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Uma saída sustentável:
A geração de energia
vista por outro ângulo

CIESP-Campinas aposta em polo de energia limpa,
fomentando a cadeia regional de produção de equipamentos.
CAMPETRO Energy 2015 recebe Secretário de
Planejamento Energético. Acompanhe!

Foto: Usina Solar Tanquinho - Campinas-SP
Acervo CPFL Renováveis.
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Editorial

"Há uma saída no fim do túnel,
mas temos que retirar todo o lixo
que não nos deixa atravessá-lo."
Por José Nunes Filho
Diretor titular do CIESP-Campinas
deiros sanguessugas da pátria.
Nosso país não resiste até 2018,
a economia está em frangalhos, a
corrupção e a violência avançam, o
sistema de saúde está em estado de
calamidade e a educação em clima
de abandono e desesperança.
Os investidores abandonam o
país, as bolsas de valores despencam, o desemprego aumenta
assustadoramente enquanto a
inflação sobe e mais tributos são
cobrados do povo brasileiro para
cobrir a orgia do desperdício e da
incompetência dos bolivarianos
e de seus asseclas aliados. Chega!
Essa corja não é dona do Brasil, o
Brasil é dos brasileiros, vamos à
luta, vamos recuperar nosso país,
saindo às ruas, pacificamente, de
verde e amarelo para mostrar aos
políticos que nós somos os legítimos donos dos seus mandatos e
que eles têm que nos representar
e trabalhar patrioticamente por
nossos direitos, não para quadrilhas de malfeitores ou partidos
fascistas bolivarianos.
Não temos medo do exército
do Stédile, nem das ameaças do
presidente da CUT, muito menos
das manifestações raivosas e babugentas do Lula, querendo dividir
os brasileiros em classes, castas
e gêneros, eles não nos representam, nem ao menos detêm qualquer cargo público, queremos

isto, sim, saber das relações do
ex-presidente com o BNDES e
dos investimentos em Cuba, na
Venezuela e em países africanos
enquanto nosso país implora por
infraestrutura; das medidas provisórias que prolongaram benefícios fiscais a alguns setores, do
financiamento de campanha com
dinheiro roubado da Petrobras, do
enriquecimento ilícito de centenas
de vagabundos pendurados em
cargos do governo e de estatais.
Podemos discutir também sobre
os fundos de pensão das estatais
e bancos públicos e do milagroso
enriquecimento dos filhos do Lula
e das suas relações com empresas
gigantescas que têm se beneficiado
de dinheiro público, conforme
apurações da Operação Lava Jato.
Temos que nos manter mobilizados, pacífica e ordeiramente,
para manter nossas instituições
fortes e atuantes, com os três poderes funcionando independentes
pela manutenção da nossa democracia. Temos que nos manifestar
em defesa do Ministério Público,
da Polícia Federal, do juiz Sérgio
Moro e da imprensa livre e independente.
Há uma saída no fim do túnel,
mas temos que retirar todo o lixo
que não nos deixa atravessá-lo.
30/11/2015 12:56:10

Que triste 2016 nos espera, sem
grandes novidades ou soluções à
vista, tudo caminha para o mesmo,
bolivarianismo, corrupção, má
gestão, falta de investimentos e
ausência total de planejamento,
estamos num voo às escuras, onde
sempre há espaço para piorar.
Precisamos, mais do que nunca,
dos brasileiros nas ruas, defendendo seu país, seus empregos
e o uso racional e eficiente do
dinheiro público, usurpado com
tanta ganância do bolso dos trabalhadores e investidores. Nada
mudará com os bolivarianos e sua
turma à frente do país, mantendose no poder à custa de mentiras,
populismo demagógico, corrupção e aparelhamento da máquina
pública, a conta para os brasileiros
será cada vez maior e, as consequências das ações dessas quadrilhas organizadas, cada vez mais
penosas ao nosso povo.
A Argentina já está se libertando do jugo cruel das quadrilhas
bolivarianas, o tempo foi curto
desde sua vitória nas eleições
presidenciais, mas o presidente,
Maurício Macri, já está mudando
os rumos daquele país, fazendo
lá o que deveríamos estar fazendo
aqui, a começar pela demissão
dos milhares de “compañeros”
e apadrinhados alocados em
cargos comissionados, verda-
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Palavra do presidente

É hora de dizer

Ayrton Vignola/FIESP

basta!

Por Paulo Skaf
Presidente do CIESP e da FIESP

Você já viu este filme:
toda vez que precisa cobrir
seus gastos, em vez de cortar
despesas, o governo acha
mais fácil passar a conta
adiante. Adivinha para quem
sobra? Isso mesmo: para as
empresas e os trabalhadores, que já vêm sofrendo com
o aumento da inflação, dos
juros, da taxa de câmbio e
das tarifas de energia.
Aumentar ainda mais os
impostos e trazer de volta
a Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras, CPMF, criada em 1997
com o objetivo de arrecadar
verbas para a saúde e extinta
pelo Senado em 2007, depois
de muita luta de toda a sociedade, encabeçada pela FIESP,
parece ser a saída mais fácil
para o governo federal.
Em vez de fazer a reestruturação que tanto propalou, de cortar os supérfluos,
de analisar as incoerências,
de diminuir o número de
ministérios, de acabar com a
corrupção e fazer um planejamento que contemple
infraestrutura, saúde, transporte e qualidade de vida
para os cidadãos que pagam
impostos, taxas e tributos, o
governo federal busca uma
saída fácil: a penalização vai
para o povo.
A campanha #NãoVouPagaroPato, contra a volta
da CPMF, quer conscientizar

todos os brasileiros de que
o governo não pode jogar
sobre nossos ombros o resultado de sua má gestão. O pato
gigante, símbolo da campanha, colocado em frente à
FIESP, chamou a atenção
das pessoas, da mídia e do
mundo. Quando levamos o
pato e mais 10 mil patinhos
até o Palácio do Planalto, a
curiosidade tornou-se conscientização. E foi assim no
Rio de Janeiro. Seguindo
um roteiro em municípios
paulistas e capitais brasileiras, o pato já esteve em
diversas cidades.
Assine o manifesto pela
internet
(http://www.
n a o v o u p a ga r o p a to .co m .
br/). Converse com sua
família, seus vizinhos e seus
amigos. Nosso objetivo é
conscientizar a sociedade
sobre os altos impostos já
pagos em produtos e serviços, e evitar o aumento da
carga tributária e a volta
da CPMF, propostos pelo
governo federal.
Participe da campanha
#NãoVouPagaroPato, uma
iniciativa da Frente Nacional
contra o Aumento de Impostos, cuja liderança abracei,
com o apoio de mais de 160
entidades de diversos setores, para deixar claro ao
governo federal que toda a
sociedade quer um basta!

www.ciespcampinas.org.br
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ciesp-campinas na mídia
Como entidade de classe representativa da indústria, o CIESP-Campinas pulsa na mesma frequência dos
industriais da Região Metropolitana
de Campinas, estando extremamente
afinado às demandas do setor.
Na Casa, o empresariado pode encontrar inúmeros serviços e atendimentos
que impulsionam o seu desenvolvimento
no mercado interno e externo, através da
indução de negócios, com menor custo
e mais agilidade nos processos. Desta
forma, afirma diariamente a sua credibilidade.
No ano de 2015, o CIESP-Campinas
foi destaque e esteve presente, por meio
de citações, em 1.284 matérias, publicadas
na imprensa de nossa região, em jornais
impressos, mídia online, rádios e TVs.

DCI
15.10.15

Correio Popular - Editorial José N. Filho
30.11.15

Acompanhe alguns dos destaques
do 2º semestre de 2015!
Metro
28.09.15
Revista Cargo News - n°. 15
02.09.15

Correio Popular
25.10.15

Jornal da EPTV - Versão Digital
09.11.15

Portal G1
21.10.15

Correio Popular
11.11.15

Rádio Brasil - Versão Digital
23.09.15

Correio Popular
11.11.15

Rádio CBN - Versão Digital
22.09.15

Correio Popular
12.11.15
www.ciespcampinas.org.br
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CIESP-Campinas Recebe

Palestra: Estratégias para proteção de resultados
e minimização de riscos em projetos
"De uma forma dinâmica e inovadora, os consultores da
e-Projects partilharam com o público presente a experiência
de mais de 60 mil horas de projetos gerenciados", afirma o
sócio-diretor da empresa, Gustavo Martins.

Da esquerda: Gonzalo Isasa; a gerente regional,
Paula Carvalho; Ana Paula Leite da Silva Gomes; e
Gustavo Martins.

Em tempos de crise, os associados do CIESP-Campinas tiveram a oportunidade de conhecer estratégias de
como é possível, de maneira simples e efetiva, proteger os
resultados e minimizar a incidência de riscos em projetos.
A palestra, ocorrida em 30 de junho de 2015, colocou
em debate o fato de que as melhores práticas não são de
exclusividade das grandes empresas, estando também ao
alcance das micro, pequenas e médias organizações.
Compuseram também o time de palestrantes, a consultora Ana Paula Leite da Silva Gomes e o executivo e
sócio-diretor, Gonzalo Isasa.

CIESP-Campinas recebe
o lançamento do Atlas
de IDHM
O Atlas com Índice de Desenvolvimento Humano
dos Municípios foi desenvolvido em parceria entre o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e o Ipea.
No dia 01 de julho de 2015, a Regional foi sede do
encontro que recebeu diversas autoridades do governo
municipal, estadual e entidades de classe para o lançamento do Atlas com os índices de 20 regiões metropolitanas do país.
Entre as autoridades, prestigiaram a cerimônia, o
diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes Filho;
a diretora executiva da Agemcamp, Ester Viana; o vice
-prefeito, Henrique Magalhães Teixeira; o secretário
de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo,
Floriano Pessaro; e o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Campinas,
Fernando Pupo.
A RMC figura no levantamento com IDH acima
de 0,7, sendo o 2° maior do país, atrás apenas de São
Paulo. Entre 2000 e 2010, o índice da região cresceu
11,5%, impulsionado principalmente pela educação.

Vereador
da Câmara
Municipal de
Hortolândia

Pupo enalteceu a participação da Casa da
Indústria na vida cotidiana da nossa cidade: “O
CIESP tem uma importância relevante em todas
as decisões que são tomadas em nosso município.
Acreditamos que aqui é o lugar certo para fomentarmos os relacionamentos, para encontrarmos as
pessoas certas”, abalizou.
Mais de 200 indicadores são considerados no Atlas.
Considerando as cidades da região, observou-se que
aquelas que são maiores têm como principal demanda
questões urbanas, de direitos e de segurança, já as
menores ainda carecem de geração de renda. A longevidade também foi um fator de destaque para a RMC,
este ponto vislumbra uma maior expectativa de vida
e a necessidade de ações nesse sentido, fator também
mencionado pelo governo do estado.

O diretor titular, José Nunes Filho, se
reuniu, no mês de setembro de 2015, com o
vereador John Lenon (Câmara Municipal de
Hortolândia), buscando atender às demandas
do município e ajustar um planejamento coordenado em prol do crescimento da indústria.
www.ciespcampinas.org.br
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CIESP-Campinas Recebe

Betapitch Campinas
competição Global
de Startups

Estiveram entre os finalistas as startups: Carbono;
Handto.Me; Izie; Játá Chegando; Maxmilhas;
Nearbee; Nós; e Smartrade.

O CIESP-Campinas recebeu, no dia 13 de agosto de
2015, a etapa brasileira da competição global de Startups Betapitch. Foi a primeira edição no país de uma
das etapas mundiais do Betapitch, que é uma competição internacional de startups (empresas nascentes de
tecnologias).
O evento teve o apoio da Prefeitura de Campinas,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, da IMA, do CIESP-Campinas,
da Associação Brasileira de Startups e da Associação
Campinas Startups e Baita Aceleradora.
Ao participar da abertura do evento, a gerente
regional, Paula Carvalho, descreveu como uma honra
para a Regional sediar um evento desta envergadura:
“Para nós, é um grande prestígio ser palco do
surgimento de grandes ideias, que trazem significativa
inovação em produtos, serviços e modelos de negócio.”
Internet das coisas
Essa edição teve como objetivo encontrar os
melhores projetos nas áreas de internet das coisas,
cidades inteligentes e big data. O vencedor da edição
brasileira participou da final mundial na Alemanha.
A startup vencedora da etapa brasileira foi a
Smartrade, que vem com a missão fundamental de
democratizar o acesso à bolsa de valores. “Através do
Smartrade, qualquer pessoa pode sonhar mais alto
investindo no mercado de ações com pouco dinheiro.
Essa é nossa inovação, removemos toda a
complexidade do mercado através de um aplicativo
em que as pessoas aprendem a investir em um
ambiente fictício e, após esse aprendizado, podem
investir dinheiro de verdade a um custo abaixo do
praticado e com ferramentas que auxiliam seu

Vocação
da RMC
10

investimento”, explica Anderson Araújo, fundador e
CTO.
“Acreditamos que o Smartrade possa impactar
significativamente o mercado de ações nos próximos
3 anos, aumentando o número de pessoas físicas com
investimentos reais. Vale lembrar que isto não ocorre
até hoje no Brasil e trabalharemos para permitir este
ingresso a partir da união entre educação financeira,
tecnologia e acessibilidade”, salienta Felipe Furlan,
cofundador e CEO.
Especialistas
As startups selecionadas para a etapa brasileira
foram avaliadas por uma banca de jurados que contou
com grandes nomes do mercado. Integrante da Banca
de Julgamento, Flávio Pimentel, gestor da CI&T – uma
das maiores empresas de tecnologia da região –,
explicou que o papel da Inovação Corporativa consiste
em ter a visão horizontal e estratégica para abertura de
oportunidades à competitividade da empresa como
um todo, seja internamente, seja externamente.
“Dentro deste escopo, criar formas de interação com o
ecossistema de startups é fundamental para estabelecer
relações de negócios inovadores ou melhoria do
ambiente produtivo interno”, avalia. “Creio que o que
há de mais inovador é o fato das startups servirem
para abrir movimentos de diálogos e parcerias que
vêm sendo um grande desafio da RMC.”
O também integrante do júri, Leonardo Teixeira –
Investidor-Anjo –, observou que a competição tem
papel importante ao conectar as startups a parceiros
globais que estão procurando por oportunidades de
investimento, “com as startups temos a possibilidade
de crescer acima das faixas de mercado”, descreve.

Uma das vocações da nossa região se concentra no setor de Inovação e Tecnologia, que
se materializa pela presença marcante de indústrias de produtos de alto valor agregado. No
ano de 2014, o governo do estado aprovou o credenciamento dos cinco parques tecnológicos de Campinas (polos 1 e 2 da Companhia de Desenvolvimento do Ciatec, o Parque Científico da Unicamp, o Pólis – parque instalado dentro do CPqD –, o Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer – CTI-Tec –, e o Tecno Park) no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec –, incentivando novos investimentos na RMC.

Dezembro de 2015 | Janeiro de 2016

CIESP-Campinas Recebe

Prefeitura e empresários
discutem trabalho
de qualificação
profissional

“Mesmo neste momento de desaquecimento da
economia, percebemos que ainda há vagas de empregos que não estão sendo preenchidas. O que falta é
uma qualificação profissional, e é isso que estamos
oferecendo, qualificação profissional para que essas
pessoas possam se inserir ou reinserir no mercado
de trabalho”, disse o prefeito Jonas Donizette.

Aconteceu no CIESP-Campinas, em 28 de julho de 2015, o 1º Fórum Campinas Emprega. O
prefeito de Campinas, Jonas Donizette, participou
do evento, realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, e o CIESP-Campinas.
Estiveram presentes o secretário estadual de
Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, e o secretário municipal de Trabalho e Renda,
Arnaldo Salvetti, além do diretor do CIESP-Campinas, José Nunes Filho. O evento buscou apresentar e oferecer os serviços do Centro Público de
Apoio ao Trabalhador (CPAT) enquanto agência
pública, conhecer as demandas dos empresários
sobre qualificação da mão de obra e propor parcerias público-privadas para execução de cursos de
capacitação.

De acordo com Salvetti, o evento é uma oportunidade de aproximação entre o poder público e os empresários do município para ouvir qual é a demanda desse setor e demonstrar que a prefeitura tem uma agência
pública gratuita para atender os recursos humanos das empresas.

Seminário
“Bélgica/Região
de Flandres:
Centro de seus
Negócios na Europa”
A apresentação, realizada na
Regional, no mês de junho de 2015,
teve como foco a Bélgica e a região
de Flandres, norte do país, como um
local de grandes oportunidades na
Europa. Foram exibidos também os
motivos pelos quais muitas empresas
estrangeiras têm escolhido a Bélgica e
Flandres como base de seus negócios
na Europa.
O evento foi realizado pelo
CIESP-Campinas,
pela
Flandres
Investment & Trade e pelo Consulado
Geral da Bélgica em São Paulo. O
seminário teve ainda o apoio da
Prefeitura Municipal de Campinas,
da Câmara de Comércio Exterior de
Campinas e Região e da Katoen Natie.

Participaram do seminário executivos de empresas brasileiras com projetos, a curto ou longo prazo, de investimentos
na Europa. Dentre os palestrantes, figuraram: Damien Grimmelprez, cônsul honorário da Bélgica, responsável pela Região
Metropolitana de Campinas; Yves Lapere, da Flanders Investment & Trade (departamento Comercial da Embaixada da
Bélgica), responsável pelos assuntos econômicos e de investimentos da região de Flandres; Cláudia Rolim, gerente de Investimentos do departamento Comercial da Embaixada da Bélgica
(Flanders Investment & Trade); e Jurgen de Cock, CEO da Katoen
Natie Bélgica, uma das maiores empresas belgas de logística.

www.ciespcampinas.org.br
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Encontros – Fundação Fórum Campinas

No mês de setembro de 2015, a Casa da Indústria, representada pelo empresário e diretor
titular, José Nunes Filho, e pelo diretor do departamento de Inovação e Tecnologia, Eduardo
Gurgel do Amaral – que é também diretor do
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp –,
recebeu o presidente da Fundação Fórum Campinas, José Eduardo Azarite, também vice-presidente do CPqD; e o vereador André von Zuben, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, para discutirem
ações em favor do desenvolvimento econômico,
em especial para o aumento da capacitação e
competitividade da indústria da região de Campinas. A Fundação Fórum Campinas é um elo
importante com o setor de alta tecnologia porque congrega as principais instituições de pesquisa de nossa região. É uma facilitadora natural ao acesso do conhecimento gerado por estas
instituições e tem um importante papel na construção conjunta de estratégias em prol do desenvolvimento baseado na economia do conhecimento em favor da sociedade.

