, o CIESP-Campinas 
é nossa casa, lugar onde podemos 
pedir auxílio e comemorar nossas 
vitórias.

Aconse lho 
todos, indepen-
dente de seus 
seguimentos, a 
se associarem e 
aproveitarem as 
oportunidades 
oferecidas pe-
la Casa da In-
dústria”, relata 
Gislene Gianet-
ti Bezerra, dire-
tora comercial 
da KRATER – 
Ind. Com. Ltda. 
– Mogi Guaçu/
SP.

O CIESP-Campinas de portas 
abertas para transformar os planos 
da sua empresa em realidade!
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DHO

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER É CELEBRADO 
COM PALESTRA:
“A MULHER POSSÍVEL 
E A CONSTRUÇÃO DA 
AUTOESTIMA”

“O IMPACTO DO 
DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NA GESTÃO 
DE PESSOAS”

Prestigiaram também o evento a coordenadora do DHO, Cássia 
Vendemiatti, e a gerente da Diretoria Regional, Paula Carvalho.

O Departamento de Desenvolvi-
mento Humano Organizacional – DHO 
trouxe para a Casa da Indústria, no 
dia 25 março, uma palestra dinâmica e 
descontraída, abarcando a reflexão sobre 
a mulher no mundo contemporâneo e os 
desafios no mercado de trabalho.

Para iniciar a reunião, esteve com a 
palavra a diretora do DHO, Silvia Luna, 
que destacou: “O DHO busca trazer para 
cena temas atuais, que possam agregar 

O DHO acredita que pensar no desenvolvimento humano se faz 
necessário para uma significativa evolução corporativa. “Quanto 
mais os profissionais de RH observarem o seu colaborador — a fim 
de analisar o seu grau de desenvolvimento —, detectando o passo a 
passo dessa evolução profissional, melhor será a integração e a evolu-
ção da equipe de trabalho e dos processos empresariais”, observa. 

Fique atento ao calendário de reuniões 
do DHO, o departamento sempre 

traz temas atuais, possibilitando o 
conhecimento e o networking!

Na Reunião Mensal do mês de abril, o DHO propôs o estudo da rela-
ção entre as fases da vida e o desenvolvimento humano e a interface 
deste processo na Gestão de Pessoas.

A reunião foi uma rica oportu-
nidade para as participantes desco-
brirem, em conjunto, novas formas 
e caminhos para o sucesso pessoal e 
profissional.

Neste aspecto, a consultora de Apoio a Processos de Desenvol-
vimento de Indivíduos, Grupos e Organizações, Noraci De Carli, 
elucidou em sua explanação o fato do desenvolvimento ser uma 
opção pessoal, “por isso, analisamos os diversos arquétipos so-
ciais, orientando os gestores a alinharem o crescimento, que se re-
fere ao sentido quantitativo, ao desenvolvimento, ligado à visão 
qualitativa. Estabelecendo esta relação, conquistamos o amálgama 
dos projetos dos colaboradores e da empresa, fortalecendo o mo-
delo de gestão e o consequente avanço dos negócios”.

as necessidades latentes na contemporaneidade.”
A especialista em Coaching e Desenvolvimento, Lúcia Helena 

Rosolen Alves, refletiu na abertura do encontro: “Essa é uma 'roda' 
de mulheres, como era comum há milhares de anos, uma possibi-
lidade de encontro e reencontro, que vai do coletivo ao individual, 
um momento de autoconhecimento, por meio da troca de experiên-
cias e muita reflexão.”

“No mundo contemporâneo, é necessário rompermos o ‘mito’ 
da mulher perfeita, de forma a acolher as nossas imperfeições em 
busca do equilíbrio e do desenvolvimento da 'mulher possível'”, 
pontuou Alves.

“Uma chance para refletir sobre nossas ações diárias e apri-
morarmos o relacionamento interpessoal”, avalia a coordenadora 
contábil, Ligia Vitorino, da empresa associada Tradeways ACE.

“Um debate revigorante, no qual discutimos conflitos coletivos 
e, com a troca de experiências, enriquecemos em todos os sentidos”, 
reforça Ednéia Nunes, corretora de imóveis da Meschiati.
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Em torno de 220 pessoas estiveram presentes no 
Workshop de Business Model Canvas (BMC), reali-
zado por Stephen Fleming, vice-presidente e diretor 
executivo do Instituto de Inovação e Empreendedo-
rismo (Enterprise Innovation Institute) da Georgia 
Tech, no dia 28 de março. O evento, que deu início 
à etapa de capacitação das 70 equipes participantes 
do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica 2015 – 
competição de modelos de negócio a partir de tecno-
logias desenvolvidas na Unicamp – aconteceu na 
Expo Dom Pedro. 

O diretor de Inovação e Tecnologia do CIESP-
Campinas, Eduardo Gurgel Amaral, ressalta que 
um dos objetivos centrais da entidade é o apoio ao 
empreendedorismo, à geração de novos negócios de 
base tecnológica e à criação de empresas nascentes. 
“É essencial divulgarmos o conhecimento gerado na 
Unicamp aos nossos associados, a fim de ampliarmos 
a aproximação entre pesquisadores, alunos e empre-
sários. Desta forma, novas oportunidades de negócio 
podem surgir, aumentando a competitividade regio-
nal e nacional”, avalia Gurgel. 

Participaram desta edição, como mento-
res representantes do CIESP-Campinas, os 
empresários: Alfeu Cabral, diretor da Thavin 
- Consultoria e Engenharia Ltda.; José Nelson 
Salveti, consultor da Sensata; Geraldo Rossi, 
diretor Comercial da Ambicamp; Rodrigo 
Alexandre Pégoli, gerente de Tecnologia 
da Informação e Sistemas da Brasiliense; e 
Ricardo Franciscato, analista de sistemas 
sênior da Brasiliense.

“O contato com a universidade é funda-
mental. É neste momento de formação que 
devemos estar presentes para orientar por 
meio de nossa experiência prática, trazendo 
aspectos motivadores e de atenção, que visam 
o crescimento sustentável do empreendedor 
que está iniciando seu projeto de trabalho”, 
apontou o mentor Alfeu Cabral.

O CIESP-Campinas agradece a partici-
pação dos associados que contribuíram para 
enriquecer esta ação incentivando o cresci-
mento industrial.

CIESP APOIA E 
PARTICIPA DO 
WORKSHOP 

BMC – DESAFIO 
UNICAMP 2015 
POR MEIO DE 

MENTORIA
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O Workshop contou com a mento-
ria de profissionais selecionados 
pelo CIESP-Campinas, Associa-
ção Campinas Startups (ACS) e 
Unicamp Ventures, com atuação 
em diversas áreas do conheci-
mento, que estiveram disponíveis 
para auxiliar no desenvolvimento 

dos modelos de negócio. 