Em outubro de 2015, o diretor José Nunes
Filho e a gerente regional, Paula Carvalho, receberam a diretoria da ANPEI – Associação
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras, representada pelo membro da Diretoria, Celso A. Barbosa; e com a participação do presidente do CONIC-FIESP
(Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias do Estado de
SP), Rodrigo da Rocha Loures, visando ampliar o debate nas áreas de ciência, tecnologia e
bioeconomia.
A RMC é reconhecida por seu expressivo parque
industrial, com destaque ao segmento de alta tecnologia, sendo referência como um dos mais importantes
polos de alta tecnologia da América Latina. Neste
contexto, o CIESP-Campinas tem buscado ampliar e
consolidar a convergência entre a indústria, governo e
as instituições de Ciência e Tecnologia, visando fortalecer as empresas, buscar soluções para superar seus
desafios e alavancar negócios e oportunidades singulares para geração de mais riquezas na macrorregião
administrativa.

Regional recebe Grupo
Avanth
Acolher e planejar realizações conjuntas com o
empresariado é o objetivo fundamental do CIESP-Campinas. Alinhada a essa missão, a casa está de
portas abertas aos associados para o permanente
compartilhamento de propostas.
No dia 04 de setembro de 2015, a Regional
recebeu o Grupo Avanth, na presença de Gustavo
Simões, André Brunialti e Wilson Gomes Jr. O
diretor titular, José Nunes Filho, apresentou o core
de serviços e produtos e dialogou sobre parcerias.
12
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Marketing Esportivo
O Esporte jogando a favor
das empresas
“Investir no esporte vale a pena, pois gera riqueza
e economia sustentável para as empresas”,
afirma Fernando Castro Maroni, gestor do Vôlei
Brasil Kirin e diretor de projetos da ESM.
No último mês de dezembro, dia 02, o CIESP-Campinas apresentou o case de sucesso da Brasil
Kirin, levantando a gama de possibilidades que o
investimento no esporte pode proporcionar.
“Mais que um time de vôlei, trabalhamos para que
sejamos percebidos como um projeto de vôlei, uma
vez que organizamos ações que geram diversos tipos
de retorno ao patrocinador”, observa Maroni.
O gestor destaca que se faz fundamental a educação e o esporte caminharem juntos, sendo este um
dos grandes potenciais do vôlei. “O vôlei construiu e
consolidou a sua estrutura nas últimas décadas, selecionando os atletas para o esporte de alto rendimento,
com a valorização do processo educacional”, pondera.
Fazem parte do Vôlei Brasil Kirin e estiveram presentes no encontro, o medalhista olímpico e embaixador do Vôlei BK, Maurício Camargo de Lima, e o
também medalhista olímpico e coordenador técnico
do Vôlei BK, André Heller.
“Nossa mensagem está presente nas ações que
compõem esse projeto, atreladas ao marketing da empresa e à consequente geração de negócios”, conta o
gestor do Vôlei Brasil Kirin.

Círculo de negócios
Ao contar sobre como funciona o
dia a dia do trabalho, o embaixador do Vôlei BK, Maurício
Camargo de Lima, afirma que
o objetivo maior é a aplicabilidade dos valores inerentes
ao esporte. “No desenvolvimento da base, visamos à
formação de cidadãos. Nossa
função é abrir novos mercados, por
meio da interface permanente com os setores público
e privado; em circunstâncias propícias, como é o caso
do momento olímpico, por exemplo, é uma excelente
oportunidade para difundir ações que levem à prática
esportiva”, descreve.
O guarda-chuva de atividades que compõe o programa ainda conta com relacionamento no ginásio,
presença na mídia e até mesmo endomarketing na
empresa patrocinadora, viabilizando ao empresariado o alcance de inúmeras frentes de trabalho.
De acordo com os gestores, a relação de geração
de negócios e emprego em cada evento é um ponto
14
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relevante, sendo que as ações de sustentabilidade
abarcam frentes distintas, como a troca de embalagens vazias por brindes sustentáveis e a destinação
correta e reciclagem do lixo. “Em cada evento, temos
uma média de público de 1.500 pessoas, para isso
contratamos empresa de segurança, lanchonete, promotoras, e a imprensa se mobiliza. Tudo isso compõe
uma cadeia de trabalho que se movimenta e enriquece
a cada jogo”, enaltece o gestor.
Segundo Maroni, a Brasil Kirin é uma doadora expressiva do Banco de Alimentos de Campinas. “Nesta
última temporada foram arrecadadas 10 toneladas e,
em cinco anos e meio de projeto, podemos falar de quase 60 toneladas de alimentos direcionadas às mais de
cem entidades cadastradas”, revela.
Na ocasião, o processo de trabalho
foi evidenciado pelos líderes como a grande chave para abertura de novos caminhos. “Hoje,
eu tenho uma visão holística
do que representa o esporte,
do que eu posso fazer para o
esporte, através dos valores
que eu aprendi com o esporte.
O esporte tem muita coisa do
dia a dia de uma empresa”, destaca
André Heller, coordenador técnico
do Vôlei BK.
Sobre o momento difícil da economia e a perspectiva de investimentos, Fernando Maroni enalteceu a
importância de fazer mais com menos: “São projetos
de longo prazo, continuamos construindo e fazendo
juntos”, pontua.
Após as apresentações, o microfone esteve aberto
ao público, que pôde interagir com os palestrantes e
esclarecer diversos pontos sobre esse tipo de investimento. Um coquetel, servido após o evento, estabeleceu, ainda, mais uma possibilidade de networking
entre os presentes.
O encontro teve o patrocínio da Brasil Kirin e a
realização do CIESP-Campinas e da empresa Invicto.
Representando a diretoria da Regional, prestigiaram
o evento o 1º vice-diretor e diretor estadual de Negócios, Produtos e Serviços, José Henrique Toledo Corrêa; o diretor de Negócios, Fabiano Grespi, e a gerente
regional, Paula Carvalho.
Acesse a apresentação completa:
www.ciespcampinas.org.br/_libs/dwns/7168.pdf
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Lançamento do Programa
de Competitividade da
Indústria – PCI recebe
empresários das MPEs
Em 2015, o programa atendeu aproximadamente
200 empresas da região, sendo que mais de
40 receberam visitas in loco e diagnóstico.

No mês de junho de 2015, no auditório do SENAI
Roberto Mange, o CIESP-Campinas, o SEBRAE-SP, o
SESI e o SENAI lançaram o Programa de Competitividade da Indústria – PCI. O objetivo do programa
é trazer o que há de melhor nas entidades, de forma
a promover a competitividade dos micro e pequenos
industriais da nossa região. Instaladas no país, são
aproximadamente 7 milhões de empresas, sendo que
54% das organizações formais fazem parte do grupo
das MPEs.
Na abertura, as entidades parceiras do Programa
foram representadas por seus diretores, que discorreram sobre o empenho para a criação de uma cultura
de inovação, que visa a melhoria produtiva através
de soluções em gestão, tecnologia, sustentabilidade e
manutenção de mercado.
José Nunes Filho, diretor titular do CIESP-Campi-

Representantes das
Entidades Parceiras do PCI

nas, afirmou ser uma oportunidade única de levar competitividade para a indústria, “por meio da parceria do
SESI, SENAI e SEBRAE com a Casa da Indústria, o PCI
vem como uma opção de desenvolvimento e de crescimento em meio à crise, uma vez que os pequenos empresários buscam este apoio das grandes entidades”.
Na condução dos diálogos empresariais, com a
temática “Como ser competitivo no mercado atual?”,
estiveram à frente o ex-atleta da seleção de vôlei e gestor esportivo do SESI-SP, José Montanaro Junior, e o
gerente executivo de Qualidade de Vida do SESI-SP,
Eduardo Arantes.
O Programa de Competividade da Indústria pretende responder com soluções inovadoras e acessíveis.
Para isso, os empresários precisam apenas preencher
a ficha de adesão, confirmando seu interesse em participar do projeto.
Vale lembrar que o projeto tem atividades
gratuitas e pagas, com parcela subsidiada. O
foco inicial, no ano de 2015, foi para os setores
de Metalomecânica e Alimentos. Entre as atividades previstas, estão: plano de ação, diagnóstico situacional e tecnológico, seminários e
workshops, rodada de negócios e missão empresarial.
Andrea Prado/Melhor Imagem

Somente em Campinas, são 5.303 pequenas indústrias instaladas. Os líderes do
projeto evidenciaram as oportunidades que
surgem em meio à crise, porém, destacam
que, para aproveitá-las, é indispensável se
estruturar e ser competitivo.

No ano de 2016, o PCI ampliará suas atividades
para os setores: vestuário, plásticos, cerâmica, além
do metalomecânica e alimentos. A expectativa é que
mais 300 empresas sejam atendidas e pelo menos 60
sejam contempladas com as visitas in loco. Para mais
informações, entre em contato com a Diretoria Regional de Campinas ou de Indaiatuba.
www.ciespcampinas.org.br
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Encontro - RMC: Desafios e Oportunidades
O evento, composto por Seminário e Rodada de Negócios, atraiu mais de 300 empresários e executivos. As
reuniões entre as âncoras e as empresas participantes geraram expectativa para, em um período de 3 a 6
meses, promover 2,5 milhões em negócios.
Ao receber os empresários neste grande encontro,
ocorrido em 07 de julho de 2015 – na Expo Dom Pedro
–, o diretor, José Nunes Filho, salientou: “Não devemos recuar, mas sim enfrentar e olhar de frente este
momento de crise política e econômica que vivemos.”
Na ocasião, o 1º vice-diretor e diretor estadual de
Negócios, Produtos e Serviço, José Henrique Toledo
Corrêa, lembrou: “No dia 04 de agosto de 2015 comemoramos 20 anos do 1º Encontro Paulista de Jovens Empresários e Rodadas de Negócios. A primeira
Rodada foi realizada em Campinas, em um formato
muito parecido com o atual. Sempre buscamos trazer
para Campinas a cultura de negócios e hoje estamos
presentes no estado todo. Um evento como este nos
induz a buscar cada vez mais novas oportunidades.”
O seminário, com entrada gratuita, abarcou as

Acompanhe as declarações
das autoridades:
Jonas Donizette
Prefeito de Campinas e Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC
“Logo no 1º ano do nosso mandato fizemos um estudo sobre as
vocações da região de Campinas,
desta forma chegamos a cinco macros setores: inovação, tecnologia,
►
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“Perspectivas do Cenário Econômico”, com a defesa do especialista André Massaro, consultor e palestrante especializado em finanças e economia. Autor
do blog “Você e o Dinheiro”, do Portal EXAME (Ed.
Abril) e professor do Instituto Educacional BM&FBovespa.
O tema “Transparência e Sinergias no Setor Público: Uma Visão de Futuro” esteve na pauta do executivo da KPMG Advisory no escritório de Campinas e
professor de pós-graduação da FGV, Agenor B. Duarte Júnior.
E, a cargo do diretor de Relações Institucionais
e Internacionais da Investe SP, com larga experiência
nos setores público e privado e vivência na área internacional, Sérgio Rodrigues Costa, ficou a palestra:
“Oportunidades de Investimento em São Paulo”.

biofarmácia e biotecnologia, defesa e datacenter. A partir disso,
criamos uma política fiscal de incentivo para que empresas destes setores (neste caso, falamos de
centenas de atividades) se interessassem em vir para Campinas. Foi
mandado um projeto de lei para a
Câmara, que hoje já está em vigor.
Estas empresas sabem que ao se
instalarem em Campinas terão menor dispêndio com impostos; além
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de todo o trabalho de aproximação
com os empresários, realizado pela Secretaria do Desenvolvimento
Econômico, Social e de Turismo”,
sinalizou Jonas Donizette.
Ao definir em “uma” palavra o diferencial competitivo de
Campinas e região, Jonas afirmou:
“Nosso diferencial se traduz em
cooperação – trabalhar conjuntamente, buscar esforços conjuntos
para fazer as coisas acontecerem.”

EM AÇÃO
Ester Viana
Diretora
Executiva
da
Agemcamp
“Esse trabalho de estímulo à
competitividade regional é uma
ação conjunta por meio da integração das instituições, entidades e
órgãos públicos. A Agemcamp trabalha através dessa articulação regional.”

Realização
O evento foi realizado por:
CIESP-Campinas; Conselho de De-

Andrea Prado/Melhor Imagem

Edmur Mesquita
Subsecretário de Estado –
Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos
“A RMC acaba se transformando em uma referência altamente
positiva, pois tem projetos definidos, metas a serem cumpridas, objetivos muito claros, portanto tem
uma parceria muito bem definida
com o governo estadual. São esforços comuns, com políticas a partir de pontos de prioridades, desta

forma, a partir da comunhão de
metas conseguiremos avançar e ultrapassar as dificuldades com mais
facilidade”, apontou o subsecretário de Estado.
José Carlos Cavalcante
Gerente regional – Sebrae
Campinas
“Com crise ou sem crise, só sobrevivem as empresas com gestão
competente e inovadora. Toda empresa, independente do seu porte,
deverá ter sempre o tamanho da
sua capacidade de gestão.”
“Remédios para a crise: austeridade – na eliminação ou redução
dos custos e gastos – e criatividade para inovar e levar valor para o
seu cliente.”

senvolvimento da RMC-CD-RMC; Agência Metropolitana de
Campinas – Agemcamp; e Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Social e de Turismo de
Campinas. E teve como apoio: Câmara Temática de Desenvolvimento
Econômico da RMC; Sebrae Campinas; Investe SP; Desenvolve SP;
KPMG do Brasil Auditores Independentes; Campinas e Região Convention & Visitors Bureau; e Grupo
Avanth. Foram parceiros do encontro: André Massaro – Consultoria
e Treinamento em Finanças e Silos
Eventos – Banco de Palestrantes.
A Rodada de Negócios foi promovida pelo CIESP-Campinas e
pela FIESP, com o patrocínio da
Caixa Econômica Federal, parceria
do Sebrae-SP e apoio da Ecobrisa.
Para ler na íntegra, acesse:
www.ciespcampinas.org.br/site/
noticias

Gestão Eficiente
em Momentos de
Turbulências
“Toda empresa, independentemente do seu
porte, deverá ter o tamanho da sua capacidade
de gestão”, fundamenta o gerente regional do
Sebrae, José Carlos Cavalcante.
No mês de setembro de 2015, o CIESP-Campinas,
com o apoio do Sebrae-SP, levantou para reflexão e
análise as alternativas para uma gestão eficiente em
um momento de forte crise econômica, política, ética e
moral, como a atualmente vivenciada pelos brasileiros.
Na condução da abordagem, o gerente regional
do Sebrae-Campinas, José Carlos Cavalcante, abriu
com a apresentação do cenário econômico do Brasil, trazendo para visualização o passado recente da
economia e as tendências para 2015 e 2016 diante das
crises instaladas no país, momento em que descreveu
a real situação da nação e as possíveis soluções para
que as empresas sejam ativas diante do cenário, indicando os “remédios” ideais para crescer e alavancar
os negócios.
Cavalcante afirma:
“Num momento como este, é importante não nos
deixarmos levar pelo ‘efeito manada’, ou seja, perdermos a nossa capacidade analítica, a nossa agilidade

nas decisões; precisamos fazer diferente, inovar!”
“Quatro remédios para crise: austeridade, transparência, talento e criatividade!”. Ele ainda sublinha
que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã, “ou você inova ou desaparece!”, destaca.
Observando o foco de trabalho da entidade, o
gerente regional do Sebrae elencou os diferenciais de
atendimento em gestão, inovação e mercado por meio
de atendimento individual ou coletivo, presencial ou
remoto, capacitações, soluções de inovação – nos setores de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços
–, acesso a novos mercados e ao crédito, com orientações, seminários e programas direcionados.
O empresariado e os executivos presentes aproveitaram para esclarecer demais pontos, como ações
relativas aos processos de exportação, ampliação de
mercado e associativismo.
*Leia o artigo "Empreendendo em tempos de
Cri$e", de José Carlos Cavalcante, na página 43.
www.ciespcampinas.org.br
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Sua mensagem de
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Principais Mudanças da ISO 9001
As principais mudanças na ISO 9001 para a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade estiveram em destaque na palestra realizada no mês de junho
às empresas já certificadas pelo CIESP-Campinas.
Obter a Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade ISO 9001:2008 é requisito para empresas

exportadoras e organizações que fornecem produtos
e serviços a grandes clientes globalizados nos setores
de tecnologia de ponta, como é o caso nos segmentos
de energia e utilidades, automotivo, eletroeletrônico,
químico, mecânico, telecomunicações e tecnologia da
informação.

O palestrante lson A Ifanger, sócio-diretor da Ifanger Consultoria & Treinamento Empresarial e auditor líder integrado – ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 (Aenor), salienta alguns dos principais motivos que levam a obtenção dessa certificação: “A exigência de clientes, aumento da qualidade, melhoria no controle de
processo, aumento da padronização interna, melhoria na competitividade e organização interna estão entre os pontos de observação. Neste momento, entre as mudanças, a análise de risco será
abordada em todos os processos da empresa.”

Reunião com a Prefeitura
Municipal de Paulínia
Muitos dos projetos de infraestrutura local, já em diálogo com a
Casa da Indústria nos últimos meses, têm suas obras iniciadas.
No mês de setembro de 2015, o CIESP-Campinas, na
pessoa da gerente regional, Paula Carvalho, e do representante local, Alfeu Cabral, esteve em reunião na Prefeitura de
Paulínia para conversa com o secretário municipal de Indústria e Comércio, Hércules Duarte, em prol de ações a favor
dos industriais da região.
Entre os projetos priorizados pela Prefeitura e com
previsão para início das obras, têm destaque: a infraestrutura urbana, com a pavimentação e saneamento do
Bairro Cascata/Avenida Paris; a construção de quatro
pontes, sendo duas de ligação entre o Bairro Patropi e
o bairro Monte Alegre (Parque da Represa); e a reconstituição das duas pontes que ligam Paulínia ao distrito
de Barão Geraldo.
O incentivo ao PAE-Paulínia, Posto de Atendimento ao Empreendedor (parceria entre Prefeitura de Pau-

Conversa
com
Reitoria
da
Unicamp

línia, Sebrae e Banco do Povo Paulista), também esteve
em pauta, sendo esta uma possibilidade ao micro e
pequeno empreendedor, com consultoria individual e
coletiva, planejamento para abertura e gestão e programas de financiamento.
Além dessas resoluções, a Diretoria Regional ainda
prevê a organização de encontros de negócios na cidade, a fim de estimular a geração de renda e o relacionamento entre o empresariado.

Aproximar o empresariado das discussões e projetos que nascem na academia, promovendo um movimento frutífero a favor do crescimento da pesquisa
e inovação – alinhadas às necessidades da indústria
–, é o objetivo do CIESP-Campinas. Valorizando esta
integração, a diretoria regional, na pessoa do diretor,
José Nunes Filho, e do 1º vice, José Henrique Toledo,
se reuniu no dia 10 de junho de 2015 com o reitor da
Unicamp, José Tadeu Jorge; na pauta: mão de obra altamente qualificada direcionada aos mais diversos setores, além de perspectivas de programas inovadores.
www.ciespcampinas.org.br
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CIESP-Campinas convoca
empresários para as
Campanhas: “10 Medidas
Contra a Corrupção” e
“Não Vou Pagar o Pato”

Na Coletiva de Imprensa, o diretor titular, José
Nunes Filho, destacou os dados que revelaram 1.000
demissões no mês de agosto na Macrorregião Administrativa; no mês de setembro de 2015 foram 650 demissões e em outubro, do mesmo ano, 1.950 demissões.
Acompanhe os Indicadores Regionais divulgados
nas Coletivas de Imprensa: www.ciespcampinas.
org.br/site/ciesp/indicadores_regionais

Ayrton Vignola/FIESP

No dia 23 de setembro de 2015, a diretoria da
Regional realizou chamamento em prol de duas
campanhas: contra a corrupção, promovida pelo
MPF e apoiada pelo CIESP, e contra o aumento de
impostos, liderada pela Casa da Indústria.
“Estamos há cinco meses com perdas de
postos de emprego e há cinco anos consecutivos
vivenciamos o mês de agosto com dados
negativos. Tudo isso por conta de uma política
econômica focada no curto prazo. Se não houver
um planejamento, por parte do governo federal,
será impossível a recuperação da economia e a
retomada dos investimentos”, fortalece Nunes.
“Vamos lutar contra a implantação da nova
CPMF, não vamos admitir novos impostos! É
inadmissível uma taxa Selic de 14,25% ao ano, isso
só comprova a inexistência de políticas de médio e
longo prazo!”, alega Nunes.

CAMPANHA
“NÃO VOU
PAGAR O
PATO”.
LEIA O
MANIFESTO.
PARTICIPE
também!

Alinhados a essa proposta, mais de 100 representantes da indústria, comércio, serviços e agricultura participaram do lançamento oficial, na calçada do prédio da FIESP e do CIESP, no dia 21 de setembro de 2015, da
campanha contra o aumento de impostos: “Não Vou Pagar o Pato”.
Paulo Skaf, presidente da FIESP e do CIESP, explicou que a campanha foi criada para conscientizar a sociedade sobre a carga de impostos e evitar novo aumento da carga tributária.
Acesse: www.naovoupagaropato.com.br/divulgue-a-campanha
20
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Diretoria participa
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Melhores professores de MBA, pós-graduação
em Administração de Empresas e coordenadores
receberam premiação em troféus e dinheiro.

Da direita: Marcelo Holtmann – professor da
IBE-FGV, Luiz F. Bueno, Heliomar Quaresma,
José Nunes Filho e Priscila Quaresma.

Techno Park
apresenta
o Instituto
Vedecom e seu
projeto do
Veículo Elétrico,
Autônomo e
Conectado
O diretor titular, José Nunes Filho, participou da
cerimônia, realizada em 18 de agosto de 2015, para
apresentação do projeto com cooperação da Prefeitura
de Campinas, pela Inova Unicamp e pelo Parque
Empresarial Techno Park.
Sobre a iniciativa, Nunes lembrou o valor dos
programas de pesquisa e dos bons relacionamentos:
“Precisamos nos preparar por meio da inovação, a qual
nos permitirá aumentar a nossa competitividade.”
A proposta fundamental deste encontro esteve
calcada no incentivo à integração da indústria
brasileira e dos centros de pesquisa aos projetos de
mobilidade urbana que vêm sendo desenvolvidos
no mundo, com destaque para os veículos elétricos
autônomos que rodam pelas ruas, controlados por
softwares, dispensando motoristas.
22
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A IBE-FGV celebrou, no mês de junho de 2015,
o 3º Prêmio de Excelência Acadêmica. O evento
foi realizado na unidade de Campinas e reuniu
aproximadamente 400 pessoas, dentre autoridades
da região, docentes e alunos.
Foram premiados, em dinheiro, os três primeiros
colocados nas categorias Coordenador e Professores
de MBA e Pós-Graduação em Administração de
Empresas. Os classificados até o 10º lugar receberam
troféus e menções honrosas na oportunidade.
O diretor do CIESP-Campinas, José Nunes Filho,
parabenizou a iniciativa da escola de negócios.
“Investir em reconhecimento ao capital intelectual
na situação em que estamos não é para qualquer um.
Crise é que a IBE-FGV não é. Esta escola merece todo
o nosso respeito. Está implantada em Campinas, mas
poderia estar em qualquer lugar do mundo, devido à
sua importância”, disse.
O presidente da IBE-FGV, Heliomar Quaresma,
explicou que foram aplicadas diferentes formas de
avaliação dos ganhadores. “Ouvimos as pessoas que
vivenciam o cotidiano da nossa instituição. A educação
é extremamente necessária para o desenvolvimento
sustentável de uma sociedade. Dar importância ao
trabalho que o professor realiza de forma sustentável
é a melhor maneira de valorizá-lo”, aponta.
Imagem de divulgação do Techno Park

Na contramão da crise,		
IBE-FGV investe em excelência
na educação corporativa

O Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Social e de Turismo, Samuel Rossilho, expõe a
importância da ação.

Na oportunidade, o diretor do Techno Park,
José Luiz Guazzelli, discorreu sobre o objetivo da
apresentação das bases de um Instituto de EcoMobilidade no Brasil, o qual permitirá a transferência
tecnológica entre os parceiros e os países. “Esta
montagem possibilitará aproveitar as indústrias já
instaladas e que são parceiras do Vedecom, bem como
propiciar a integração de outras indústrias e centros
de pesquisa sediados no Brasil”, explicou.
O Instituto Vedecom está baseado na França,
sendo uma parceria público-privada envolvendo 46
atores de diferentes setores da indústria automotiva,
fabricantes de equipamentos, escolas de engenharia
e universidades, atores do setor de serviços da
mobilidade e representantes governamentais.

Diretoria participa

Imagem de divulgação do Congresso

1º Congresso Nacional de Encontro
de Cerimonialistas

No dia 16 de setembro de 2015, a Regional de Campinas marcou presença em encontro com foco no Afroempreendedorismo,
promovido pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria
da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo.
A gerente regional, Paula Carvalho, proferiu a palestra de abertura, “Estimulação da Cultura de Negócios”, momento em que
apresentou as inúmeras possibilidades para o incremento e a indução de negócios. “Para nós, é extremamente gratificante contribuir
para a ampliação dessa cultura de relacionamento. Mostramos como pode ser fácil ampliar as vendas, muitas vezes, basta olharmos
ao lado e estabelecermos parcerias com empresas vizinhas, que podem fortalecer nosso processo produtivo, além de gerar mais renda
para a região. A ampliação de mercado se dá em rede”, declarou.
Na composição das exposições, tiveram ênfase as temáticas: “Empreendedorismo e a estratégia do projeto Brasil afroempreendedor”,
com João Carlos Nogueira – Sebrae, IAB, Ceabra; e a “Formalização
de microempresa”, com Maria Paula Castro Santos – Sebrae-SP.
Dentre as autoridades presentes, prestigiou o encontro o prefeito de Hortolândia, Antônio Meira.

CIESP-Campinas
é homenageado
no ZAPFest 2015
Imagem de divulgação da Revista ZAP

valho, recebeu o prêmio em
nome da entidade. “Para a Diretoria Regional, é sinal de grande prestígio fazer parte desse
grupo de homenageados, composto por profissionais que batalham a favor do crescimento da
região, com iniciativas propositivas e de grande valor”, afirma.
Cerca de mil pessoas lotaram
o Theatro Municipal de Paulínia,
entre elas muitas autoridades,
atores e artistas, como Jone Brabo, do programa de TV Zorra Total, que fez a entrega dos troféus;
Jayme Periard, que na ocasião foi
homenageado pelos 30 anos de
carreira; e o ator Roger Gobeth.

O 1º Congresso Nacional de Cerimonialistas, realizado nos dias 17 e 18 de
agosto de 2015, na Casa de Portugal de
Campinas, reuniu cerca de 150 cerimonialistas e assessores de eventos de todo
o Brasil, que vieram em busca de novas
técnicas e tendências de mercado.
“O CIESP-Campinas marcou presença por meio do apoio institucional, que
para o projeto foi de grande importância,
visando o crescimento dessa ação”, relatou a organizadora do evento, Mirian
Mello. A Regional ainda ofereceu brindes especiais para sorteios direcionados
aos convidados e divulgou o trabalho da
Casa da Indústria.

Café da Manhã
de Negócios em
Hortolândia
Imagem de divulgação da Prefeitura de Hortolândia

A cerimônia de entrega dos
troféus Chamas do Progresso
aconteceu em 02 de setembro de
2015, com a organização da revista ZAP, que prima por contemplar a indústria, o comércio,
profissionais liberais e instituições pela excelência nos serviços
prestados. Este ano, o ZAPFest
trouxe a categoria Top of Mind de
Paulínia, que prestigiou os escolhidos através de pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa e
Matemática da Unicamp, na qual
quase 50 segmentos do município
se consagraram.
A gerente regional do
CIESP-Campinas, Paula Car-

www.ciespcampinas.org.br
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Debate propõe mais agilidade do setor de exportação
no Aeroporto de Viracopos
Campinas participou de Mesa Redonda na Prefeitura de Campinas,
no dia 2 de outubro de 2015, para discussão de procedimentos aduaneiros
em prol do melhor aproveitamento da estrutura de Viracopos.
O diretor José Nunes Filho destacou a parceria
de longa data com a ABV: “Lutamos para tentar
aperfeiçoar os processos deste aeroporto, o maior
HUB de exportações do Brasil. Observamos
um aeroporto com uma competitividade
fantástica, com características únicas, porém, se
faz imperiosa a participação ativa dos demais
atores, principalmente aqueles ligados à área
regulatória, a fim de possibilitar a agilidade que
é passível a este aeroporto, sem esbarrarmos no
teto da burocracia”, fundamenta Nunes.

Representando o CIESP-Campinas, também
estiveram presentes na reunião o diretor adjunto
de Comex, Marcos B. Eugenio, e a diretora adjunta,
Carmem Pavin.
De acordo com informações da assessoria de
imprensa da ABV, a Subcomissão Permanente
de Comércio Exterior da Câmara dos Deputados
Federais deve propor um estudo para a criação
de um “canal verde” para o setor de importação e
exportação de cargas da ANVISA como medida
para agilizar e dar mais eficiência ao trâmite de
volumes no Aeroporto Internacional de Viracopos,
em Campinas (SP). A implantação do modelo de
“canal verde” seria sustentada pela análise de risco
a ser feita em empresas importadoras e exportadoras
com uma diferenciação no rigor e na frequência
da fiscalização, dependendo do histórico de cada
empresa.
Na mesa debatedora, estiveram: Luiz Lauro Filho
(deputado federal); Luiz Alberto Küster (integrante
do Conselho Administrativo de Viracopos);
Luiz Carlos Zarattini (deputado federal); Flávio
Scorza (representante do Ministério da Indústria e
Comércio); Tatiana L. Palermo (secretária de Relações
Internacionais do Ministério da Agricultura); Adam
Cunha (assessor de Negócios de Carga de Viracopos);
Elson Isayama (diretor do SINDASP Campinas);
Júlio Gândara (vice-presidente da 3M); e José Yunes
(chefe da ANVISA de Viracopos).
Os participantes também cobraram reformulação
de processos e demonstraram proposta de novas
regulamentações para melhorar a gestão de
exportações.

Com força tarefa, durante o mês de outubro
de 2015 o tempo de Liberação da ANVISA em
Viracopos reduziu de 40 para 2 dias

“Observamos, a partir da força-tarefa realizada, que
é possível reduzir de 40 para 2 dias o desembaraço.
Assim, o que pedimos é para que isto seja mantido, a
fim de que possamos elevar a competitividade de nossa
região”, analisa o diretor titular do CIESP-Campinas,
José Nunes Filho.
Menos de um mês após a realização de Mesa
Redonda em Campinas para debater sobre os
entraves da exportação no Aeroporto Internacional
de Viracopos, o prazo de liberação da ANVISA
caiu de 40 para 2 dias, superando o menor tempo
registrado, que era 3 dias, no Porto de Santos.
A força tarefa da ANVISA no aeroporto foi
encerrada na sexta-feira (23/10), mas a expectativa
é de que ela seja renovada pela ANVISA e o prazo
conquistado continue, principalmente com o apoio
do recém-criado grupo PROLOG-Viracopos. Tratase de um grupo de trabalho criado no dia 22/10,
durante reunião dos envolvidos, para atuar de modo
permanente nas questões que envolvam ineficiências
nos serviços públicos e possam prejudicar o comércio
exterior nas operações por Viracopos. O grupo
será representado pelas seguintes entidades: ABV,
ABIMED, SINDUSFARMA, CIESP, OAB, SINDASP,
AUTORIDADE
AEROPORTUÁRIA,
ELOG,
LIBRAPORT E EADI AURORA, podendo haver
novos membros em função das novas demandas.

*Leia na página 91: Artigo com mais referências sobre o assunto.
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Com o crescimento da procura por estagiários e
aprendizes – em virtude da necessidade de qualificação de mão de obra entre os jovens –, o CIEE inaugurou, em 22 de outubro de 2015, as novas instalações da
unidade de Campinas.
Na solenidade, que contou com a presença de lideranças educacionais, empresariais e políticas, o
CIESP-Campinas foi homenageado na pessoa do diretor titular, José Nunes Filho. “Estamos em uma região
privilegiada, que tem entre as suas principais vocações o conhecimento. Precisamos aproveitar as oportunidades e investir em competitividade”, ressaltou.
“Apesar do momento difícil pelo qual passa o
País, acreditamos que a região de Campinas tem muito a oferecer e deve tirar proveito de seu potencial em
termos de infraestrutura de conhecimento, inovação,
tecnologia, logística e qualificação de mão de obra”,
valorizou Nunes.
As novas instalações em Campinas oferecem espaços mais amplos e confortáveis para o atendimento
de estudantes (com total gratuidade), empresas e instituições de ensino. Para Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do Conselho de Administração do CIEE, “as

Imagem de divulgação do CIEE

CIESP-Campinas é
homenageado em
inauguração da nova
unidade do CIEE em Campinas

novas instalações serão um marco na região, porque
promoverão maior interação entre os estudantes e as
empresas e órgãos públicos concedentes de estágio”.
A unidade fica na Rua Tiradentes, 195, Vila Itapura. Na inauguração, o CIEE prestou homenagem a
empresas e órgãos públicos da região pela concessão
de vagas de estágio e aprendizagem, contribuindo,
desta maneira, com a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Foram elas: Aeroportos Brasil (ABV),
CIESP-Campinas, CPFL, EPTV, Prefeitura de Campinas e Samsung.

1º Encontro de cabeleireiros e
profissionais da beleza de Hortolândia
A indústria da beleza teve destaque no evento
realizado no dia 28 de setembro de 2015. Uma das
propostas do encontro, organizado pelo vereador
John Lenon, foi o incentivo à formalidade e organização empresarial. “Estamos elaborando, em conjunto com a categoria, uma Associação que dará
força para diversas ações, entre elas a qualificação
e unificação dos profissionais. É um processo que
perpassa a organização institucional”, descreveu o
vereador.
O evento teve exibição de grandes marcas,
estandes com exposição de produtos, além de
demonstrações de serviços. “O encontro pôde confirmar a força da indústria da beleza, a qual contraria qualquer retração da economia brasileira,
apresentando no país um crescimento de no mínimo 15%. Em Hortolândia, o crescimento não é diferente. A proposta, a partir de então, é a organização
institucional dos profissionais, a fim de mostrar a
força do município em um mercado que só tende
a crescer”, explica o vereador Cléuzer Marques de
Lima, conhecido como John Lenon.