Números desta edição

No total, são 70 equipes e 296 participantes do Desafio 
Unicamp 2015 – dos quais 142 são alunos da graduação e pós-
graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
com destaque para a participação de 77 alunos da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
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A abertura foi realizada pelo diretor de Inovação 
e Tecnologia do CIESP-Campinas e diretor do Parque 
Científico e Tecnológico da Unicamp, Eduardo 
Gurgel, que ressaltou o Café Tecnológico como uma 
das ações da Inova Unicamp em empreendedorismo 
e inovação tecnológica. “Como Campinas é um polo 
de Ciência e Tecnologia, acreditamos que a região 
tem muito a contribuir”, afirma Gurgel. Na sequên-
cia, Iara Ferreira, gerente da Incamp, falou sobre a 
importância do evento: “Os temas são importantes 
para alavancar o que chamamos de empreendedo-
rismo na prática”, valida Iara.

Durante a apresentação da Plataforma, a coorde-
nadora do iTec, Vera Crosta, explicou o intuito final 
da Plataforma iTec: “O objetivo é encontrar e apro-
ximar demandantes e solucionadores tecnológicos 
com o intuito de potencializar negócios em inova-
ção e tecnologia aumentando a competitividade das 
empresas.”

A coordenadora revelou que a expectativa para o 
futuro da ferramenta é o aperfeiçoamento e a interna-
cionalização da Plataforma iTec. A Plataforma pode 
ser utilizada gratuitamente e, a princípio, está aberta 
para as seguintes áreas e subáreas: nanotecnologia, 
biotecnologia, Tecnologia de Informação e Comunica-
ção, Fármacos e Complexo Industrial da Saúde (CIS), 
Energia (Petróleo e Gás), Fomento à Economia Verde, 
Aeroespacial e Complexo Industrial da Defesa (CID) 
e Mineração.

Além da Plataforma iTec, o evento também abriu 
espaço para a apresentação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), novo 
membro do Comitê Técnico da ferramenta. 
Acesse a Plataforma iTec:
www.plataformaitec.com.br
Saiba mais sobre o BNDES Soluções Tecnológicas em:
www.inova.unicamp.br/node/3029

PLATAFORMA ITEC
É APRESENTADA EM 
CAFÉ TECNOLÓGICO

NO CIESP-CAMPINAS
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 “A soma de esforços entre as empre-
sas e a universidade visa proporcionar 
o aumento da competitividade, em es-
pecial por meio da inovação. Visamos 
facilitar o relacionamento da indústria 
com os centros de pesquisa e de tecno-
logias da universidade, transformando
-as em ações práticas e disponíveis, 
principalmente, às micro, pequenas e 
médias empresas”, fundamenta o di-
retor de Inovação e Tecnologia da Di-

retoria Regional Eduardo Gurgel.

Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação – SETEC, do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI) e executada pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimen-
to de Empresas Inovadoras (Anpei), a Plataforma 
iTec – lançada pelo Ministro de Ciência Tecnologia e 
Inovação, Aldo Rebelo, no dia 11 de março – foi apre-
sentada no último dia 9, durante o Café Tecnológi-
co. Intitulado “Café Tecnológico e iTec Roadshow”, 
o evento foi realizado por meio de uma parceria en-
tre a Agência de Inovação Inova Unicamp – por in-
termédio da Incubadora de Empresas de Base Tec-
nológica da Unicamp (Incamp), o CIESP-Campinas, 
a Associação Campinas Startups (ACS) e o Projeto 

iTec, com patrocínio da empresa Bosch.

R. Prof. Fco. José de Oliveira, 42, Sl. 2
Cambuí - Campinas/SP - 19 2517.2219

A PROPAGANDA DA SUA EMPRESA NÃO PRECISA TER PESSOAS USANDO
SAPATOS AMARELOS, COM MELANCIAS NO PESCOÇO E FAZENDO

UM DUPLO TWIST CARPADO PARA CHAMAR A ATENÇÃO E VENDER. 

AFINAL DAS CONTAS CONSEGUIMOS PRENDER A SUA ATENÇÃO
SOMENTE COM ALGUMAS PALAVRAS ESCRITAS E UM FUNDO BRANCO.

Especializada em boas ideias
para uma comunicação eficaz.
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SUSTENTABILIDADE

A palestra, conduzida por 
Luciano Rocha, especialista em 
Inteligência Espiritual — Terceiro 
Complexo da Inteligência Humana, 
proporcionou um encontro amis-
toso e frutífero para os convidados.

O palestrante argumentou para 
reflexão a respeito do poder de 
nossas decisões: “O que vivemos 
no tempo presente é resultado das 
escolhas que fizemos no passado e 
nosso amanhã será fruto de nossas 
decisões de hoje. O autoconheci-
mento profundo e a capacidade 
de encarar as adversidades e de 
questionar o contexto presente são 
alguns dos pontos que nos nor-
teiam para as melhores escolhas.” 

Ao falar sobre a parceria com 

o Departamento de Desenvol-
vimento Humano Organizacio-
nal para realização da palestra, o 
diretor de Sustentabilidade, Luiz 
Fernando Bueno, destaca que a 
temática traz à tona a valorização 
do capital humano: “Escolhas são 
feitas por seres humanos e, quando 
refletimos sobre a sustentabilidade, 
falamos de mudança de atitude, ou 
seja, de novos processos de tomada 
de decisão.”

“As boas oportunidades vêm 
a partir das boas escolhas, e quem 
faz essas escolhas são as pessoas, 
por isso o grande valor do capital 
humano para as organizações”, 
complementa a coordenadora do 
DHO, Cássia Vendemiatti.

Diante do cenário financeiro, social e ambien-
tal no Brasil, a Reunião Mensal de Sustentabilidade 
apresentou para reflexão a educação financeira como 
ferramenta indutora à transformação de atitude dos 
indivíduos e das organizações empresariais, alinhada 
à proposta de escolhas coletivas, visando o bem-estar 
social nos momentos presente e futuro.

A educadora e especialista em projetos para insti-
tuições públicas e privadas nas áreas de educação finan-
ceira, educação para ética e sustentabilidade e educação 
para gestão e liderança, Andy de Santis, fortaleceu a 
proposta de que “especialmente as organizações devem 
centralizar seu planejamento a partir do consumo cons-
ciente e que reflita de forma significativa sua missão e 
valores, priorizando sempre o contexto mais amplo de 
sua atuação e, consequentemente, da formação de valo-
res para o seu público interno e externo”.

O Departa-
mento de Sustenta-
bilidade tem como 
visão a ideia de que 
boas iniciativas e seus 
resultados incentivam o 
desenvolvimento de novas e diferentes ideias, promo-
vendo a inovação e a sustentabilidade nas organi-
zações. Sobre isso, o diretor, Luiz Fernando Bueno, 
reforça: “precisamos fortalecer a participação e o enga-
jamento dos diversos stakeholders que dão corpo à 
prática da educação baseada em valores.”

O CIESP-Campinas possui o Fórum Permanente 
de Debate sobre Educação Baseada em Valores, criado 
em 2013, e que visa fomentar a permanente pesquisa e 
o entendimento das ações direcionadas à formação de 
cultura neste sentido.