Imagem de divulgação da Câmara de Vereadores de Hortolândia

O CIESP-Campinas apoiou o evento que reuniu cerca de 500 profissionais da indústria de cosméticos

O vereador John Lenon cumprimenta os profissionais do setor.
www.ciespcampinas.org.br
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Ayrton Vignola/FIESP

Skaf incentiva participação em campanha do MPF
por lei anticorrupção

Paulo Skaf anunciou, no dia 31 de agosto de 2015,
durante conferência on-line com as diretorias regionais do CIESP, apoio ao projeto do Ministério Público
Federal (MPF) de enviar ao Congresso, como projeto
de lei de iniciativa popular, pacote com 10 medidas
contra a corrupção. Skaf explicou que o MPF pretende
coletar 1,5 milhão de assinaturas de apoio à proposta
e pediu o engajamento de todos os representantes da
indústria para ajudar no processo.
Skaf disse que a FIESP e o CIESP, entidades que
preside, estão de acordo com a maioria dos pontos listados pelo MPF e lembrou que durante a tramitação
da proposta no Congresso ela fica sujeita a ajustes.
“A discussão fica para o Congresso”, disse Skaf. “O

importante agora é o conceito de ter uma legislação
bastante rígida de combate à corrupção.”
A procuradora do MPF em São Paulo, Janice Ascari, participou da reunião como convidada e apresentou na ocasião as linhas gerais da iniciativa. Ela
valorizou a capilaridade das empresas em prol da coleta das assinaturas.
“A ideia é criar controles para coibir a corrupção
e ter legislação mais dura e célere, com a punição dos
culpados”, afirmou Janice.
Para conhecer na íntegra as 10 Medidas Contra a Corrupção formuladas pelo MPF, acesse:
www.dezmedidas.mpf.mp.br

Espanha
e Ilhas Canárias
Vantagens
econômicas e fiscais
para as empresas
brasileiras
O evento teve as honrosas presenças dos representantes do
ICEX – Escritório Comercial da Embaixada da Espanha em São
Paulo; Proexca – Agência de Desenvolvimento das Ilhas Canárias;
Cámara Oficial de Comercio Española em Brasil; CESCE – Seguros
de Garantias e Crédito; Afromchamber – Câmara de Comércio Afro
-brasileira; Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região; e
Prefeitura Municipal de Campinas.
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No dia 04 de novembro de 2015, a Regional, por meio de seu departamento de
Comércio Exterior, recebeu o encontro que
analisou as possibilidades que a Espanha
oferece e, mais concretamente, a região das
Ilhas Canárias, às empresas brasileiras que
fazem negócios com a África e a Europa.
Prestigiou o evento o cônsul geral da
Espanha em São Paulo, Ricardo Martinez
Vázquez.
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O diretor titular do CIESP Guarulhos, Maurício Colin; o deputado estadual, Alencar Santana (PT); o presidente da AGENDE, Aarão Ruben; e
o presidente da OAB Guarulhos, Fábio de Souza Santos.

No ano de 2015, o CIESP Guarulhos, que abrange
as cidades de Arujá, Mairiporã e Santa Isabel, propôs
e capitaneou uma ação de comprometimento com os
deputados estaduais eleitos pelo município de Guarulhos enfocando temas que beneficiem o desenvolvimento regional e a indústria local.
Foi elaborado um documento envolvendo 19 solicitações formalizadas em conjunto com as entidades

A ação visa fomentar o desenvolvimento regional por meio de documento com pleitos
acordados com os deputados estaduais.

locais: Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE); Agência de Desenvolvimento e Inovação
de Guarulhos (AGENDE); Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC); Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (ASSEAG); e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Guarulhos.
Dentre alguns dos pleitos da Carta aos Deputados, têm destaque: maior agilidade nas obras do rodoanel; metrô ou ferrovia São Paulo/Guarulhos/Aeroporto; estudo dos pontos de estrangulamento de
acesso a Guarulhos; leis de incentivos estaduais; Plano de Mobilidade Urbana para a região; e recursos para implantação de um Centro de Inovação no futuro
Parque Tecnológico.
A respectiva carta foi divulgada ao longo do ano
em diversos eventos na AGENDE, contando com a assinatura dos deputados: Alencar Santana, Auriel Brito, Jorge Wilson e Gileno.
“Nossa intenção é motivá-los a solucionar todas
as necessidades que temos em nossa região e tentar
saná-las através de medidas concretas e efetivas”, explicou o diretor titular da entidade, Maurício Colin.

CIESP São João da Boa Vista orienta
seus associados sobre o Bloco K
“A implantação do Bloco K pode ser uma ótima oportunidade para
otimizar processos, aumentar a produtividade e reduzir custos”,
esclarece o diretor titular, Saturnino Castilho Junior.
No mês de setembro de 2015, a Regional realizou palestra sobre a escrituração digital do Livro de Registro de
Controle de Produção e do Estoque, o conhecido Bloco K da
EFD (Escrituração Fiscal Digital). Entre os impactos nos
processos empresariais está o controle eletrônico dos volumes de produção, consumo e estoque pelo fisco federal e estadual por meio do fornecimento da formação de
cada produto produzido pela indústria.
Os palestrantes: Clóvis Alberto de Castro e Mário
César Lopes, especialistas da área contábil, esclareceram
as questões legais e os reflexos no departamento contábil, além dos assuntos relacionados aos processos produtivos e seus desdobramentos na rotina fiscal e, principalmente, às indústrias de transformação.
“Foi uma oportunidade aos nossos associados para
desmistificar o tema e conhecer a fundo a estrutura dessa nova obrigação acessória”, descreveu o diretor Saturnino Castilho Junior. Cerca de noventa executivos assistiram à palestra, que teve longo debate sobre o tema.
“Do lado positivo, um sistema contábil bem estruturado permitirá um efetivo conhecimento e controle do uso
das matérias-primas e demais insumos mensuráveis do
processo produtivo – individualizado para cada produto”,
28
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avaliou o diretor titular do CIESP São João da Boa Vista.
Em atendimento a pleito do setor produtivo, após
atuação da FIESP, por meio do Ajuste SINIEF nº 13, de
11/12/2015, publicado no DOU de 15/10/2015, o prazo
de obrigatoriedade de escrituração e envio da versão eletrônica do Bloco K, foi prorrogado nos seguintes termos:
• A partir de janeiro de 2017 para empresas com
faturamento acima de 300 milhões/ano, classificadas
nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), ou habilitadas ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado (RECOF), ou a outro regime
alternativo a este;
• A partir de janeiro de 2018 para as empresas
com faturamento igual ou superior a 78 milhões/ano,
classificadas nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
• A partir de janeiro de 2019 para as demais indústrias, empresas equiparadas a indústrias e estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Confira na pág. 72 a matéria "Bloco K: sua empresa
está preparada?".

Acervo do CIESP São
João da Boa Vista

Acervo do AGENDE Guarulhos

CIESP Guarulhos coordena
produção de Carta aos Deputados

CIESP Diadema cria GRANDI - Grupo de
apoio aos novos negócios de Diadema
“Nossas expectativas são altas, no primeiro encontro, realizado no dia
19 de agosto de 2015, conseguimos reunir em torno de 120 pessoas
da região do Grande ABCD. Deste grupo de participantes, boa parte já
confirmou presença nas demais ações do GRANDI”, afirma o diretor
titular, Donizete Duarte da Silva.
O GRANDI – Grupo de apoio aos novos negócios de Diadema – tem
por objetivo promover novos negócios através de disseminação de conhecimento sobre as boas práticas da gestão comercial, networking, debates,
fóruns e eventos de integração de negócios no mercado interno e externo.
“O foco principal está em auxiliar as indústrias e prestadores de serviços associados na ampliação de mercado por meio da inovação nos processos de trabalho”, conta o gerente regional, Dario Sanchez. Na reunião de
lançamento do grupo, em agosto de 2015, foram realizadas 312 reuniões
espontâneas de negócios.
Atualmente, estão previstas parcerias estratégicas com os órgãos regionais e instâncias municipais, “além de buscarmos o apoio das demais Diretorias Regionais do CIESP. Estamos visando um intercâmbio regional de negócios que será frutífero para todo o empresariado”, declara o diretor titular.
O CIESP Diadema e o CIESP-Campinas realizaram reunião, no segundo semestre de 2015, a fim de estabelecer parceria para lançamento do GRANDI na Regional de Campinas no ano 2016. Fique atento a
essa novidade!

55 19 98106.3412

Imagens de divulgação do CIESP Diadema
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Plenária com Palestra
A Plenária com Palestra já
é um clássico na agenda da
Regional, sendo uma oportunidade única de diálogo com
a Diretoria. Na abertura, o diretor titular, José Nunes Filho,
apresenta dados atuais, muitas vezes, em primeira mão,

da situação política e econômica de nosso país e região,
alertando para os possíveis
reflexos às empresas.
Os novos associados têm
cadeira cativa nas plenárias,
momento em que recebem,
das mãos do diretor titular,

os certificados da associação
em uma cerimônia que prestigia todos os entrantes.
Apresentações disponíveis
em: www.ciespcampinas.
org.br/site/apresentacoesdas-palestras

Caminhos
para a
Produção
e Consumo
Conscientes
Diretor-presidente do
Instituto Akatu fala
sobre os desafios
e oportunidades na
transição dos modelos
de produção e consumo
Representantes da diretoria, palestrante e convidados.

No mês de agosto de 2015, a Regional recebeu o
especialista em desenvolvimento sustentável e diretor-presidente do Instituto Akatu, Helio Mattar para
falar sobre qual o papel das empresas a fim de alcançarmos estilos de vida mais sustentáveis rumo à sociedade de bem-estar.
Ao abrir o encontro, o diretor de Sustentabilidade
da Regional, Luiz Fernando Bueno, deixou para reflexão a retórica de que “não há parte se não houver o
todo”. “A física quântica já afirma isto, desta forma é
fundamental que cada indivíduo tenha a plena consciência de como deve se posicionar dentro deste ‘todo’ e, principalmente, qual é este contexto no qual ele
se integra, pois só assim é que – de fato – poderá assumir a sua parte no que se refere ao desenvolvimento
de uma sociedade sustentável, caso contrário permaneceremos nadando contra a corrente”, analisa.

Ao explicar o poder do consumo consciente, o
qual permite estabelecer uma nova possibilidade nas
relações entre empresas, consumidores, governos e
sociedade, o diretor-presidente do Instituto Akatu
alerta: “O mercado é quem define as características
das empresas e do mundo em que vivemos. O consumidor está exposto a uma miríade de informações, assim, o consumo consciente deve chegar aos stakeholders por meio de uma massa crítica, que vai tomando
forma gradativamente. O consumidor está sensível às
questões sociais e ambientais, ele busca informações e
vai se apropriando continuamente do que as empresas estão fazendo, porém isso leva tempo. Lembrando
que para as empresas o valor das ações se consolida
a partir do conceito que é criado pelos próprios stakeholders”, descreve Helio Mattar.

Sobre o palestrante
Helio Mattar é formado pela Escola Politécnica da USP com títulos de
Mestre e Ph.D. pela Universidade de Stanford. Foi um dos fundadores do
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do qual é membro
do Conselho Deliberativo. É membro do Conselho de Consumo Sustentável do Fórum Econômico Mundial. Idealizador e um dos fundadores do
Instituto Akatu, presidi atualmente a instituição.

www.ciespcampinas.org.br
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Palestra:
“A Recuperação
Judicial como
Ferramenta
de Proteção e
Preservação das
Empresas”
A temática de junho de 2015 ofereceu
uma breve análise da difícil conjuntura econômica nacional e seus reflexos na
vida das empresas, mais especificamente de como é possível protegê-las em suas atividades,
bem como salvaguardar o patrimônio ou ativo conquistado, por meio da Recuperação Judicial.
Na condução da palestra os advogados Dr. Flaminio Mauricio Neto - especialista em Direito Empresarial, Tributário e Processo Civil e Economista -, e Prof.
Dr. José Acurcio Cavaleiro de Macedo - mestre e doutor
em Direito pela Universidade de Barcelona/Espanha.
Dr. Mauricio Neto, com 35 anos de experiência na
área empresarial; Conselheiro da FIESP/CIESP na regional Campinas por mais de 15 anos; Conselheiro do

SESI/SENAI e Diretor Estatutário da ABINEE, ressaltou na ocasião: “Não estamos querendo buscar uma
solução mágica para este difícil cenário, mas sim mostrar que existem alternativas com respaldo legal que
podem e devem ser usadas como ferramenta de proteção e preservação das empresas.”
O Prof. Dr. José Acurcio Cavaleiro de Macedo, advogado com destacada atuação em Direito Empresarial/Falimentar, concluiu a apresentação evidenciando os princípios de elaboração de um Plano de
Recuperação e a forma de análise para decisão do melhor momento da opção pela Recuperação Judicial.

Reunião DEPAR e Conselho do CIESP-Campinas
Na data, o departamento
de Ação Regional (DEPAR),
da Federação das Indústrias
do Estado de SP (FIESP) e do
Conselho do CIESP local, conduziu sua plenária de forma integrada aos associados, a fim de
posicionar os mesmos das ações
da Casa da Indústria diante da

atual crise política e econômica
pela qual passa o país.
À frente das explanações: o
diretor titular, José Nunes Filho;
o 1º vice-diretor e diretor estadual
de Negócios, Produtos e Serviços,
José Henrique Toledo de Corrêa;
e o diretor titular do DEPAR
Campinas, Rui Rabelo.

Na pauta, mereceram destaque ações como o Manifesto da
FIESP/CIESP: Não Vou Pagar o
Pato, contra o aumento de impostos; e a Campanha: 10 Medidas
Contra a Corrupção, conduzida
pelo MPF – Ministério Público
Federal.

Andrea Prado/Melhor Imagem

A diretoria salientou aos empresários a necessidade de
união de todos contra medidas que onerem ainda mais a indústria e a sociedade em geral, um exemplo são as mudanças nas
regras de arrecadação do Sistema S (que reúne entidades como
SESI, SENAI e SEBRAE), já em tramitação. “Esta conta não é
nossa, e vamos lutar contra medidas que punam ainda mais a
população”, afirmou o diretor titular, José Nunes Filho.
Ao final, o
microfone esteve aberto aos
empresários
para dúvidas e
continuação do
debate.
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Plenária com Palestra

“Olhando além
da crise: O
que esperar
do cenário
econômico”

No dia 27 de outubro de 2015,
empresários e gestores de empresas
puderam saber mais e entender o
porquê e para onde vai a Economia
Brasileira no que se refere às perspectivas de trabalho e melhores direcionamentos.
“O grande desafio deste mo-

mento é compreender o desenrolar
da atual conjuntura do país e seus
impactos sobre as empresas e famílias, permitindo que os agentes econômicos possam realizar um melhor planejamento de seus atos.”,
afirmou o palestrante Guilherme
Renato Caldo Moreira.

O especialista, que atua desde 2009 como economista na FIESP e desde 2011 na
gerência do DEPECON (departamento de
Pesquisas e Estudos Econômicos), afirma
em suas projeções que o caminho está no
planejamento pós-crise: “A indústria, tradicionalmente, sempre foi o motor de arranque das recuperações de crise do Brasil.
E, hoje, o que a gente observa é uma perda de dinamismo dessa indústria por conta
de uma política econômica que apostou no
consumo sem a contrapartida da produção.
É sobre essa ótica que se dá a nossa avaliação: uma mudança de modelo apostando
na competitividade brasileira e escolhendo
o caminho que devemos seguir”, pontua.

Estratégia e Negociação
Palestra realizada em 15 de setembro de 2015
aborda estratégia comercial e produtividade
da equipe de vendas, com ênfase para o
aumento da competitividade no cenário atual.

O CIESP-Campinas convidou o especialista em
Vendas e Marketing Clóvis Lumertz, presidente e
fundador da Allcon – Consultoria, para debater e
criar um ambiente de reflexão e insigths sobre como
vencer os desafios, obter resultados e criar novos canais de abordagem no mundo negocial.
Logo no início de sua exposição, o palestrante
trouxe à tona a questão:
“Sua equipe de vendas está preparada para enfrentar os desafios do cenário atual?”
Momento em que explicou: “Vai ter sucesso mes-

mo num cenário hostil, como o atual, a empresa
que se dedicar a construir um modelo de execução comercial vitorioso. Ou seja, uma vez que a
empresa sai do patamar de meramente vendedora e passa para executora comercial, toda estratégia Go-to-Market passa a ser desenhada para captura de oportunidades, quer seja na carteira de
clientes, quer seja na prospecção de novos mercados”, valida Lumertz.
O consultor ainda reforçou o potencial das
empresas para todos os segmentos e portes, “apenas é
preciso ter a vocação para sair da mesmice e fazer algo
diferente” complementa.
A Allcon – Consultoria já realizou programas de
desenvolvimento gerencial In Company, para mais de
50.000 executivos das empresas clientes, com mais de
600 organizações-clientes, entre elas: Coca-Cola, Bunge, Nike, O Boticário, Cargill, Lojas Colombo, Móveis
Todeschini, Marcopolo, Kimberly Clark, Ford, Tramontina, Kraft Foods, Tigre, WEG, Volvo, dentre outras no Brasil e exterior.
www.ciespcampinas.org.br
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Impulsione seu Sucesso! Invista em Coaching!

Faça o Professional & Self Coaching - PSC
A melhor e mais eﬁcaz metodologia de desenvolvimento humano do Brasil!

O PSC é a maior e mais completa formação e certificação em Coaching do Brasil. O programa oferece as mais
modernas técnicas, ferramentas, conteúdos e práticas estratégicas de desenvolvimento pessoal, profissional e
empresarial. São 180 horas de intenso Aprendizado, Capacitação, Evolução e Resultados Extraordinários!