A apresentação realizada 
em fevereiro, pelo diretor Luiz 
Fernando Bueno, aconteceu na 
Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes — SIPAT/2015, da 
MaCom Malhas de Compressão, 
buscando trazer a sustentabili-
dade para o dia a dia da empresa 

por meio de atividades e proje-
tos de fácil alcance.

A Propagandista da empresa, 
Elisete de Nápolis, falou sobre a 
ação: “Queremos agradecer pela 
palestra, a qual teve grande valor 
para o planejamento de nossas 
atividades.”

“Buscamos promover ações que 
atendam às especificidades de cada 
um dos associados, promovendo 
uma aproximação real destes com a 
casa da indústria”, afirmou o diretor 
do Departamento de Sustentabilida-
de, Luiz Fernando Bueno.  

SUSTENTABILIDADE 
E DHO TRAZEM A 
PALESTRA: UMA 
VIDA DE ESCOLHAS 

DEPARTAMENTO PROMOVE PALESTRA NA MaCom

Representantes de empresas que atuam nas áreas de sustenta-
bilidade e formação de comitês de trabalho compareceram ao 
encontro e fomentaram um rico debate no mês de abril.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO JANELA 
PARA A SUSTENTABILIDADE

MALHAS DE
COMPRESSÃO

Andy de 
Santis durante 

a palestra
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cional ao número de habitantes. Atualmente, de 
acordo com a outorga assinada em 2004, cada milhão 
de habitantes no PCJ recebe 0,9 m³/s, enquanto na 
Grande São Paulo o percentual equivale a 3,4 m³/s. 
Considerando um sistema de água proporcional, a 
região de Campinas receberia 13,6 m³/s e, São Paulo, 
22,3 m³/s.

A atual outorga de direito do uso das águas dos 
reservatórios que compõem o Sistema Cantareira 
venceria em agosto de 2014, mas sua vigência foi 
prorrogada até 31 de outubro de 2015, por meio da 
Resolução Conjunta ANA-DAEE nº 910, de 7 de julho 
de 2014. Até a publicação da nova outorga, as retira-
das de vazões e as condições de operação do Sistema 
Cantareira vão obedecer às determinações dos órgãos 
gestores, ANA e DAEE, e serão expedidas por meio 
de comunicados conjuntos.

No dia 12 de maio, o CIESP-Campinas, em 
conjunto com os representantes do Departamento de 
Água e Energia Elétrica (DAEE) e da Agência Nacio-
nal de Água (ANA), reuniu aproximadamente 35 
representantes das principais empresas usuárias de 
água na região para apresentação das normas legais 
que estabelecem restrições de captação de água 
superfi ciais nas bacias hidrográfi cas dos rios Atibaia, 
Jaguari e Camanducaia nos Comitês PCJ (Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí), além das obrigações dos usuários 
do setor industrial.

“O aumento da cota de água para a região nos 
próximos meses é importante, mas ainda é uma esmola 
perto do que a região realmente precisa”, pondera o 
diretor titular do CIESP, José Nunes Filho.  

Em debate público realizado na Câmara Munici-
pal, no fi nal do 1º trimestre, o diretor falou sobre o 
impacto da crise hídrica para a indústria: “É evidente 
que a riqueza da região está sendo comprometida. As 
bacias do PCJ representam 7% do PIB nacional, onde 
estão mais de 1,5 mil empreendimentos industriais 
que usam água de concessionárias de abastecimento e 
mais de 400 que têm autorização de captação em poços 
ou superfi ciais”, alertou José Nunes Filho.

A Diretoria Regional defende a conquista de 12 
m³/s na nova outorga de uso dos mananciais do 
Cantareira. “Não vamos aceitar menos do que isso. 
Não é justo que o volume de água do Sistema, o qual 
deveria abastecer a região, seja desviado para atender 
São Paulo. Se não existir consenso, nós defendemos 
que a outorga seja defi nida proporcionalmente, 
conforme a quantidade de pessoas que dependem das 
águas do Cantareira”, encerra.

 O Consórcio PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) 
também defende que a partilha de água seja propor-

MEIO AMBIENTE

Diretoria Regional realiza encontro para apresentação das normas legais

RESTRIÇÃO DE ÁGUA PREOCUPA EMPRESÁRIOS

Representantes do CIESP-Campinas, Prefeitura Municipal, 
Ministério Público e entidades da região.

RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE Nº 50

A Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 50, 
de 21 de janeiro de 2015, foi promulgada em 
virtude do nível baixo dos rios, assim, foram 
estabelecidas regras de uso para quem retira 
água diretamente dos rios Camanducaia, 
Jaguari, Atibaia, Cachoeira, Atibainha e 
afl uentes.  No site da Sala de Situação PCJ 
(www.sspcj.org.br) serão publicadas, todas as 
segundas e quintas-feiras, as áreas das Bacias 
PCJ que estão em Estado de Alerta ou Restri-
ção.

Os usuários que captam água dos rios que 
fazem parte destas bacias hidrográfi cas deve-
rão consultar o site da Sala de Situação para 
acompanhar as atualizações, sendo que a 
passagem do Estado de Alerta para o Estado 
de Restrição ocorrerá a partir da meia-noite do 
dia subsequente ao da disponibilização da 
informação.

José Nunes 
Filho na 
Câmara 
Municipal.
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Na ocasião, o público presente, 
em torno de 130 executivos de 
comex, assistiu ao depoimento de 
empresas da região de Campinas 
que integram o  Projeto Piloto. 
Explanaram: Marcos B. Eugê-

nio, gerente de Trade Compliance 
da América Latina da 3M do 
Brasil Ltda.; Julio Cícero Cunha, 
engenheiro de Desenvolvimento 
de Processos da Embraer S.A.; 
Homero Vecchi, diretor de Opera-

ções da DHL — Global Forwar-
ding; Adam Benjamin Cunha, 
assessor de Negócios de Carga da 
ABV — Aeroporto Brasil Viraco-
pos.

COMÉRCIO EXTERIOR

NOVO SISTEMA DE DECLARAÇÃO 
DE EXPORTAÇÃO WEB 
(RECEITA FEDERAL)

OEA – OPERADOR ECONÔMICO 
AUTORIZADO: CENÁRIO ATUAL
E PERSPECTIVAS

O Departamento de Comércio Exterior do CIESP-
Campinas, em parceria com o SINDASP — Viracopos, 
realizou, em 13 de maio, uma palestra sobre o novo 
sistema que visa proporcionar, agilidade, moderniza-
ção e segurança aos processos.

O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e 
chefe-substituto da Equipe de Exportação da ALF/
VIRACOPOS, Levi Meira de Souza, abriu o evento 
e pontuou que esse momento de transição é um 
primeiro passo para a implementação de um portal 
único, que permitirá maior agilidade dos trabalhos.