5 Benefícios para você
• Autoconhecimento
• Desenvolvimento de Novas Habilidades e
Competências
• Clareza de Metas, Objetivos e Senso de
Propósito
• Equilíbrio entre Vida Pessoal e Profissional
• Evolução Contínua

5 Benefícios para empresa
•
•
•
•
•

Cultura de Alta Performance
Aceleração de Resultados
Assertividade no Planejamento e Estratégias
Maior Engajamento e Redução do Turnover
Desenvolvimento do Potencial dos Colaboradores

Turbine sua Carreira e sua Empresa, Faça IBC!
www.ibccoaching.com.br
(19) 4062-0988 / (11) 4062-0988

Imagem de divulgação da John Deere

à frente

John Deere
expande Centro de
Distribuição de Peças
e inaugura Centro de
Treinamento
Instalação fica em Campinas e recebeu
investimentos de US$ 13 milhões, sendo
parte do planejamento de longo prazo da
John Deere.

Centro de Treinamento
Focado no ensino e aprendizagem, o Centro de
Treinamento da John Deere é um espaço com capacidade para até 64 pessoas preparado para capacitar os
participantes a conhecer a fundo as novas fronteiras
tecnológicas disponibilizadas pela empresa.
“Nos últimos anos, uma crescente procura pela
melhoria da formação e atualização de conhecimento
levou a John Deere a tomar a decisão deste investimento. Vimos oportunidade de aperfeiçoar os nossos
serviços de capacitação para novas tecnologias, bem
como aumentar o número de cursos oferecidos”, diz
Ariosto Moraes, gerente de Treinamento para América Latina.
Esta é a segunda grande inauguração da John
Deere em 2015. Em agosto, a empresa inaugurou a
expansão da fábrica de Montenegro e nacionalizou a
Série 8R de tratores de alta potência, cujo aporte foi de
US$ 40 milhões.
Aproximadamente, para a área agrícola, 60 concessionários atendem o Brasil todo em mais de 260 pontos
de vendas da empresa. Já para a linha de construção
são cinco distribuidores estrategicamente localizados
em todo o território nacional, com mais de 20 lojas.
Imagem de divulgação da John Deere

Como parte da consolidação dos investimentos no
Brasil e para melhor atender o aumento do portfólio
de produtos, do volume de produção e da rede de
concessionários e distribuidores, a John Deere inaugurou, no mês de outubro de 2015, a expansão do
Centro de Distribuição de Peças para a América do
Sul, em Campinas (SP). Com esse investimento, o
Centro de Distribuição de Peças praticamente dobrou
de tamanho: passou de 40.000 m² para 74.500 m².
Com a expansão, o espaço ganhou uma novidade:
um Centro de Treinamento destinado à capacitação
de concessionários, distribuidores, funcionários e
clientes. Os investimentos fazem parte de um plano
de médio e longo prazo da John Deere no Brasil, com
valores que ultrapassaram US$ 200 milhões nos últimos cinco anos, em todas as divisões em que a companhia atua.
“A expansão reforça o objetivo da John Deere em
oferecer soluções integradas ao mercado por meio do
melhor desempenho, garantindo disponibilidade e
produtividade dos equipamentos, que contam com
tecnologias de última geração. É mais uma demonstração de como a John Deere acredita no potencial do
País. Neste caso, apostamos na eficiência logística e na
alta capacidade de entrega de peças como diferenciais
que impactam em nosso atendimento pós-venda.
Desta forma, estreitamos cada vez mais o relacionamento com nossos clientes, valorizando a marca”, ressalta Ilson Eckert, diretor de Operações de Peças, América do Sul. O executivo ressaltou o fato da localização
do Centro de Distribuição, próximo dos aeroportos de
Viracopos e Guarulhos, do Porto de Santos e de importantes rodovias, favorece a logística de entrega dos
itens à rede de distribuição da companhia.
As peças têm 300 destinos em todo o Brasil, América do Sul, EUA e alguns países da Europa. Atualmente, 9 mil caminhões por ano saem do Centro de
Distribuição.
O Centro de Distribuição conta com 110 mil códigos em estoque e 97% de capacidade de reposição
rápida. A expectativa é de ter 180 mil peças até 2021.

À esquerda, ao lado da placa, o prefeito Jonas Donizette, junto com
executivos da companhia.
www.ciespcampinas.org.br
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à frente
Imagens de divulgação da Legítima Confecções

Legítima Confecções cria moda inclusiva

A escola de moda, que integra a empresa, participou, no segundo semestre
de 2015, do 1º Concurso e Desfile de Moda Inclusiva de Campinas, promovido
pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.
Da esquerda: Maria Madalena Lemos de Assis, diretora Comercial da Legítima Confecções;
a aluna Thais Beloso; e a modelo Maria do Carmo.

O objetivo da ação foi incentivar a inclusão da
pessoa com deficiência na indústria de confecção e
produção de moda. “Esta foi uma oportunidade que
possibilitou à empresa entender melhor o universo e
as necessidades dos cadeirantes, bem como conquistar novos relacionamentos no setor”, afirmou Maria
Madalena Lemos de Assis, diretora Comercial da
Legítima Confecções.
Para a Legítima Confecções, a participação no 1º
Concurso e Desfile de Moda Inclusiva de Campinas,
que aconteceu em setembro de 2015, viabilizou a
inclusão de uniformes adaptados na sua lista de produtos, possibilitando a inserção de peças aparentemente convencionais, “porém, com pequenos detalhes de fechamento e abertura da roupa, os quais
promovem a vestibilidade na modelagem, além do
conforto e da beleza”, descreve Assis.
De acordo com a aluna da escola de moda da Legítima, Thais Beloso, eventos com esse formato possibilitam o desenvolvimento da moda em um âmbito
muito maior. “Se moda reflete o estado de espírito,
cultura e comportamento social, transformá-la e ter a
oportunidade de adaptá-la significa uma mudança de
cultura”, fundamenta.
Ao falar sobre o vestido utilizado para o desfile, a
modelo Maria do Carmo evidenciou: “O que mais me
chamou a atenção foram os botões de imãs em toda a
parte da frente, o que permite a abertura total, além
da praticidade no momento de abrir e fechar. Também
adorei a ideia de ser um uniforme que, aparentemente, não possui nenhuma diferença de um convencional”, expressa.
Empresa desenvolve projeto para capacitação
de profissionais com deficiência
Com a necessidade de mão de obra qualificada
para a indústria de confecção e vestuário da região de
Campinas, em 2012, o SENAI Roberto Mange inicia um
programa direcionado e, “dentre as empresas atendi36
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das, estava a Legítima Confecções, que cedeu a infraestrutura de maquinários. O projeto, que perdurou até o
final de 2013, atuava por meio da cessão de espaço, o
que permitia a ida de um instrutor até a indústria para
a realização das aulas”, conta o coordenador de Relacionamento com a Indústria do SENAI Roberto Mange,
Daniel Marcelo Lourenço. Com o encerramento deste
programa do SENAI, surge a CEP Legítima: “A parceria com o SENAI teve duração de três anos e foi fundamental para o trabalho da empresa ganhar corpo. A
Escola CEP Legítima nasceu a partir da busca de profissionais especializados para produção de uniformes”,
declara a diretora comercial da Legítima Confecções.
Atualmente, a escola CEP Legítima viabiliza, de
forma independente, cursos de modelagem, corte e costura industrial, trazendo para o mercado da moda profissionais habilitados às necessidades de cada empresa.
Além da atuação na área de capacitação profissional, a CEP está desenvolvendo um projeto que visa
atender os cadeirantes, “e assim incluí-los no mercado
de trabalho. Este seria um trabalho pioneiro na RMC
(Região Metropolitana de Campinas)”, revela Assis.
Para alavancar este projeto, a CEP Legítima busca parcerias com empresas interessadas em apoiar o desenvolvimento de infraestrutura básica para a Escola, por
meio de máquinas e softwares especializados.
Assim, a CEP pretende, após o processo de ensino-aprendizagem, criar uma rede de profissionais na área
de costura industrial inclusiva que poderão atuar, independentemente, na produção de modelagens. “Desta
forma, acreditamos cumprir nossa missão fundamental, criando uma cultura de trabalho inclusiva, agregando incentivos e bons exemplos dentro da nossa
indústria e expandindo esta possibilidade para o mercado”, fundamenta a diretora comercial.
As empresas interessadas poderão entrar em contato com a Sra. Maria Madalena Lemos de Assis, pelo
e-mail: cursos@ceplegitima.com.br ou pelo tel.: (19)
3272-0015.

SER ASSOCIADO, POR QUÊ?
O CIESP-Campinas atende a empresas de pequeno, médio e grande porte,
inclusive microempreendedor individual e microempresa. A Regional tem
como missão o acolhimento dos empresários por meio de serviços e produtos
específicos nas mais diversas áreas.
Veja depoimentos de empresas que já usufruem desses benefícios.
Conte sempre conosco e acompanhe!

A BONTON – Weill Ind. e Com. Ltda. – empresa genuinamente brasileira que atua
no segmento de produtos para embelezamento, conforto e manutenção de calçados,
vestuário, estofamentos domésticos e automotivos de couro – como todas as demais
empresas (especialmente aquelas que optaram por serem autofinanciadas),
vem encontrando diversas dificuldades na condução do seu dia a dia. As
barreiras de ordem fiscal, tributária e administrativa impostas por uma exagerada burocracia subtraem o tempo e a dedicação dos gestores e do corpo
administrativo do foco no core business das suas empresas. Neste sentido,
o CIESP-Campinas, ao longo dos nossos 17 anos de associação, vem nos
auxiliando principalmente no suporte às áreas de exportação e de facilitação na obtenção de dados de mercado, as quais colaboram como rica fonte de
informações para o estabelecimento de planos de ação e direcionamento dos nossos
negócios, permitindo, assim, a otimização no uso de recursos (pessoais, financeiros e
humanos),
que atualmente estão bastante escassos.”
Paulo R. Weill, Diretor da Produtos BONTON – Weill Ind. e Com. Ltda.

A Melo Automação Industrial Ltda. é associada ao CIESP-Campinas há seis
anos e, ao longo deste tempo, observamos ser esta uma instituição de grande credibilidade e competência no trabalho direcionado ao desenvolvimento da cadeia industrial. A entidade dispõe de prestação de serviços, informações sobre o setor, network
e treinamentos aos seus associados, sempre com alto nível de qualidade. Como associada, nossa empresa procura, por meio da representatividade da Casa da Indústria,
contribuir com o crescimento e o desenvolvimento industrial de nossa região e país.”
Henrique Melo – Diretor Executivo da Melo Automação Industrial Ltda.

Num primeiro momento, ao recebermos o convite para nos associar ao CIESP-Campinas, ficamos na dúvida, já que não conhecíamos a Casa da Indústria. Porém, com o passar
do tempo, a Telecam - Indústria e Comércio de Fios e Cabos Ltda. teve a oportunidade de
apreciar os serviços prestados e melhor usufruir dos benefícios.
Participamos de algumas rodadas de negócios e de cursos promovidos
pela Diretoria Regional e, quando temos alguma dúvida, recorremos à Regional para nos auxiliar no entendimento do melhor posicionamento.
Atualmente, nossa empresa – que conta com 100% de capital nacional –
está associada ao CIESP-Campinas há quatro anos e observa na entidade uma
grande oportunidade para troca de experiências e construção de rede de relacionamentos, sendo uma instituição com foco direcionado às demandas dos industriais.”
Eduardo Augusto da Silva, gerente de Marketing / Adm da Telecam Indústria e Comércio
de Fios e Cabos Ltda.
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CIESP-Campinas oferece

“A METAX se utilizou de uma linha de investimento da
Desenvolve SP para aquisição de equipamentos destinados à
locação para o segmento da Construção Civil. A parceria em
muito contribuiu para alavancar os negócios, gerando evolução
das receitas e aumento do número de empregos, considerando
que a linha possui prazo, carência e taxas adequados às
necessidades do nosso negócio. Ressaltamos que a equipe
técnica da Desenvolve SP esteve presente nos mais diversos
momentos do processo de trabalho como forma de bem
entender a atuação de nossa empresa.”
Reginaldo Faria Santos, proprietário da METAX – Equipamentos – Venda e Locação de Equipamentos.

Imagem de divulgação da METAX - Equipamentos

Atendimento Individual de Crédito
uma parceria do CIESP-Campinas
com a Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista

Imagem de divulgação da Bimeda.

Parceria em Eventos
Espaços do CIESP-Campinas
“Realizamos um grande evento de nossa empresa em parceria com a Diretoria Regional, no mês de outubro de 2015, no
Anfiteatro do CIESP-Campinas. Ficamos muito contentes com
o nosso primeiro evento na Casa da Indústria, os convidados
também ficaram, foi tudo muito bom e estamos colhendo os resultados. Acreditamos que o nome CIESP-Campinas nos deu
visibilidade e credibilidade, assim como as nossas palestras,
produtos e serviços agregaram à Casa de vocês, como costumam chamar.
Visualizamos uma parceria de sucesso e abundância em todos os sentidos!”
Márcia Uehara, Diretoria Comercial e de Marketing da
TOGETHER Soluções.

“Ao saber que o CIESP-Campinas administraria um curso
de drawback em suas dependências, me inscrevi de imediato,
já que há muito tempo buscava mais conhecimento sobre o tema para administrar os Atos Concessórios da Bimeda Brasil.
Com certeza, o estudante ou empresa que deseja saber
mais desse benefício da área de comex encontrará dificuldades
em nossa região, devido ao fato da existência de poucos profissionais que dominam o assunto. Desta forma, para a nossa
empresa, o curso de Drawback agregou muito valor aos processos diários.”
Dener Perez, Analista de Importação e Exportação da
Bimeda.
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Imagem de divulgação da Bimeda

Comércio Exterior
Curso de Drawback

artigo

REDUÇÃO
DO PREÇO
DA ENERGIA
ELÉTRICA

Acervo do Grupo Avanth

Por: Sergio Moreira,
membro do Grupo Avanth,
especialista pela FGV-RIO
em Petróleo, Gás e Energia
Elétrica, com diploma em
Políticas e Finanças Públicas pela Universidade de
Chicago (USA).

Atualmente, todos os setores da economia produtiva vêm sofrendo com as ações intervencionistas do
Estado brasileiro. Em maior ou menor grau, estes
setores estão sendo impactados pela crescente carga
tributária imposta pelo governo para cobrir os gastos
da máquina pública. No intervencionismo estatal
iniciado em 2010, e cujos efeitos nefastos estão sendo
percebidos agora, merece especial destaque a MP
579/2012, que prometia um corte de 20% nas tarifas de energia, mas que, na verdade, causou fortes
desequilíbrios no setor elétrico. Somente neste ano
de 2015, a energia elétrica já teve um reajuste de mais
de 50,2% (dados do Banco Central).
Sabe-se que, hoje, pela jurisprudência firmada
nos tribunais, os Estados Federados e a União, apostando no desconhecimento e na inércia dos consumidores, utilizam-se de uma área cinzenta do arcabouço tributário brasileiro. Sem previsão legal do
ordenamento jurídico, irregular e conjuntamente,
em impostos estaduais e contribuições sociais federais, auferem mais de R$ 80 bilhões de reais por ano.
Felizmente, existe uma luz no fim do túnel.
Estudos que contemplaram tanto os aspectos fiscais
quanto os preços puros da energia elétrica (sem
impostos e contribuições sociais) indicaram estratégias que o empresariado pode adotar para minimizar a alta carga tributária.
Assim, uma das soluções para o consumidor final
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(setores industrial, comercial e de serviços) é a migração, se for o seu caso, do ambiente de contratação
regulada (ACR) para o ambiente de contratação livre
(ACL), onde a energia elétrica tem, nesse momento,
seu preço bem abaixo daquele praticado pelas distribuidoras, com desconto, inclusive, na taxa de uso
do sistema de distribuição (TUSD). Ao final, com
o devido planejamento, o empresário poderá obter
ganho de até 22% no preço final da energia elétrica.
Outra solução viável para o consumidor final de
energia elétrica, seja da base cativa da concessionária
de distribuição ou do ambiente de contratação livre,
que pode gerar em caráter definitivo um ganho de
até 8,5% no preço final da energia elétrica, é a redução legal da cobrança de parte do ICMS e da parte
reflexa do PIS/COFINS que estão presentes na fatura
de energia. Ou seja, se implementadas em conjunto,
essas estratégias poderão render uma economia de
até 30% na aquisição de energia elétrica.
Se por um lado é certo que os custos de energia
elétrica continuarão a subir, por outro as empresas
também terão de implementar ações para mitigar o encarecimento de seus produtos. Buscar preços
competitivos de energia elétrica e valores justos
é, antes de qualquer coisa, uma questão de justiça,
equilíbrio e sobrevivência para as empresas perante
um Estado que pouca contrapartida oferece para a
sociedade.

artigo

EMPREENDENDO EM
TEMPOS DE CRI$E
Em momentos de crise, é perfeitamente
compreensível que o empreendedor fique mais
cauteloso para empreender, pois a decisão, além
de ser difícil, requer muito estudo, preparação e
coragem para assumir riscos inerentes a qualquer
tipo de negócio. Por outro lado, em momentos como
este, surgem também empreendedores que conseguem vislumbrar oportunidades diante das adversidades, oferecendo soluções para atender às necessidades e desejos do mercado. Na verdade, o que muda
em momentos de turbulências não é o mercado e sim
o comportamento dos consumidores, que, diante das
dificuldades, tomam suas decisões de consumo com
mais critérios e prioridades. Sabemos que as crises são
cíclicas, felizmente, e a economia tende a se estabilizar
no médio prazo.
Independente da situação econômica do país, os
novos empreendimentos enfrentam no início de suas
atividades grandes desafios. Mesmo porque tudo
é novo. A carteira de clientes ainda está em formação, as parcerias com os fornecedores ainda estão
em andamento e o pessoal da empresa também está
adquirindo as competências necessárias para atender
às necessidades da empresa. Outro detalhe importante: o nome e a marca dos produtos da empresa são
pouco conhecidos no mercado.
Estudos de viabilidade econômica e financeira
indicam que qualquer novo negócio leva em média
dois anos para atingir o faturamento mínimo necessário para cobrir todos os custos e despesas. Já o capital
investido no novo negócio normalmente é recuperado
num período de 3 a 4 anos.
De acordo com o especialista Raymond Kao,
empreender é fazer algo novo (criativo) ou diferente
(inovador) com o objetivo de criar riqueza para o indivíduo e adicionar valor para a sociedade. Portanto,
ser empreendedor é se engajar em um processo de
criação de riqueza e agregação de valor, através do
desenvolvimento de ideias, com a combinação entre
recursos e execução, ou seja, fazer as coisas acontecerem. Desta forma, o empreendedor é aquele indivíduo
que aproveita, agarra e identifica uma oportunidade
desenvolvendo algo diferente e com valor.
Todo empreendedor oferece para o mercado
soluções para os problemas existentes e que ainda
não foram resolvidos. Em épocas de crise, o que não
falta são problemas e desafios a serem superados.
Normalmente, em períodos turbulentos, as pessoas
mais atingidas são aquelas que demoram para entender as mudanças que estão ocorrendo e não tomam
nenhuma atitude, assim, correm o risco de fracassa-