 O analista tributário da Receita Federal do Brasil 
e responsável pelo suporte a Processos e ao Despacho 
Aduaneiro de Exportação na ALF/VIRACOPOS, 
Carlos Eduardo Assini, discorreu sobre “Novas 
Funcionalidades da DE-WEB — Cronograma de 
Implantação”. “Esse é um período de transição, uma 
janela de oportunidade, pois durante este período os 
dois sistemas estarão convivendo, sendo um momento 

para se dedicar e se aplicar ao sistema novo com mais 
tranquilidade”, avaliou. 

A “demonstração prática e o passo a passo para 
elaboração da DE-WEB” foi conduzida pelo tecnólogo 
em Comércio Exterior e responsável por DE, Registros 
de Exportação, processos de exportação temporária, 
devoluções e afins da empresa FEDEX Brasil Logística 
e Transporte, Alexandre José Garanhani, que expli-
cou: “Nesta nova configuração, teremos mais segu-
rança para o exportador e para o emissor, e, no caso 
de erro, o mesmo poderá ser retificado online.”

Representantes da Diretoria Regional, de 
empresas parceiras e palestrantes. 

“A importância do OEA no Brasil e no mundo é funda-
mental na medida em que as empresas, mediante o 
cumprimento de determinados requisitos exigidos pela 
legislação do programa, podem auferir benefícios no 
fluxo do comércio exterior, como redução de tempo das 
operações para exportações e acordos de reconheci-
mento mútuo entre o Brasil e outros países”, revela o 
palestrante, Antonio César Ferreira — auditor fiscal da 
Receita Federal em Viracopos, líder regional do projeto.

A palestra, que abriu calendário do Comex, 
aconteceu no mês de janeiro, com o intuito de atua-
lizar os executivos sobre o prazo de início da ope-
racionalização e recebimento dos dados das empre-
sas, que, por sua vez, ocorreu em 02 de março.

“O trabalho do OEA visa dar agilidade no fluxo das 
cargas entre países, focar esforços em operadores de al-
tos riscos, trabalhar a cadeia logística como um todo e 
obter reconhecimento mútuo”, observou Márcia E. Ca-
tinelli Molinari, gerente do Departamento de Comex.
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COMÉRCIO EXTERIOR

O Departamento de Comércio Exterior do CIESP-Campinas, 
com o apoio do SINDASP — Viracopos, realizou o Treinamento 
Ibama, com foco nas operações para cargas perigosas e cargas 
em perdimento.

O objetivo foi informar à comunidade aeroportuária as 
exigências da legislação ambiental sobre os temas: cadastro 
técnico federal das atividades potencialmente poluidoras com 
utilização de recursos ambientais, transporte rodoviário de 
produtos perigosos, e cargas em perdimento.

Conduziram o elenco de palestras diversos analistas ambien-
tais do Ibama, entre eles: Eloi Venturini; Marcos Oliveira; Isis 
Morimoto; Mariana Nakashima; Adhin Santiago; e o chefe da 
Unid. do Ibama em Viracopos, Luiz Antonio Gonçalves de Lima.

Mais de 100 executivos de empresas e 
prestadores de serviços atuantes na área de 
Comércio Exterior participaram no dia 16 de 
abril da palestra que integrou a Reunião Men-
sal de Comex.

A palestra realizada pela FIESP e pelo 
CIESP-Campinas apresentou o sistema FIESP/
CIESP para Certificação de Origem (E-COOL) 
e as novas ferramentas disponibilizadas, vi-
sando oferecer melhor controle de informa-
ções na emissão de certificados de origem.

De acordo com os expositores, profissionais 
da área de certificação de origem da FIESP, Pa-
trícia de Andrade e Marcos Kocsis, o evento re-
trata a importância e as vantagens da emissão 
do Certificado de Origem no sistema FIESP/
CIESP por meio da plataforma e-COOL. “Du-
rante o evento, os exportadores conhecem o sis-
tema e os acordos comerciais dos quais o Brasil 
faz parte. É uma oportunidade para a indús-
tria brasileira ampliar os mercados, já que com 
a isenção do imposto de importação no país de 
destino o nosso produto ganha competitivida-
de no exterior”, explica Kocsis. 

“A apresentação é uma iniciativa da FIESP, 
acontece durante o ano todo e visa à atualização 
dos exportadores na emissão dos Certificados 
de Origem. O evento também nos permite es-
tabelecer processos mais eficientes, dinâmicos  
e menos burocráticos”, complementa Andrade.

SISTEMA E-COOL: 
PALESTRA ABORDA AS 
NOVAS FERRAMENTAS DE 
OPERAÇÃO E CONTROLE                                                  

O encontro reuniu mais de cem importadores e despachantes adua-
neiros, bem como pessoas responsáveis pelo CTF/APP nas empresas.

O expositor, subsecretário de Crédito e Garantias às Ex-
portações — SAIN (Secretaria de Assuntos Internacionais), 
Guilherme Laux, enalteceu que o Seguro de Crédito à Exporta-
ção (SCE) permite ao exportador brasileiro alavancar suas ex-
portações sem que incorra em todo o risco do seu importador.

“O Ibama acredita que eventos como esse se 
fazem fundamentais para que os empresários e 
industriais entendam os procedimentos, o que só 
é possível por meio de uma educação ambiental 
continuada, somada a um trabalho de prevenção, 
reduzindo a chance de falhas nas operações”, afir-
ma o Chefe da Unidade do Ibama em Viracopos.

Representantes da Diretoria Regional e do Ibama.

SEMINÁRIO SOBRE 
FINANCIAMENTO 
À EXPORTAÇÃO 
BRASILEIRA 

O evento, direcionado às empresas exportadoras, aconte-
ceu em 10 de abril, com intuito de apresentar ao público as 
principais coberturas à exportação da União.

“Para o público de micro, pequenas e médias empresas 
(pela definição da Camex, empresas que faturam até R$ 90 
milhões e que exportam até USD 1 milhão ao ano), o Seguro 
permitirá que o banco concretize operações de alto risco, pois 
a instituição financeira incorrerá no risco do governo brasi-
leiro. O uso do SCE elevará o limite que a empresa possui no 
banco, possibilitando o incremento das exportações”, explicou 
o subsecretário de Crédito. 

“Caso o exportador deseje financiar o importador com 
recursos próprios, ou seja, aceite receber os recursos a prazo, não 
necessitará nem mesmo de envolvimento bancário, basta apenas 
procurar a ABGF para realizar o cadastro e saber como proceder 
para obter a cobertura. Caberá ao empresário escolher se prefere 
receber os recursos à vista e utilizar o financiamento bancário 
ou receber a cobertura da União contra inadimplementos do 
importador e receber os recursos a prazo”, completa Laux.