Por José Carlos
Cavalcante,
gerente do escritório
regional do
SEBRAE-SP em
Campinas.
Com formação em
Empreendedorismo
e Pequenos Negócios
pelo Babson College
Boston USA.

rem com mais rapidez. Ao contrário, o empreendedor com o espírito espartano, em momentos de crise,
não fica na sua zona de conforto e, com a visão mais
ampla, identifica e aproveita as oportunidades que
surgem mesmo em momentos difíceis. No início de
qualquer nova atividade, é natural cometer alguns
erros. Quando isso acontecer, o empresário deve
procurar entender o que houve, corrigir rapidamente
o que não deu certo e não cometer mais o mesmo erro.
O seu lema tem que ser “lição dada, lição aprendida”.
Outra coisa de extrema importância é o otimismo. Ele
tem que ser o primeiro a acreditar que o seu negócio
é viável e estar sempre acompanhado de um time de
colaboradores focados e comprometidos com os objetivos da empresa.
Diante da crise, as pessoas e empresas têm que
buscar saídas criativas e inovadoras que nem sempre
foram pensadas ou buscadas em tempos normais. Em
tempos de turbulências, é comum empresas e pessoas
empreenderem mudanças que não teriam a mesma
coragem em tempos comuns. A sensação clara de
“mudar ou morrer” só faz aumentar a coragem e a
determinação para a mudança.
Empreender é um processo que requer competências técnicas e comportamentais. E, sendo um
processo, tem suas fases que deverão ser seguidas rigorosamente para que o novo negócio ofereça
ao empreendedor segurança, liquidez e o retorno
desejado. São cinco fases que compõem o processo
empreendedor: desenvolvimento de competências
empreendedoras; identificação e avaliações das oportunidades; desenvolvimento de um plano de negócio;
determinação e captação de recursos; e escolha de um
modelo de gerenciamento do novo negócio.
Finalizando, o sucesso de qualquer negócio independe de crise. Para que tenha sucesso, um negócio
depende de fatores internos e externos. Os fatores
externos nem sempre estão no controle da empresa,
já os fatores internos vão depender da capacidade do
empreendedor de reunir colaboradores competentes
e comprometidos, ter processos internos bem definidos e procedimentos operacionais e administrativos
eficientes, de forma a otimizar os recursos, além de
uma liderança transformadora e inspiradora.
www.ciespcampinas.org.br
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CPFL Energia
ingressa no
segmento
de eficiência
energética com
a criação da
CPFL Eficiência
Para a nova empresa, que tem como tática fidelizar e ampliar o número de consumidores livres, este
é um momento estratégico para que os empresários
aumentem a sua competitividade por meio da redução
do custo de energia. “É interessante que as empresas
tomem ações não somente paliativas, mas soluções
concretas”, declara Goulart.
A CPFL Eficiência, criada no final de 2014, atua
no segmento de eficiência energética com objetivo de
ampliar o portfólio de produtos e expandir a participação do grupo CPFL Energia no mercado livre. A
nova empresa vem desenvolvendo projetos e iniciativas em conjunto com a CPFL Brasil, comercializadora
do Grupo.
“O mercado brasileiro de eficiência energética
é promissor e apresenta grande potencial de crescimento. Além disso, a CPFL Eficiência permitirá que
ampliemos o relacionamento com os nossos clientes no
mercado livre”, afirma o diretor Luciano Goulart.
Em seu primeiro contrato multissoluções, fechado
no segundo semestre de 2015, com a Algar Tech –
multinacional brasileira que integra soluções de TIC e
BPO –, a CPFL Eficiência atuará na modernização dos
sistemas de iluminação e climatização, financiará dois
projetos de energia solar e ainda promoverá a migração do cliente para o mercado livre.
No acordo, está prevista a substituição de 18 mil
lâmpadas convencionais por LED, a troca do gás usado
na climatização por um mais leve e econômico e uma
consultoria em soluções energéticas para auxiliar a
empresa no dimensionamento de suas necessidades
energéticas e nas negociações com fornecedores. Esses
projetos serão executados nos data centers da Algar
localizados em Campinas (SP) e em Uberlândia (MG).
Além disso, o contrato também contempla uma
parceria com a Alsol, empresa incubada da Algar na
área de energia solar, para a construção de uma usina
solar no data center em Campinas e a expansão da
planta solar existente no data center de Uberlândia.
“É importante que a sociedade busque alternativas
sustentáveis para o crescimento econômico, e aproveitar o potencial solar de nosso país é uma das soluções
disponíveis. O objetivo da Algar Tech é replicar a expe-

“O objetivo de nossa ESCO – Empresa
de Serviços de Conservação de
Energia é atender a um mercado
ainda pouco explorado pelas empresas de grande porte. A chave de
sucesso para uma solução de eficiência energética está muito atrelada ao
arranjo, assim, em um projeto multissoluções, os benefícios vêm a médio
e longo prazo”, afirma o diretor da
CPFL Eficiência, Luciano Goulart.

riência para as suas unidades de negócio em Uberlândia (MG) e em Campinas (SP)”, afirma José Antônio
Fechio, presidente da Algar Tech.
Esses projetos proporcionarão uma economia de
3,5 mil MWh por ano no consumo de energia da Algar
Tech, dos quais 73% correspondem às ações de eficiência energética e 27% são provenientes da autoprodução
de energia das usinas solares.
A execução desses projetos demandará R$ 6 milhões em investimentos, que serão 100% financiados
pela CPFL Eficiência com recursos próprios. “A CPFL
Eficiência oferece aos seus clientes alternativas contratuais flexíveis. Os modelos disponíveis são: contrato de
performance, ligado à economia financeira obtida com
o projeto; de consultoria, baseado em contratos anuais
e bianuais; de venda de soluções e projetos; e na modalidade BOT (construir, operar e transferir, na sigla em
inglês)”, descreve Goulart.
Mercado Livre
Além dos projetos na área de eficiência energética e
energia solar, o contrato com a Algar prevê que a CPFL
Brasil, comercializadora do Grupo, realize a migração
das unidades de Uberlândia, Jaraguá (MG) e Campinas (SP) do mercado cativo para o livre. A mudança de
ambiente de contratação significará a comercialização
de 6,61 MW médios de energia incentivada – proveniente de fontes renováveis, como usinas eólicas e
termelétricas a biomassa – para a Algar Tech.
No acordo com a CPFL Brasil, a Algar também
contratou a nova versão do Serviço de Gestão de
Energia no Mercado Livre da comercializadora, ferramenta que inclui, entre outros serviços, a representação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e a geração de relatórios de desempenho via
site da Internet.
“Ao consolidarmos uma solução global, aproveitando-nos do know-how e expertise de nossas empresas, proporcionamos para a Algar segurança energética, redução de custos, postergação de investimentos
e sustentabilidade”, exemplifica o diretor da CPFL
Eficiência.
www.ciespcampinas.org.br
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SESI Amoreiras recebe
Fórum de Gestão Integrada
Segurança, Saúde e
Qualidade de Vida

O CIESP-Campinas
marcou presença na
abertura do Fórum
de Gestão Integrada,
realizado no SESI
Amoreiras.

O evento, promovido pelo SESI-SP no dia 01 de
setembro, teve um formato inovador e um caráter
regional. “Para nós, a iniciativa tem enorme valor
agregado e possibilita à indústria o avanço nos processos no sentido da permanente excelência”, conclui o
diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes Filho.
Cerca de 280 pessoas, de aproximadamente 40
municípios, participaram do encontro, com destaque
para: empresários, gestores de RH, médicos do trabalho, técnicos de segurança, educadores físicos, psicólogos e nutricionistas.
“A proposta principal do Fórum se baseou em
propiciar, através de um encontro presencial, conteúdo
privilegiado e contextualizado com o momento atual,
com ênfase para o papel desempenhado pelo SESI-SP,
como o principal agente social da Indústria, na busca
das soluções integradas", explicou Paulo Casati, diretor do SESI Amoreiras.
O gerente executivo de Qualidade de Vida do
SESI-SP, Eduardo Arantes, destacou que a Gestão
Integrada, como apresentada no evento, mostrou
claramente que é possível o
retorno financeiro para
as indústrias, bem
como a melhora da
vida dos trabalhadores. "Num
momento
de
crise financeira,
as
empresas
precisam direcionar
seus
investimentos
em Segurança e
Saúde de forma
assertiva, para que o

resultado seja obtido em curto prazo, mas que também
seja sustentável no longo prazo. Os especialistas
convidados mostraram o caminho", fundamenta.
Entre os cases apresentados, destaca-se o trabalho da empresa GE, a partir do modelo de Gestão
Integrada: “A integração de todos os programas de
saúde patrocinados pela empresa, porém, com objetivos diversos, como o manejo do risco de adoecimento
– que possa necessitar serviços de saúde, o manejo
da saúde decorrente da exposição ocupacional e os
programas dirigidos a promover e ampliar o total
de dias de bem-estar –, foi uma decisão estratégica
para garantir um programa de alta performance, cujo
objetivo está alinhado à garantia da produtividade”,
declara a gerente de Serviços Médicos da GE Brasil,
Márcia Agosti.
A gestão de informações de afastamentos também
mereceu lugar privilegiado no debate. O tema foi
conduzido pelo médico do trabalho Paulo Reis, diretor Técnico da SIS (Assessoria e Sistemas de Informação de Saúde). “Os dados de afastamentos – com
nexos previdenciários estabelecidos, seus índices de
frequência, gravidade, custo e a composição do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) – impõem desafios
aos técnicos que se envolvem com a área de Segurança
e Saúde no Trabalho no uso de indicadores chaves de
desempenho para avaliação de práticas preventivas
e para o retorno sobre o investimento realizado. Por
que não usar esses indicadores?”, questionou, ressaltando a importância dessa ferramenta.
Diversos profissionais de renome da área de saúde
e medicina do trabalho palestraram e contribuíram
para um olhar estratégico a respeito da melhoria da
qualidade de vida no trabalho, vinculada ao aumento
da produtividade e competitividade das empresas.
www.ciespcampinas.org.br
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Escola SENAI de
Indaiatuba – Eficiência
energética gerando
competitividade
“O serviço de eficiência energética oferecido pela
Escola SENAI de Indaiatuba é de extrema importância
para a sustentabilidade das empresas. Neste contexto,
a Escola SENAI de Indaiatuba assessora as organizações na implementação de soluções direcionadas ao
uso adequado de energia elétrica, por meio de diagnósticos que visam contribuir para o consumo racional, possibilitando redução de custos de tarifa, além
do aumento da eficiência energética”, afirma o Diretor
da Escola SENAI de Indaiatuba, Sr. José Luiz Chagas
Quirino.
A energia elétrica é um dos principais insumos das
indústrias, sejam de pequeno, médio ou grande porte.
Dados do anuário estatístico da energia elétrica (2015)
apontam que em 2014 as indústrias respondiam por
38,8% do consumo de energia, seguido das residências com 24,9%, comércio com 17,1% e rural com 5,0%.
Nesse cenário, boa parte da energia entregue
às unidades produtivas é desperdiçada ou usada
com baixa eficiência, comprometendo o aumento da
competitividade.
“Após a implementação das ações de eficiência energética, identificadas através dos diagnósticos, as organizações têm obtido significativos resultados na redução do consumo de energia elétrica. Sua
disponibilidade, qualidade e custo são determinantes
fundamentais para a capacidade competitiva do setor
produtivo”, valida Quirino.
Na atualidade, o custo elevado das tarifas é um
fator com o qual as empresas terão que conviver, e,
assim, mudar os seus hábitos de consumo e rendimento dos processos industriais.
Com base nesses pressupostos, o SENAI assessora as empresas com implementações de soluções
que visam contribuir para o consumo racional, objetivando a redução dos custos de tarifas e o aumento de
eficiência energética.
A escola SENAI de Indaiatuba conta com uma
equipe técnica especializada e certificada pela empresa
alemã GIZ, para realização de consultoria e soluções.
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A equipe técnica da Escola prestou recente atendimento à empresa Finetornos, na cidade de Campinas.
Com a análise, foi possível identificar diversas oportunidades de redução do consumo de energia nos
sistemas de ar comprimido, climatização, iluminação
e instalações elétricas, bem como no sistema de tarifação da empresa.
“O maior benefício foi contar com uma avaliação técnica de notória qualidade: todos os estudos
se mostraram muito consistentes, com forte embasamento nas normas específicas do setor e informações objetivas. Um diferencial foi a imparcialidade na
indicação das soluções possíveis para sanar os problemas apontados, o que nos deu muita segurança em
direcionar os investimentos necessários e alcançar o
melhor custo/benefício”, relata o engenheiro Alexsander Tadeu Fim, diretor de Planejamento da Finetornos.
“O projeto teve início com uma boa prática e,
posteriormente, assumiu uma relevância muito maior
com o cenário atual de crise energética. As economias alcançadas permitiram amortizar boa parte do
aumento das tarifas ocorrido no período, contribuindo
fortemente para equilíbrio das contas da empresa no
ano de 2015 e, agora, em 2016”, conclui o diretor da
Finetornos.
Os serviços oferecidos compreendem a realização de diagnóstico energético por meio de equipamentos de medição, análise do contrato de fornecimento, avaliação do sistema tarifário e melhoria dos
pontos críticos de consumo de energia, como: iluminação, força motriz, sistema do ar comprimido, calor,
consumo específico, gerenciamento da energia e
adequação NR 10.
A escola SENAI de Indaiatuba, especializada na
área de energia, está capacitada para atender sua
empresa. Para saber mais, entre em contato: SENAI
Comendador Santoro Mirone, tel.: (19) 3825-3450 ou
por e-mail: crismachado@sp.senai.br.

Acervo CPFL Renováveis.
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Acervo CPFL Renováveis.

CIESP-Campinas
aposta em
polo de
energia limpa,
fomentando
cadeia regional
de produção de
equipamentos.

Usina Solar Tanquinho (CPFL
Renováveis) / Campinas-SP.

Usina de Biomassa Ester (CPFL Renováveis)
/ Campinas-SP -– Localizada no município de
Cosmópolis. Conta com 40 MW de capacidade
instalada e está em operação desde 2010.

Acervo do CTBE (CNPEM)

Uma saída
sustentável:
a geração de
energia vista
por outro
ângulo

Projeto SUCRE – Uso de palha
de cana-de-açúcar para gerar eletricidade
– parceira do CTBE (Campinas-SP).
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O próprio governo, por meio de dados do MME –
Ministério de Minas e Energia, reconhece que, após as
soluções desenvolvidas para atenuar os problemas da
distribuição de energia no país, a geração de energia é
o elo que merece total atenção.
Na visão dos especialistas e industriais, 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 se torna um dos principais
entraves para a estabilidade e o crescimento econômico. Vale observarmos que o preço da energia hoje é um
dos fatores de alta contribuição para o aumento da in-

flação e a consequente retração da economia.
“Nossa energia atualmente é a mais cara do mundo, o que reduz assombrosamente a competitividade
da indústria brasileira”, enaltece o diretor titular do
CIESP-Campinas, José Nunes Filho.
O setor industrial teve, neste ano, um aumento de
pelo menos 50% no custo da energia elétrica. Nunes
reforça que o país é dependente da geração hidrelétrica e da termelétrica, e foi o custo do uso das usinas térmicas que pesou na conta em 2015, depois que
o reajuste foi repassado no ano de 2014, por causa das
eleições. “Agora, todos pagamos essa altíssima conta”, avalia.

De acordo com dados do BEM (Balanço Energético Nacional) 2014, a indústria responde por 36% do
consumo total de energia, estando atrás apenas do setor de serviços e transportes.
“Em vários outros países, as gerações eólica e fotovoltaica já são largamente utilizadas. Temos um
potencial imenso a ser explorado, mas pouco se investe para aumentar o uso dessas fontes”, afirma o diretor titular do CIESP-Campinas.
O Brasil está entre as 10 maiores biocapacidades do mundo, com 15,1%, à frente da China, que abarca 11,1%. (Fonte: WWF, Living Planet Report - 2014).

FLUXO DE ENERGIAS
Capacidade total instalada no país: 144.761.337 Kilowatts / 4.346 Usinas. (Fonte: Dados Aneel).

Evolução brasileira por fonte de geração
Evolução da capacidade instalada por fonte de geração

Hoje, cerca de 15% da energia elétrica gerada no Brasil se perde na transmissão e na distribuição. Isso equivale a todo o consumo de energia do comércio no país. (Fonte: EPE).
www.ciespcampinas.org.br
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Qual é a saída?
Na questão da energia elétrica,
a segurança de suprimento combinada com preços competitivos
é fundamental para o crescimento sustentado da economia. Como
parte da infraestrutura do país, o
bom funcionamento do setor requer: planejamento, gestão e regulação eficientes. A fragilidade
deste tripé explica a situação difícil em que se encontra o setor no
momento.
“É fundamental o restabele-

cimento da autonomia das agências reguladoras, cuja falta afeta
o setor e uma maior harmonia na
sua atuação. A ANP, a ANEEL e
a ANA devem, em conjunto, garantir a segurança energética de
forma sustentável, com gestão eficiente do uso da água e de nossos
recursos naturais e energéticos.
Consideramos fundamental, também, a imposição de maior previsibilidade na formação de preços e
das tarifas com a incorporação de

mecanismos de mercado. Para tanto, é preciso fortalecer e ampliar o
mercado livre de energia, atribuir
competitividade ao segmento de
gás natural e do etanol”, avalia o
vice-presidente do CIESP, Rafael
Cervone.
“O ajuste fiscal promovido pelo governo para alcançar o ‘realismo tarifário’ está se refletindo em
toda a sociedade com tarifas e encargos cada vez mais altos para
bancar os desequilíbrios”, observa.

Previsibilidade é palavra de ordem
A Casa da Indústria defende a urgência de maior
previsibilidade na formação de preços e das tarifas,
com a incorporação de mecanismos de mercado.
“Quando o consumidor opta por migrar para o
Mercado Livre, ele assume a responsabilidade de gerir
suas compras de energia, passando a ter previsibilidade dos custos deste importante insumo em seu processo produtivo”, explica o gerente geral Comercial da
Votorantim Energia, Cleber Mosquiara. De acordo com

o especialista da empresa, que realiza a gestão de energia (elétrica e gás natural) para todos os seus clientes
dos mais variados portes, ao fazer essa opção, o cliente tem liberdade de escolha sobre seu fornecedor, possibilidade de adequação do contrato de compra a suas
necessidades operacionais, otimização da alocação de
energia entre plantas produtivas e, principalmente, redução de custos.

Política Tarifária
A política tarifária que refletiu até recentemente no congelamento das tarifas gerou enormes dificuldades financeiras às concessionárias,
criando um grave desequilíbrio fiscal. Os recursos públicos foram pesadamente utilizados para compensar as tarifas defasadas frente
à elevação dos custos e aos riscos de segurança no abastecimento, inviabilizando o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, sem a
transparência necessária sobre a origem dos recursos e dos custos finais para a sociedade.
Após os desafios que têm atormentado a
distribuição de energia elétrica desde 2012, a
geração de energia hidrelétrica passou a viver
uma crise em 2013, que se aprofundou em 2015.
“Com a crise hídrica dos últimos anos, o cenário de falta de planejamento mostra que o país continuará ainda,
infelizmente, dependendo de fonte térmica, cujo custo de geração é mais caro e continuará a pressionar a tarifa da energia elétrica paga por todos”, revela o diretor do departamento de Infraestrutura do CIESP e da divisão de Energia da FIESP, e coordenador adjunto do Competro, Julio Diaz.

a retomada
Benéfica para os usuários e ao meio ambiente, surge um novo movimento muito forte em direção à Geração Distribuída, que é a geração elétrica realizada por
consumidores independentes. Para isso, são utilizadas
fontes renováveis de energia ou com elevada eficiência
energética – como a energia solar, eólica ou biomassa.
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Sendo um insumo vital para as indústrias, o custo
da energia que tem impacto direto na competividade,
levou o setor produtivo a incentivar a eliminação de
desperdícios através de programas de eficiência energética e consumo consciente de energia.
O estado de SP tem hoje a grande possibilidade
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de se tornar o centro de energia limpa do país, competindo em pé de igualdade com a região Nordeste.
Quem afirma isso é o consultor, vice-diretor do CIESP
e ex-subsecretário de Energia Renovável do Estado de
SP, Milton Flávio Lautenschlager: “Neste momento
(novembro 2015), o estado de SP está em 2º lugar nos
leilões de energia como o estado que mais tem vendido projetos na área de energia fotovoltaica no Brasil.

Soluções
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 as propostas da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para reduzir a burocracia e facilitar a instalação de
painéis solares fotovoltaicos vêm
ao encontro de uma demanda de
mercado, principalmente das pe-

Acreditamos que o próximo passo é a disseminação
da geração distribuída.”
No Brasil, a Resolução Normativa da ANEEL nº
482/2012 estabeleceu que as fontes de geração distribuída 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
energia” 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; de 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”, explica
o diretor de Infraestrutura do CIESP, Julio Diaz.

quenas e médias indústrias, que
buscam soluções para as incertezas
do fornecimento e falta de previsibilidade de tarifas.
Daí, também vale lembrar, a
importância das ESCOs – Empresas de Serviços de Conservação de
Energia. Sobre isso, a ABESCO –
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de
Energia menciona as oportunidades presentes nos projetos de eficiência energética nas empresas e
descreve este trabalho a partir de

uma análise do ambiente de cada
indústria: “Nosso estudo está inserido em amplo contexto, sediado
a partir de um formato eficaz que
visa unir o consumidor de energia
industrial ou comercial com as soluções possíveis e mais eficazes. A
partir de um programa de qualificação extremamente rigoroso, podemos orientar o cliente final de
energia na definição de quem cuidará de seus interesses econômicos e ambientais”, menciona.

Chamadas Públicas – PEE
Os recursos para o segmento industrial são disponibilizados por
meio de chamada pública de projetos, realizados anualmente em cumprimento ao estabelecido no PROPEE – Procedimentos do Programa de
Eficiência Energética. Os projetos apresentados são avaliados e, se selecionados, são repassados os recursos para implementação por parte do
cliente na forma de reembolso. “A chamada pública permite a ampliação
da participação dos clientes na apresentação de projetos de Eficiência
Energética para avaliação e, posterior, implementação”, revela o gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Luiz Carlos Lopes Junior.
Todos os recursos disponibilizados aos clientes com fins lucrativos
devem retornar à conta do Programa de Eficiência Energética para investimento em novos projetos do PEE na modalidade de performance, na qual o valor investido pela distribuidora no projeto é recuperado através do valor das parcelas determinadas pela economia de energia verificada.
Serviço
O canal de relacionamento criado entre o CIESP e a Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL Energia) foi uma ação pioneira e, devido ao sucesso de seus resultados, já

tem sido implementada em outras
concessionárias de energia. O objetivo da Casa da Indústria é permitir um trabalho menos burocrático,
com intermediação de conflitos e
correção de falhas. “É um processo
benéfico para todos. Tanto para as

indústrias, que conseguem uma via
de comunicação direta, quanto para a concessionária, que consegue
informações prévias, pode evitar
problemas e também tem um canal
mais isento de contato com as indústrias”, afirma Julio Diaz.
www.ciespcampinas.org.br
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As Possibilidades
O governo pretende, até 2023, incorporar 17 gigawatts de
usinas eólicas e 3,5 gigawatts de sistemas fotovoltaicos ao
fornecimento elétrico do país.
Através das contratações de geração de energia nova em
leilões, o governo federal tem buscado a diversificação da matriz energética e incentivado a implantação de projetos de
energia renovável.
Em entrevista, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME),
Altino Ventura Filho, analisou que os preços-teto da energia
gerada pelas fontes renováveis têm tido remuneração satisfatória aos investidores. O MME – Ministério de Minas e Energia apresentou no planejamento do governo para a matriz
energética a expectativa de R$ 1,4 trilhão até 2024. No planejamento dos próximos dois anos, o secretário disse que há o
comprometimento de criações de condições que viabilizarão a
redução do custo da energia aqui consumida. De acordo com
o governo, o Sistema Interligado Nacional - SIN traz ao país a
possibilidade de elevar a produção de acordo com a condição
hidrológica.
O crescimento do risco de déficit de energia elétrica em
2014-2015 é fato constatado e, por consequência, há a urgência
de uma política nacional de priorização das fontes renováveis;
porém, o crescimento econômico implica necessariamente no
aumento da demanda, o que depende imprescindivelmente
da conciliação de forças políticas.
A matriz eólica tem alcançado visíveis avanços nos últimos
anos e já é uma realidade ao representar 5% da matriz energética brasileira,
abastecendo na média 3,5 a 4% do Brasil, e com alguns picos de atendimento
de 10% da carga do SIN (Fonte: ABEEólica).
A fonte eólica cresce em ritmo acelerado no Brasil desde 2009, quando foi
realizado o primeiro leilão do setor. A capacidade instalada passou de 601
MW, naquele ano, para os 6.647 MW – crescimento de 1.006% (Fonte: Folha de SP
- dados do 2º semestre de 2015).

O diretor técnico da ABEEólica – Associação Brasileira da Energia Eólica, Sandro Yamamoto, destaca o fato desta energia ser um dos principais pilares da atual
matriz limpa no país: “O preço da energia eólica é muito competitivo, a expectativa é que este setor cresça em média 2 GWp por ano. Entre os desafios, está a necessidade da aceleração no desenvolvimento das linhas de transmissão”, revela.
Já a energia solar fotovoltaica ainda é a menor fatia do percentual energético do país e, consequentemente, observa-se um movimento atual muito favorável aos investimentos nesta fonte, acompanhe o gráfico abaixo.

Evolução global da
capacidade instalada de
energia fotovoltaica desde
1992 – em MW:
O segmento de energia que mais cresce no mundo é o da solar fotovoltaica. Em
2014, representou metade dos investimentos globais em energia limpa. Fonte:
Clean Energy Latin America.
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Os grandes investidores analisam o mercado hoje
com muito bons olhos, já que há condições favoráveis
no país para o avanço da energia solar fotovoltaica.
Sobre isso, o empresário Ronaldo Koloszuk, representante da ABSOLAR – Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, revela: “A energia solar veio
para ficar. Ela deixou de ser a alternativa do futuro
e começa a consolidar sua base como uma importante fonte complementar. Vale lembrar que o nosso pior
sol é melhor que o melhor sol da Alemanha, país líder
mundial neste tipo de geração”, descreve.
De acordo com dados da ABSOLAR, em 2015 foram 1.043 megawatts contratados em um único leilão
de geração centralizada, realizado em agosto, resultado similar ao leilão de 2014. Já no último leilão de novembro de 2015, houve a contratação de mais 1 GWp.
Ao todo, já são mais de 3 GWp contratados pelo governo. “Esta é uma tendência sem volta!”, exalta.
Com relação à geração distribuída, Koloszuk afirma que houve também uma “explosão” na quantidade de unidades conectadas à rede. A Aneel – Agência
Nacional de Energia Elétrica projeta que até 2024 se-

incluindo mão de obra, equipamentos, etc. –; assim,
acredita-se que a fonte solar terá um crescimento
igual ou até mais rápido do que se viu na fonte eólica.
E a cidade de Campinas comprova este avanço. A
Usina Solar de Tanquinho, localizada na cidade, é um
projeto piloto pioneiro no Brasil e está em operação
desde 2012, sua capacidade instalada é ligeiramente
superior a 1 MW. A energia gerada por esta usina está
contratada no longo prazo para clientes livres e a geração é suficiente para abastecer cerca de 700 residências por mês.
O projeto contempla uma planta solar fotovoltaica com Site MT (1,1 MWp) e centro de estudos
tecnológico constituído de 5 plantas de 15 kWp
com diferentes tecnologias, mais um aerogerador
de 6 kWe BT (site BT integra energia solar fotovoltaica e energia eólica).
A planta é integrada e monitorada através do
Smart Integration, um sistema de instrumentação
virtual desenvolvido no projeto com plataforma de
hardware e software aberta com simulação de cargas
variáveis e conexão à rede de energia elétrica.

rão 500 mil unidades conectadas, e “o mercado tem
uma expectativa ainda maior, de um milhão de unidades conectadas”, avisa Koloszuk.
O empresário pontua que o avanço desta fonte será muito rápido, entretanto, a inserção dela na matriz
brasileira ainda é recente. Vale mencionar que a fonte
eólica passou por este mesmo processo de amadurecimento na última década, ou seja, as condições para
realização dos leilões de energia, o avanço regulatório, o desenvolvimento da cadeia produtiva – aqui

Dentre os novos investimentos em energia solar
na região, vale ressaltar a empresa Globo Brasil, maior
produtora brasileira de painéis solares, que inaugurou, em 2015, unidade de painéis solares fotovoltaicos em Valinhos, a qual demandou R$ 50 milhões; e a
empresa de origem chinesa BYD, que investe R$ 150
milhões em uma planta de painéis solares fotovoltaicos em Campinas e tem a expectativa de nos próximos dois anos, se tudo correr bem, chegar ao número
de R$ 1 bilhão.

Segundo o Energy Outlook / Bloomberg
New Energy Finance, o Brasil deverá receber investimentos de US$ 120 bilhões em projetos de
energia solar até 2040.
■■

■■ O BNDES, no relatório “Perspectivas de
Investimento 2015-2018”, prevê o investimento
de R$ 6,6 bilhões no setor até 2018.
■■ A EPE estima que o setor crescerá 570%
até 2024.

A competitividade da biomassa também ainda
é um desafio, sendo hoje uma das principais linhas
de pesquisa no país. De acordo com dados da EPE –
Empresa de Pesquisa Energética, a biomassa de cana
compõe pouco mais de 15% na repartição da oferta interna de energia.
O diretor executivo da COGEN – Associação da
Indústria de Cogeração de Energia, Leonardo Santos Caio Filho, fala sobre a imprevisibilidade dos preços para a geração a partir da biomassa: “Para que os
grandes projetos de biomassa sejam viabilizados em
nosso país, é preciso dos Contratos de Compra de
www.ciespcampinas.org.br
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Energia (PPA – Power Purchase Agreement), que são
de longo prazo (15 a 25 anos). Porém, nos leilões existe uma imprevisibilidade de preços e, desta forma,
as empresas não conseguem executar planejamento.
Além disso, há o custo de conexão que se concentra no
gerador”, explica.
Nessa área, temos aqui no município um projeto
de pesquisa tido como uma das ações de referência
no ano de 2015. Para o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), que integra o
CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e
Materiais), converter bagaço e palha de cana-de-açúcar em eletricidade, em usinas de açúcar e etanol, representa uma excelente oportunidade para ampliar a
produção sustentável de energia elétrica no Brasil.
Com esse objetivo, o CTBE iniciou o Projeto SUCRE (Sugarcane Renewable Electricity). O SUCRE
tem como objetivo principal aumentar a produção de
eletricidade com baixa emissão de gases efeito estufa (GEE) na indústria de cana-de-açúcar, por meio do
uso da palha produzida durante a colheita. Para isso, o CTBE atua junto à União da Indústria de Canade-açúcar (UNICA) e a quatro usinas parceiras – que
recolhem palha para gerar eletricidade –, visando de-

senvolver soluções que elevem tal geração à plenitude
da tecnologia disponível.
A iniciativa é financiada pelo Fundo Global para o
Meio Ambiente (GEF) e gerida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ao todo, serão cinco anos de projeto e um investimento de
cerca de US$ 67,5 milhões.
Dados do projeto indicam que cerca de 10.400
MW de energia são gerados em usinas de cana e etanol, sendo metade dessa quantia consumida pelas usinas e a outra metade exportada para o sistema elétrico
brasileiro. Entretanto, somente a otimização da tecnologia empregada (em escala nacional) ampliaria essa
produção em sete vezes.
A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do PNUD/Brasil, Rose Diegues, ressaltou a importância do CTBE para o sucesso do SUCRE.
“Escolhemos o CTBE para executar este projeto audacioso porque eles possuem o conhecimento técnico e
a infraestrutura necessários para coordenar as ações,
além de estarem situados próximo ao maior polo produtor de cana do Brasil”, afirma.
Para saber mais sobre o SUCRE: http://pages.
cnpem.br/sucre

A emissão de CO2

Panorama

O Brasil declarou a intenção de reduzir em 37% suas
emissões de dióxido de carbono até 2015 e 43% até 2030,
sendo o etanol de primeira e segunda geração um dos
grandes responsáveis por viabilizar esta meta. O avanço da tecnologia de etanol 2G (obtido com sobras da cana-de-açúcar e sem a necessidade de novas áreas para
cultivo) nos próximos anos e a evolução do preço desse combustível também faz parte da gama de estudos
que o CTBE (Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol do CNPEM) realiza, os especialistas
afirmam que o etanol 2G tende a ser um grande aliado.
28,3 bilhões de litros de etanol correspondeu à
produção do país na safra 2014/2015, e o governo federal declarou, em outubro de 2015, a meta de aumento deste número para 50 bilhões.