TREINAMENTO IBAMA – CARGAS 
PERIGOSAS E CARGAS EM PERDIMENTO
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31º SEMINÁRIO 
DE OPERAÇÕES 
DE COMÉRCIO 
EXTERIOR 
CONGREGA GRANDE 
PÚBLICO DA RMC

200 executivos da área de Comércio Exterior de 
empresas da RMC, de grande movimentação em 
operações de cargas, estiveram reunidos em um 
dos maiores eventos de Comex do país, realiza-
do em sua 31ª edição pelo CIESP-Campinas, em 
conjunto com o Departamento de Operações de 
Comércio Exterior (DECEX) da Secretaria de Co-
mércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

COMÉRCIO EXTERIOR

Caracterizado como um grande encontro entre os membros de comex, o 31º Seminário de Operações de 
Comércio Exterior contemplou em sua programação um ciclo de seis palestras ao longo dia, com informações 
direcionadas sobre:

Drawback: integrado na modalidade 
de Isenção — Esclarecimentos 

gerais, com Marcos José Martins Claro — 
Analista de Comércio Exterior da CGEX. 

Controle Administrativo no Comex, 
com Juliana Maria de Almeida 
Barros — analista de Comércio 

Exterior da CONAE. 

Drawback: integrado na 
modalidade de Suspensão, 

com Marcelo Landau, analista de 
Comércio Exterior do GCEX. 

Licenças de Importação: 
Contingenciamento e Informações 

Gerais sobre Importação, com  
Maurício Genta Maragni — 

coordenador geral da CGIM. 

Visão Geral dos Sistemas 
Administrativos de Comex, 

com Wander de Castro Silva — 
coordenador geral da CGIS. 

Licenças de Importação: Sistemática 
de Análise de Licenças de Importação 
de Máquinas e Equipamentos Novos e 
Usados, com Hamilton Clovis Miranda 
de Souza — coordenador da COIMP.
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Embora seja o 31º Seminário, é a 1ª vez que um evento 
com este formato acontece em uma Regional. Sobre este 
movimento, o diretor do DECEX, Renato Agostinho da 
Silva, reforça a possibilidade de amplifi cação dos traba-
lhos no contexto do plano nacional de exportação. “Um 
destaque importante neste evento é o regime aduaneiro 
de Drawback: um incentivo à exportação, por meio da 
desoneração para importação ou aquisição no mercado 
doméstico de insumos a serem processados e, posterior-
mente, exportados”, observa.

Devido ao grande público recebido, o ciclo de 
palestras, realizado no anfi teatro da casa, contou com 
transmissão simultânea em uma das salas do andar do 
térreo, como forma de melhor acomodar os convida-
dos e proporcionar conforto e integração entre todos.

Além das palestras, um dos diferenciais do evento 
foram os Despachos Executivos, com os técnicos do 
DECEX — Departamento de Operações de Comércio 
Exterior.

A comodidade, por conta da proximidade com os 
técnicos, e a redução de custos para o atendimento 
foram os pontos mais evidenciados pelos participan-
tes que agendaram o despacho. “Uma oportunidade 
de esclarecimentos das especifi cidades e liberação 
de nossos processos em um ambiente acolhedor e 
seguro”, destacou Leda Magalhães, Import, Export & 
Compliance da Eaton.

“O atendimento in loco evitou custos signifi ca-
tivos para empresa, além do tempo para desloca-
mento à Brasília. Com esta reunião, conseguimos 
acelerar processos que trazem ganhos signifi cativos 
para a empresa”, concluiu Plínio de Paula, gerente de 
Produto da Padtec.

Patrocinaram o evento, as empresas Bosch, Cater-
pillar e Eaton.

O diretor titular, José Nunes Filho, valorizou a 
força da Macrorregião Administrativa do CIESP: 
“Vivemos numa região que continua ativa, traba-
lhando, crescendo, gerando emprego, devido ao 
enorme potencial  nas áreas de ciência; inovação e 
tecnologia; petróleo e gás; e logística, por meio de 
nossas rodovias e do Aeroporto de Viracopos, princi-
pal aeroporto de cargas do país em valor agregado.”

Para o diretor de comex, Anselmo Riso, o Seminá-
rio vem como encontro marcante para a nossa região, 

“pois permite a integração entre a comunidade de 
Comércio Exterior de Campinas e a nova equipe do 
DECEX, que é o órgão que regulamenta as operações 
de Comércio Exterior no Brasil”. 

“Grande parte da modernização destes processos 
se dá, atualmente, por meio da interface com profi ssio-
nais, que tem como objetivo principal o ‘não compli-
car’ das atividades de comex, através do cumpri-
mento das regulamentações e, quando necessário, da 
alteração de algumas  recomendações”, valida Riso.
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Representantes do CIESP-Campinas, autoridades 
e palestrantes presentes no Seminário.

Da esquerda: 
o diretor 

de comex, 
Alselmo Riso; 

o diretor titular, 
José Nunes 

Filho; o diretor 
do DECEX, 

Renato 
Agostinho da 

Silva; e o 1º 
vice-diretor, 

José Henrique 
Toledo Corrêa.
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Departamento de
Comércio Exterior

Cada vez mais as alfândegas em todo o 
mundo vêm desempenhando um papel deci-
sivo no fomento do comércio internacional, 
devendo sempre se adequar ao aumento dos 
fl uxos comerciais e da velocidade das tran-
sações internacionais, assim como ao avanço 
tecnológico, na busca do fortalecimento da 
competitividade de cada país.

Um dos grandes desafi os das administra-
ções aduaneiras sempre foi o de assumir uma 
função ativa na segurança da cadeia logística, 
em sua atividade de combate às ameaças à paz 
e à segurança internacionais causadas por atos 
terroristas. Para esse mister, devem estabelecer 
medidas que garantam a segurança do tráfego 
de mercadorias, sem descuidar da necessária 
agilidade de movimentação das cargas no fl uxo 
internacional de abastecimento.

Nesse contexto, a Organização Mundial das 
Aduanas (OMA) instituiu, em 2005, o chamado 
Quadro Normativo SAFE (WCO SAFE Frame-
work of Standards), conjunto de princípios e 
normas que buscam ao mesmo tempo garantir 
a segurança e a facilitação da cadeia logística 
no âmbito mundial.

O Quadro SAFE se sustenta em dois pilares 

de colaboração para otimizar a facilitação e a 
segurança do fl uxo do comércio internacional: 
(i) Aduana-Aduana, trabalho conjunto entre 
as aduanas dos países, e (ii) Aduana-Empresa, 
associação entre a aduana e o setor privado de 
cada país. Esse pilar está afeto diretamente ao 
Operador Econômico Autorizado (OEA).

Conforme defi nido pela OMA, Operador 
Econômico Autorizado é uma parte envolvida 
no movimento internacional de mercadorias 
em qualquer função e que tenha sido reconhe-
cido por, ou em nome de, uma administração 
aduaneira nacional respeitando as normas da 
OMA ou normas equivalentes em matéria de 
segurança da cadeia de abastecimento.

Assim, o OEA é um operador econômico 
do comércio exterior que, depois de comprovar 
o cumprimento de requisitos e critérios esta-
belecidos pela legislação, é qualifi cado como 
operador confi ável que vela pela segurança de 
sua cadeia logística e/ou pelo cumprimento da 
legislação aduaneira.

O objetivo de um programa OEA é assegu-
rar a cadeia logística, especialmente contra a 
sua utilização para o tráfi co ilícito de drogas, 
armas nucleares, químicas ou biológicas, seus 

Antonio Cesar Bueno Ferreira
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Centro de Certifi cação e Monitoramento de OEA

OPERADOR 
ECONÔMICO 

AUTORIZADO
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vetores de lançamento e materiais conexos que 
possam servir a propósitos terroristas, facili-
tando o comércio internacional para operado-
res do comércio exterior que apresentem baixo 
risco.

Embora tenha surgido no fi nal dos anos 
90, o OEA ganhou impulso no mundo após o 
ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, 
em setembro de 2001, sendo que aquele país 
instituiu, já em novembro daquele mesmo ano, 
o seu programa equivalente ao OEA, deno-
minado C-TPAT (Customs-Trade Partnership 
Against Terrorism). Hoje, 65 países têm seus 
programas de OEA implementados.

Conforme recente pesquisa do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), reali-
zada com mais de quatrocentas empresas 
certifi cadas em outros países, a grande maio-
ria está satisfeita com os benefícios tangíveis e 
intangíveis dos programas de OEA e pratica-
mente a totalidade desses operadores autoriza-
dos pretende continuar no programa e o reco-
menda a outras empresas.

Motivado especialmente pela perspectiva 
de facilitar o comércio exterior legítimo e confi á-
vel, aumentar a segurança nas operações de 
comércio exterior, atrair investimentos e imple-
mentar acordos de reconhecimento mútuo 
com outros países, o Brasil, após a conclusão 
do projeto piloto realizado em parceria com a 
iniciativa privada, lançou seu Programa Brasi-
leiro de OEA em dezembro de 2014, com a 
certifi cação inicial de cinco empresas na moda-
lidade OEA-Segurança.

A visão do nosso Programa é de que, até 
2019, o Brasil seja reconhecido como um dos 
líderes mundiais no controle e na gestão dos 
fl uxos de comércio exterior por meio do seu 
Programa OEA.

A implementação de um programa OEA 
implica mudança de paradigmas que aproxime 
os representantes da aduana e das empresas 
de forma que, através de uma aliança e traba-
lho conjunto, se possa promover e assegurar a 
segurança e a agilidade da cadeia logística para 
o comércio internacional legítimo.

Na esteira dessa parceria, fulcrada nos prin-
cípios da transparência, confi ança, colaboração 

e respeito, é fundamental a participação do 
setor privado em todas as etapas do programa 
OEA, por meio de um canal permanente de 
comunicação com a administração aduaneira, 
inclusive na formulação e alteração da legis-
lação e dos procedimentos aduaneiros, objeti-
vando o aprimoramento técnico e normativo 
do Programa.

Conforme a legislação brasileira, para ser 
certifi cado como OEA na modalidade segu-
rança, que já está em operação desde março 
deste ano, o interessado, além de atender a 
determinados requisitos de admissibilidade 
no programa, como existência e atividade da 
empresa por no mínimo 24 meses, adesão ao 
domicílio tributário eletrônico, regularidade 
fi scal, etc., necessita cumprir critérios de elegi-
bilidade e critérios de segurança da cadeia 
logística.

Os critérios de elegibilidade traduzem o 
grau de confi abilidade dos operadores e se 
referem ao histórico de cumprimento da legis-
lação aduaneira, ao sistema informatizado de 
gestão administrativa, à solvência fi nanceira e 
à política de auditorias de controles internos.

O nível de segurança do operador é 
avaliado através dos seguintes critérios: parcei-
ros comerciais, controle das unidades de carga, 
controle de acesso físico, política de recursos 
humanos, procedimentos de segurança, trei-
namentos e conscientização de ameaças, segu-
rança física das instalações e proteção da tecno-
logia da informação.

O OEA poderá usufruir das vantagens 
e benefícios de acordos de reconhecimento 
mútuo que venham a ser celebrados pelo Brasil, 
ter redução do percentual de seleção para 
canais de conferência aduaneira, ter processa-
mento prioritário quando selecionado, utilizar 
de canal direto de comunicação com a RFB e 
utilizar a logomarca do Programa, entre outros 
benefícios.

Outras informações sobre o Programa 
Brasileiro de OEA poderão ser obtidas no site 
da RFB na internet (http://idg.receita.fazenda.
gov.br/), portal AEO no rodapé da página, ou 
pelo e-mail corporativo oea.df@receita.fazenda.
gov.br.
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A atividade de classifi cação fi scal de Merca-
dorias não é simples. É complexa e desafi a-
dora, situando-se em um campo fértil em riscos 
empresariais. Por outro lado, pode propiciar 
também oportunidades valiosas de planeja-
mento tributário, visando à redução da carga 
tributária, mediante técnicas de elisão, sem 
malferir a legislação tributária. 

A classifi cação fi scal de mercadorias é 
efetuada com base em uma Nomenclatura 
adotada em nível universal, o denominado 
SH — Sistema Harmonizado de Designação e 
Codifi cação de Mercadorias, fruto da harmo-
nização de outras nomenclaturas. Com base 
nessa Nomenclatura, o Brasil, juntamente com 
os demais países membros do Mercosul, adota 
a NCM/SH, mantendo, por força da Convenção 
de Genebra, a integralidade do SH, e ampliando 
desdobramentos na codifi cação e descrição das 
mercadorias, para atendimento de interesses de 
ordem nacional e regional. 

A NCM/SH amplia, em grande escala, 
a tabela do SH, de mais de 5.000 gêneros de 
mercadorias designadas através de códigos 

numéricos de 6 dígitos seguidos de descri-
ção, com o acréscimo de 2 dígitos aos códigos 
numéricos e respectivos desdobramentos na 
descrição; com destaques de mercadorias que 
são objeto de tratamentos aduaneiros e tributá-
rios diferenciados, através da expressão “Ex”; 
com extensões relacionadas à obrigatoriedade 
de Licenciamento de Importação — LI; com a 
derivação das nomenclaturas NVE — Nomen-
clatura de Valor Aduaneiro e de Estatística, 
e NALADI — Nomenclatura da Associação 
Latino-Americana de Integração. E irá receber, 
para aplicação no Brasil, mais quatro dígitos, 
com base no DBN — Detalhamento Brasileiro 
de Nomenclatura — em vista da grande quan-
tidade de mercadorias representadas em nível 
residual com a denominação “Outros”.

A NCM/SH transpôs do SH um imenso 
acervo de normas, regras, critérios, conceitos, 
que exigem do classifi cador ingente esforço de 
interpretação, além de conhecimento das carac-
terísticas técnicas da mercadoria. Esse acervo é 
composto de Regras Gerais para Interpretação 
do Sistema Harmonizado (RGI); Notas “legais” 
de Seção, de Capítulo, de Posição e de Subpo-
sição; Notas Explicativas do Sistema Harmoni-
zado (NESH) a NCM/SH acrescentou as Regras 
Gerais Complementares (RGC) e Notas Comple-
mentares (NC). É relevante também a pesquisa 
em fontes externas à nomenclatura, como solu-
ções de consultas da Receita Federal, decisões 

Milton Carmo de Assis
Diretor e Sócio-Administrador do Grupo Assist.
Advogado. Pós-Graduado em Direito Tributário pela PUC/
SP. Bacharel em Filosofi a, Letras e Direito. 
Auditor Fiscal da Receita Federal Aposentado. Ex-instru-
tor da Escola de Administração Fazendária - ESAF.

Departamento
Jurídico

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE 
MERCADORIAS — RISCOS 
E OPORTUNIDADES DE 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
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de órgãos administrativos de julgamento, legis-
lação de órgãos de controle e fi scalização, como 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento — MAPA e a ANVISA. 

Em sua dissertação de Mestrado, Milton 
Carmo de Assis Júnior (in ASSIS JÚNIOR, 
Milton Carmo de. Classifi cação de mercadorias na 
NCM/SH e os seus refl exos no Direito Tributário. 
Dissertação apresentada à Banca Examinadora 
no Mestrado de Direito Tributário da PUC-SP, 
2014, pg. 30) defende que “faz-se necessário 
distinguir a classifi cação merceológica das 
mercadorias em cotejo com a classifi cação jurí-
dica das mercadorias”. Explica que essa última 
é pautada pelo acervo normativo transposto do 
SH para a NCM/SH, que foi incorporado ao 
ordenamento jurídico brasileiro, por força da 
Convenção de Genebra, acrescido das disposi-
ções de iniciativas nacional e regional. Quanto 
à análise merceológica, observa que “... pode 
envolver as áreas da Economia, Engenharia, 
Química, dentre outras ciências interessadas na 
investigação do objeto, o que pode envolver a 
análise da sua composição, utilidade, funciona-
mento, destinação etc.”. A atividade de classi-
fi cação fi scal deve ser executada, pois, conjun-
tamente por profi ssionais de perfi l técnico e 
profi ssionais com formação jurídica aptos a 
interpretar a legislação pertinente.

Essa complexidade da atividade de classi-
fi cação fi scal de mercadorias gera situações de 
graves riscos para empresas, nas quais erros 
podem gerar refl exos negativos não somente 
no imposto de importação — II e no IPI —, 
mas também no ICMS, no PIS e na COFINS, 
podendo, ainda, resultar em pesadas multas na 
importação. Os riscos são também de a empresa 
arcar com carga tributária acima da exigida em 
relação aos tributos mencionados.

De 88.383 itens analisados pelo Grupo Assist 
em 2014, cerca de 70% apresentavam descrição 
inadequada da mercadoria e parte signifi ca-
tiva estava com o código NCM incorreto, com 
ocorrência real ou potencial das consequências 
mencionadas acima.

Evidencia-se, pois, como crucial o plane-
jamento tributário envolvendo a classifi cação 
fi scal de mercadorias, tanto para fi ns preventi-

vos quanto de mitigação da carga tributária. 
São altamente relevantes medidas preven-

tivas como revisão e monitoramento do cadas-
tro de itens; rigorosa análise da classifi cação 
dos itens novos, resultantes de aquisições no 
mercado interno e externo e do processo produ-
tivo; blindagem com laudos ou pareceres de 
especialistas de itens passíveis de ter seu enqua-
dramento contestado pelo Fisco, ou mesmo por 
clientes ou fornecedores. 

No planejamento visando previsão ou miti-
gação da carga tributária, é relevante a análise 
de alternativas de enquadramento na NCM/SH 
durante os estudos para a concepção de novos 
itens para o processo produtivo. Há casos em 
que uma alteração mínima na composição do 
produto desloca sua classifi cação para código 
com ônus tributário mais leve ou até nulo. 
Projetos de implantação de novas plantas ou 
de ampliação devem incluir o planejamento 
no âmbito da classifi cação fi scal na NCM/SH, 
tendo em vista a possibilidade de impactos 
positivos ante alternativas como: aquisição de 
máquinas e equipamentos separados ou em 
conjunto; artigos isolados ou formando kit; 
fornecedores do exterior ou do mercado interno 
ou situados no Estado do estabelecimento ou 
em determinados Estados. Na importação de 
máquinas e equipamentos sem similar nacional 
pode-se obter a redução do imposto de impor-
tação para apenas 2%.

Há boa margem de planejamento para 
suavização do ônus tributário no âmbito da 
classifi cação fi scal de mercadorias quando apre-
sentadas vinculadas umas às outras. Artigos 
que se complementam podem apresentar-se em 
conjunto, ou em kit, enquadrando-se em um 
único código NCM/SH, mais benéfi co, desde 
que cumpridos certos requisitos. Máquinas e 
equipamentos de funções diversas podem apre-
sentar-se como um todo composto, formando 
um conjunto ou sistema, desde que caibam no 
conceito da nomenclatura de “corpo único” ou 
“unidade funcional”, encaixando-se em um único 
código NCM/SH, de tributação mais vantajosa.

Dessa forma, importa conferir à atividade 
de classifi cação de mercadorias lugar de desta-
que nas empresas.
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ESTAS EMPRESAS JÁ ESTÃO USUFRUINDO DOS BENEFÍCIOS QUE A ENTIDADE OFERECE!

CH ROBINSON 
Empresa americana, fundada em 1905, presente em mais 
de 120 países. A organização atua na área de logística 
internacional e doméstica, com carga aérea, marítima, 
rodoviária e despacho aduaneiro.
(11) 2397-0711 - www.chrobinson.com

DUQUE RECICLAGEM
A empresa está localizada em Sumaré, atuante há 10 
anos na coleta e benefi ciamento do óleo e gordura vegetal 
usado. A Duque Reciclagem tem como principal compro-
misso a preservação do meio ambiente aliada a parcerias 

honestas e duradouras.
(19) 3854-5599 - www.duquerecicla.com.br

VECCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Adensar soluções, diminuir distâncias e gerar competiti-
vidade aos nossos clientes. Neste caminho desde 1998, 
o Grupo VeCCon trabalha para equacionar e implementar 
melhorias na qualidade de vida da sociedade. Através de 
sinergias imobiliárias, implanta na região sudeste do Brasil 
soluções diferenciadas em empreendimentos. 
(19) 3828 -7242 - www.veccon.com.br

ASAS DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Empresa especializada em soluções de desenvolvimento 
profi ssional e pessoal para pessoas e empresas. O foco 
de atuação da ASAS está pautado na  liderança,  por meio 
de serviços de coaching individual, coaching de equipe, 
treinamentos customizados, certifi cação em coaching e 

consultoria em RH.
(19) 3208-2410 - www.asasdh.com.br

DIRECIONA RH 
Consultoria de RH e Treinamentos, especializada em implan-
tação e reestruturação do Departamento de Recursos Huma-
nos de pequenas e médias empresas. Por meio de ferramen-
tas de coaching, tem como objetivo fornecer soluções para 
um desenvolvimento estratégico e alcance de resultados.
(19) 97116-8886 - www.direcionarh.com.br

CASA DO COACHING
A Casa do Coaching tem a proposta de levar soluções 
em coaching para pessoas e empresas. Realizamos trei-
namentos abertos e in company, coaching executivo, life 
coaching e team coaching, sempre atuando de modo a 

inspirar e potencializar resultados extraordinários! 
(19) 3387-1647 - www.casadocoaching.net

AUDITEL CONSULTORIA
Empresa de consultoria em telefonia, com foco em redução 
de custos e gestão de Telecom. Atendimento direcionado 
às redes de telefone fi xo, móvel e internet. Remuneração 
mediante resultados e total assessoria ao cliente atendido. 
(19) 3043-5251 – www.auditelconsultoria.com.br

PRO 3D PROJETOS INDUSTRIAIS 
Projeto básico e executivo de plantas industriais, projetos 
eletromecânicos de máquinas e equipamentos, estrutu-
ras metálicas e dispositivos, linhas de utilidades (água, 
nitrogênio, ar comprimido), projetos de iluminação, ater-
ramento e SPDA, automação, modelagem 3D e detalha-

mento 2D, layout industrial.
(19) 3342-2351 - www.pro3dprojetos.com.br
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AGRISTAR
Fundada em 1958, a Agristar é uma das maiores empre-
sas do país na produção e comercialização de sementes 
de hortaliças, fl ores e frutas. Atua em diversos segmentos 
através de cinco linhas de produtos: Topseed Premium, 
Topseed, Topseed Garden, Superseed e Solaris. Está 
sediada em Santo Antônio de Posse (SP) e possui seis 
unidades, com destaque para as quatro estações experi-
mentais localizadas nos Estados de SP, GO, SC e RN.
(19) 3514-7330 - www.agristar.com.br

BRASIL FIRE TREINAMENTOS 
Treinamentos técnicos especializados e consultoria dire-
cionados às necessidades de seus clientes, com capacita-
ções e serviços de qualidade. A empresa conta com uma 
moderna estrutura, com campo de treinamento no qual os 
participantes podem vivenciar experiências práticas, atra-
vés de cenários que simulam com perfeição as difi culda-
des encontradas no dia a dia de suas organizações. Possui 

também Unidade Móvel de Treinamento.
(19) 3874-9193 - www.brasilfi re.com.br

ÍNTEGRA - AUDITORIA E CONSULTORIA S/S
Empresa de auditoria e de consultoria fi nanceira e tributá-
ria com 29 anos de atuação no mercado nacional, sendo 

sua sede na cidade de Campinas/SP.
(19) 2121-9130 - www.integraauditoria.com.br 

MARTINS PALMEIRA & BERGAMO – ADVOCACIA EMPRESARIAL
Escritório de advocacia especializado em direito empresarial. 
Assessoria e proteção jurídica para indústria, comércio e 
serviços, extensiva aos sócios e dependentes.
(19) 3778-5778 - www.advocacideempresas.com.br 

VIDROS DO BRASIL
A Vidros do Brasil atua há 30 anos no mercado de vidros em 
várias áreas, com foco na indústria moveleira, decoração e 
arquitetura. Atualmente, a empresa é especializada na fabri-
cação de tampos de mesa em vidro e espelhos decorativos. 
Os produtos destacam-se pela inovação, impecável acaba-
mento, agilidade na entrega e fornecimento exclusivo.
(19) 3246-1188 - www.vidrosdobrasil.com.br

INVICTO IDEIAS VENCEDORAS
A Invicto é uma equipe de inteligência estratégica, que 
une planejamento e criatividade. Jovem na idade, mas 
com muita bagagem, o foco da empresa é fazer com que 
as marcas sejam desejadas pelas pessoas, por meio do 
esporte, da cultura e do entretenimento. A agência acredita 
que é na simplicidade que estão as grandes ideias, as quais 

geram retorno em negócios para as empresas. 
(19) 2139-7399 - www.invicto.com.br 

BIOESTÉRIL 
Atua no mercado há mais de 25 anos prestando serviço 
de esterilização de material médico e hospitalar, por meio 
da utilização de óxido de etileno. Conta com uma estrutura 
técnica de excelência, respeitando as normas dos órgãos 

pertinentes.
(19) 3249-1080 - www.bioesteril.com

KADANT SOUTH AMERICA
A Kadant  atua com uma linha completa de equipamentos 
para o segmento de papel e celulose e outros setores de 
mercado, como: mecânica, conversão, química, etc. Está 
presente no mundo todo (América do Norte, América do Sul, 
Europa e Ásia), com equipes capacitadas que estão sempre 
focadas nas importantes movimentações do mercado.
 (19) 3849.8700 - www.kadant.com
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INDÚSTRIA EM MOVIMENTO

A indústria pulsa a todo tempo, a cada minuto uma nova centelha direcionada para criação e 
transformação da nossa região e do nosso país. Um país desenvolvido precisa de uma indústria forte!

Para o avanço de nossa competitividade, buscamos novos caminhos, por meio de projetos e 
ações inovadoras.

Acompanhe alguns dos momentos especiais nas atividades de nossa Regional!
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INVISTA EM

AUMENTE O VALOR DA
SUA EMPRESA.

ENERGIA RENOVÁVEL.

O investimento em energia fotovoltaica contribui com o ambiente, valoriza a 

imagem e aumenta o valor de mercado da empresa. Em tempos de crise 

hídrica e energética e com consecutivos aumentos das tarifas de energia, 

essa é a saída mais inteligente para quem planeja o futuro.

ECONOMIZE, DIMINUA SUA CONTA DE ENERGIA. 

(19) 3232 - 0118
www.energybras.com.br 

Reunião de negócios, 
representantes do CIESP-
Campinas, Desenvolve SP, 
Investe SP e BNDES

Receptividade para palestra 
de Jorge Nishimura - 
empresa Jacto, campeã 
no ranking da Exame das 
maiores e melhores do país

 Atendimento Individual 
de Crédito realizado  pela 

Desenvolve SP, em parceria 
com o CIESP-Campinas

O detalhe faz   
  toda a diferença

 Interação e conhecimento 
agregado na palestra 
Crédito Sustentável

Welcome Coffee, networking 
e troca de experiências

Apreensão 
na palestra 
que abordou 
o novo código 
de processo 
civil e seus 
impactos



INVISTA EM

AUMENTE O VALOR DA
SUA EMPRESA.

ENERGIA RENOVÁVEL.

O investimento em energia fotovoltaica contribui com o ambiente, valoriza a 

imagem e aumenta o valor de mercado da empresa. Em tempos de crise 

hídrica e energética e com consecutivos aumentos das tarifas de energia, 

essa é a saída mais inteligente para quem planeja o futuro.

ECONOMIZE, DIMINUA SUA CONTA DE ENERGIA. 

(19) 3232 - 0118
www.energybras.com.br 
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