Ecoa no país a necessidade urgente da retomada
do planejamento para colocá-lo novamente na rota da
autossuficiência energética.
O potencial eólico localiza-se, sobretudo, nas regiões Nordeste e Sul, onde os ventos são mais intensos
e regulares. A produção de biomassa se concentra na
região Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Nordeste,
podendo ser ampliada; ao passo que grande parte do
território nacional é coberta por insolação com grande
potencial de aproveitamento energético.
Além da camada do Pré-Sal, o Brasil ainda possui
potencialidade de geração de energia hidroelétrica,
sobretudo na região Norte. As reservas de gás natural inexploradas encontram-se, em sua maioria, na região Sudeste e Norte.
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Cenários e Reservas de Petróleo & Gás
Natural e as Perspectivas de Exploração
de Reservas Não Convencionais
O gás e o óleo não convencional foram os responsáveis pela revolução energética que ocorreu
nos EUA desde 2008, quando a exploração deste recurso produziu uma queda significativa nos preços
do gás e da energia nos Estados Unidos, auxiliando
na sua recuperação industrial, sendo um dos fatores decisivos para a grande queda do preço global
do petróleo desde 2014.
O Brasil ainda não dispõe de estudos técnicos
detalhados que permitam estimar os recursos e as
reservas disponíveis de gás e óleo não convencionais. Os dados atualmente disponíveis são apenas
estimativas feitas a partir dos volumes médios de
rochas geradoras e produtoras de gás (folhelhos)
existentes nas bacias sedimentares brasileiras, valores médios de teor de Carbono (C) contido nestas rochas e com analogias com outras formações
geológicas produtoras nos EUA. Essas estimativas, segundo a ANP em estudo de 2012, indicam
que a principal ocorrência de folhelhos geradores
de gás situa-se no sul e sudeste do Brasil, em ro-

Prof. Colombo Celso Gaeta Tassinari
Diretor do Instituto de Energia e Ambiente
da Universidade de São Paulo - USP

chas da denominada Bacia do Paraná, maior centro consumidor do país.
Hoje, os problemas ambientais causados por
este tipo de extração de gás estão controlados e
um projeto bem feito em áreas adequadas minimiza muito os impactos gerados. Entre os recursos
energéticos derivados de petróleo, o gás combustível é o que menos contribui para o efeito estufa. A
extração de gás não convencional no Brasil poderia reduzir significativamente o preço do gás para uso nas indústrias e em usinas termoelétricas,
diminuindo o custo de produção no país.
O principal obstáculo para a entrada em grande escala desta matriz energética no Brasil é a burocracia existente para a obtenção das licenças para
a produção do gás; mas, uma produção de gás não
convencional localizada para atender a uma demanda local, como um polo industrial, uma usina
termoelétrica, ou até mesmo uma cidade, poderiam
ser perfeitamente viáveis do ponto de vista econômico e ambiental, dispensando rede de gasodutos.

Cenário de P&G
Os especialistas do Comitê da Cadeia Produtiva
da Indústria de Petróleo e Gás – Competro FIESP/
CIESP avaliam que há quatro forças que impulsionam a mudança do mercado de P&G: a queda do
preço internacional do petróleo, as consequências da
operação lava-jato, os efeitos decorrentes das decisões
de investimentos da Petrobras e as limitações do marco regulatório que gere o setor.
Apesar de todas as dificuldades, o Pré-Sal já é
uma realidade e produz 700 mil barris de petróleo por
dia, equivalente a 28% da produção nacional, e deve
chegar a 1 milhão de barris/dia até 2017; e a produção
de petróleo por companhias estrangeiras no Brasil, até
2020, deve crescer de forma expressiva e chegar também a 700 mil barris de petróleo por dia.
“Há três questões prioritárias que devem ser resol-

vidas para que o desenvolvimento do setor de P&G no
país possa avançar e que norteiam as ações do Competro FIESP/CIESP: a curva de produção do petróleo,
a atração de investimentos e o conteúdo local”, sublinha o vice-presidente do CIESP, Rafael Cervone.

Campinas ocupa 9º lugar no ranking de atração de negócios
A cidade dribla a crise e sai à frente de capitais, merecendo destaque em diversas pesquisas
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, Samuel Rossilho, disse que se configura vital repensarmos o futuro da matriz energética
brasileira: “A fim de responder os efeitos da desaceleração econômica pela qual o país vem passando, no
âmbito da atração de empresas de inovação, prepara-

mos um planejamento estratégico, com horizonte de
10 anos, contemplado na área de Ciência, Tecnologia
e Inovação – que é a principal vocação da nossa cidade
–, implantamos a 1ª frota de ônibus elétrico 100% a bateria do mundo, já estamos com 10 veículos rodando
e adquirimos mais 100 veículos elétricos – alinhados a
www.ciespcampinas.org.br
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isto, implantamos também o modelo do primeiro táxi totalmente elétrico, que já está em atividade; estamos instalando, junto
com a CPFL, 21 postos de abastecimento para veículos e ônibus
elétricos”, descreve.
O Secretário sublinhou que, apesar de estarmos em um momento de crise, Campinas recebeu, de janeiro a outubro de 2015,
13 mil novas empresas, a partir de incentivos direcionados ao
empreendedor-inovador, “com destaque para as leis de incentivos fiscais que já beneficiam 1.840 empresários de base tecnológica. Atraímos, em 2015, 1,5 bilhão de reais em intenções de
investimentos em Campinas, trazendo empresas dos setores de
educação, saúde, hotelaria, automobilístico e logística, em parceria com as agências Investe SP e Desenvolve SP.
No ranking da Revista Exame publicado no último mês de
outubro de 2015, Campinas se posicionou como a 9ª cidade mais
atrativa para se fazer negócios do Brasil, “tivemos uma evolução de 10 posições em relação ao ano anterior. Nesta mesma pesquisa, Campinas despontou como a 1ª cidade em infraestrutura
do país; e o MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nos considerou a cidade mais inovadora do interior do Brasil”, conta Rossillho. De acordo com o Secretário,
a meta para 2016 é posicionar o município, neste estudo, entre os cinco melhores do país para se investir.
Em dezembro de 2015, Campinas ficou com a 5ª posição no ranking da Endeavor (organização global de fomento ao empreendedorismo) das cidades mais empreendedoras do país.
Andrea Prado/Melhor Imagem
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Metas do Governo
do Estado
Quando a pauta é
energia limpa, não sobram
dúvidas de que nosso país
é um dos poucos a conquistar vantagens, quando
comparado ao cenário internacional.
Ao falar dos números
levados à Conferência do
Clima, em Paris, a presidente Dilma Rousseff citou a garantia de 45% de
fontes renováveis no total
da matriz energética nos
próximos 15 anos. A presidente afirmou, na presença do presidente Barack Obama, a elevação da
participação das fontes renováveis não hidrelétricas à
fatia de 20% de nossa matriz até 2030.
Sobre isso, o secretário de Energia e Mineração do
estado de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles,
diz: “Como os grandes potenciais hidroelétricos do território paulista já foram utilizados, temos uma nova
visão estratégica voltada para o aproveitamento da biomassa, para a energia solar, para a energia eólica e para a gaseificação de resíduos. O gás natural é de suma

importância como insumo de transição para o futuro.”
Nos últimos anos, foram instituídos no estado, o
Programa Paulista de Biocombustíveis e o Programa
Paulista do Biogás, e, para induzir e articular políticas públicas voltadas à valorização das energias renováveis e à efetivação de seu potencial no estado, a
Secretaria de Energia e Mineração apresentou o Atlas
Eólico de São Paulo; o Levantamento do Potencial da
Energia Solar Paulista; e o Estudo do Potencial Hidroelétrico Remanescente.

Leia nas próximas páginas o conteúdo da entrevista com o secretário de
Energia e Mineração do Estado de São Paulo.
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Engenheiro civil formado pela Universidade de São
Paulo, com experiência nos setores legislativo e executivo, Meirelles foi vereador de São Paulo, onde ocupou
o posto de presidente da Câmara. No executivo, foi secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de
1998 a 2002; de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento
Econômico e Turismo entre 2003 e 2006; além de assessor especial de Assuntos Estratégicos do governador do
estado de São Paulo em 2013. Desde 2015, é secretário estadual de Energia.

Acompanhe a entrevista!
Muito se fala do potencial do país para geração de energia de fontes limpas e renováveis, porém, como em
outras áreas, esbarramos no teto da burocracia. Nossa média de irradiação solar é quase o dobro da registrada
na Alemanha, país líder mundial neste tipo de geração. A velocidade máxima dos ventos no Brasil é o dobro da
necessária para a geração eólica.
No entanto, nossa produção ainda é incipiente.
HOJE - Existe uma política industrial direcionada
ao alcance de metas mais ambiciosas? Qual o planejamento de políticas do Estado nos âmbitos legislativo e regulatório?
João Carlos de S. Meirelles - São Paulo tem uma
meta ambiciosa de aumentar a participação de fontes
renováveis em sua matriz energética.
O governador Geraldo Alckmin tem estimulado

ações que viabilizem a geração de energia por fontes
renováveis, entre elas o diferimento de ICMS de equipamentos e combustíveis (veja tabela abaixo), a atração
de novas indústrias para São Paulo, além da promoção de políticas públicas voltadas para o fomento da
geração de energia limpa.
O estado de São Paulo assume seu papel indutor
com um planejamento estratégico que visa o desenvolvimento econômico sustentável.

Decreto

Data

Setor/Produto

Incentivo

56.850

18/03/2011

Biodiesel (B-100) resultante da industriaRedução para 12% da carga tributária inlização de grãos, sebo bovino, sementes
cidente na saída.
ou palma.

56.873

23/03/2011

Aquisição de bens para a fabricação de
Suspensão do imposto de importação de
células fotovoltaicas (módulos ou paibens sem similar nacional.
néis).

56.874

23/03/2011

Fabricante de células fotovoltaicas.

57.042

06/06/2011

Produção de energia elétrica a partir da
biomassa e de resíduos de cana-de-açú- Desoneração sobre as aquisições de bens.
car.

57.145

18/07/2011

Fabricação de aerogeradores para fins
Diferimento para aquisição de matériasde bombeamento de água, moagem de
-primas.
grãos e geração de energia eólica.

Redução para 7%, da carga tributária incidente sobre a produção resultante.
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57.142

18/07/2011

Suspensão do ICMS incidente na imFabricação de aerogeradores para fins
portação de mercadorias indicadas no
de bombeamento de água, moagem de
decreto 57.145, quando a importação for
grãos e geração de energia eólica.
efetuada diretamente pelo fabricante.

58.977

18/03/2013

Transporte de etanol hidratado e etanol
Diferimento do imposto incidente na saíanidro na operacionalização de transda interna.
porte dutoviário.

59.039

03/04/2013

Rotor para geradores de energia elétrica,
utilizados na fabricação de aquecedores Diferimento do imposto incidente na ensolares de água e no tratamento e dispo- trada.
sição de resíduos não perigosos.

60.001

20/12/2013

Biogás e biometano.

60.297

27/03/2014

Geração de energia elétrica ou térmica
Suspensão do imposto incidente na ima partir de biomassa resultante de resíportação de bens sem similar nacional.
duos da cana-de-açúcar.

60.298

27/03/2014

Geração de energia elétrica ou térmica a
Suspensão do imposto incidente na impartir de gás (inclusive biogás ou biomeportação de bens sem similar nacional e
tano), fonte solar fotovoltaica e resíduos
creditamento integral do mesmo.
sólidos urbanos.

61.439

19/08/2015

Fornecimento da energia elétrica correspondente à compensação de produção Isenção de ICMS.
por microgeração e minigeração.

61.440

19/08/2015

Equipamentos e componentes para o
aproveitamento das energias solar e eó- Isenção de ICMS.
lica.

"São Paulo é um exemplo
para o mundo quando
falamos de matriz energética.
Enquanto o planeta Terra
possui uma matriz renovável
de aproximadamente 12%,
o Brasil chega a 45% e o
estado de São Paulo atinge
impressionantes 53%."

HOJE - Já é sabido que este é um novo caminho
de crescimento para o país e para o estado. Qual a
avaliação de ganho neste mercado?
João Carlos de S. Meirelles - O principal ganho
é a segurança energética nos centros de carga. Além
disso, temos a criação de polos tecnológicos, o estabelecimento de bases industriais de alta tecnologia,
a geração de empregos de qualidade, a garantia no
fornecimento de energia com custos competitivos, o
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Redução para 12% da base de cálculo do
imposto.

menor impacto ambiental e o estabelecimento de referências na utilização de energias renováveis.

HOJE - Ao falar dos números levados à Conferência do Clima, em Paris, a presidente Dilma Rousseff citou a garantia de 45% de fontes renováveis
no total da matriz energética nos próximos 15 anos.
Como o estado de São Paulo pretende viabilizar a
sua parcela?
João Carlos de S. Meirelles - São Paulo é um
exemplo para o mundo quando falamos de matriz
energética. Enquanto o planeta Terra possui uma
matriz renovável de aproximadamente 12%, o Brasil
chega a 45% e o estado de São Paulo atinge impressionantes 53%.
Nos últimos 25 anos, reduzimos de 63% para 38%
a participação de derivados de petróleo na matriz e
ampliamos de 14% para 31% a fatia dos derivados de
cana-de-açúcar.
Como os grandes potenciais hidroelétricos do
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território paulista já foram utilizados, temos uma
nova visão estratégica voltada para o aproveitamento
da biomassa, da energia solar, da energia eólica e da
gaseificação de resíduos. O gás natural é de suma
importância como insumo de transição para o futuro.
Além disso, São Paulo instituiu o Programa
Paulista de Biocombustíveis e o Programa Paulista
do Biogás. E para induzir e articular políticas públicas voltadas à valorização das energias renováveis e
a efetivação de seu potencial no estado, a Secretaria
de Energia e Mineração lançou o Atlas Eólico de São
Paulo; o Levantamento do Potencial da Energia Solar
Paulista; e o Estudo do Potencial Hidroelétrico Remanescente.

HOJE - A ARSESP, como agência reguladora
na questão do gás distribuído em São Paulo, tem
competência para incentivar novos mercados, e faz
isto com o gás natural, em um percentual que pode
atingir 1% na área da Comgas e 3% nas áreas de
concessão da Fenosa e Gás Brasiliano. Isto poderia se repetir para incentivar o desenvolvimento do
mercado de biogás no estado de São Paulo?
João Carlos de S. Meirelles - Estamos analisando
a introdução do biometano (biogás com características semelhantes ao gás natural) no sistema de gás
canalizado do estado e na criação de sistemas isolados de abastecimento.
Projetos que tenham o gás como matriz energética têm prioridade dentro do Governo do Estado.
Um dos exemplos é o projeto das empresas Gás Brasiliano (distribuidora); Malosso Bioenergia S/A (fornecedora da vinhaça); e Consórcio CSO (tecnologia de
biodigestão de vinhaça); que assinaram em agosto de
2015, com a participação da Secretaria de Energia e
Mineração, um protocolo de intenções para realizar
a distribuição de biometano, proveniente da vinhaça,
aos municípios de Itápolis e Catanduva. Um projeto
que terá investimento de R$ 16 milhões e produzirá 25
milhões de m³ de biometano num período de 5 anos,
com estimativa de início de produção para o segundo
trimestre de 2016.

HOJE - Os leilões regionais ou por submercados para fontes específicas foram defendidos em
passado recente pela Secretaria de Energia e Mineração e pelo Governo de São Paulo. Eles poderiam
viabilizar no estado fontes que não são competitivas nos leilões federais, como a eólica, o biogás, e a
recuperação energética a partir dos resíduos sólidos.

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e
Ceará aventuram-se nestas áreas. Por que São Paulo
mudou seu posicionamento?
João Carlos de S. Meirelles - São Paulo não mudou
seu posicionamento. Continuamos acreditando que
os leilões por fonte – regionais e/ou submercados –
são fundamentais e necessários para a viabilização
das energias renováveis e para o estabelecimento de
uma base de suprimento mais sustentável e confiável. Como a energia elétrica é um insumo nacional, devido ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o
governo federal vem promovendo leilões por fontes
para viabilizar a participação das energias renováveis.

"São Paulo é o estado
brasileiro que mais investe em
ciência, tecnologia e inovação.
O Estado destina 1,6% do PIB
para P&D, percentual superior
ao de países como Itália,
Rússia e Espanha."

"A Secretaria de Energia e
Mineração criou, em agosto de
2015, o programa SP na Rede
Elétrica, que tem como objetivo
ampliar o fornecimento de
energia, produzida a partir
do uso da palha e do bagaço
da cana-de-açúcar e outros
insumos - como cavaco de
madeira -, para a rede elétrica."

HOJE - Como compatibilizar as diretrizes da
PEMC-2009 (Política de Mudanças Climáticas),
apresentadas em Copenhagen em 2009, e o PPE-2020
(Plano Paulista de Energia), com a priorização da
implantação de termoelétricas a gás na capital e
Cubatão? Os órgãos ambientais já foram consultados? E, se sim, como se posicionaram?
João Carlos de S. Meirelles - As termoelétricas a
gás natural permitem aumentar significativamente a
segurança energética da região metropolitana de São
Paulo, com potenciais ganhos ambientais, tendo em
vista a substituição de geração emergencial a diesel
www.ciespcampinas.org.br
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em instituições e empresas.
Além disso, a utilização de um insumo de transição que está disponível a preços competitivos é uma
alternativa interessante como solução para o momento
de crise energética que o país está vivendo. E ainda
contribui para a confiabilidade de suprimento futuro,
necessário à retomada do crescimento econômico.
Os locais indicados já possuem toda a infraestrutura instalada e estão próximos ao mercado consumidor.
Todos os aspectos ambientais serão analisados
pelos órgãos competentes e fazem parte primordial
de sua viabilização.

"As termoelétricas a gás
natural permitem aumentar
significativamente a
segurança energética da
região metropolitana de São
Paulo, com potenciais ganhos
ambientais, tendo em vista
a substituição de geração
emergencial a diesel em
instituições e empresas."

HOJE - Especialistas dizem que “temos que gerar
energia mais próxima do consumidor” a fim de
baratear o custo. Como o senhor observa a aproximação com a academia? Existem muitas empresas-filhas da Unicamp e da USP ganhando mercado e
com excelentes resultados neste momento de crise.
Na Unicamp, apenas 7,5% das empresas-filhas são
da área de energia, pois é uma das áreas que mais
demandam investimentos. Há alguma política do
Estado a fim de incentivar que o empreendedorismo
acadêmico extrapole os muros da universidade?
João Carlos de S. Meirelles - São Paulo é o estado
brasileiro que mais investe em ciência, tecnologia e
inovação. O Estado destina 1,6% do PIB para P&D,
percentual superior ao de países como Itália, Rússia
e Espanha.
Atualmente, os programas de Pesquisa e Desenvolvimento das Concessionárias de Energia têm uma
forte participação da academia, viabilizando projetos
e tornando-os comercialmente viáveis.
Além disso, a política do estado de São Paulo tem
sido a de fomentar a geração de energia próxima aos
centros de carga, como é o caso dos programas SP na
Rede Elétrica; a Cogeração do Quadrilátero do HC; e
as UTEs da Emae.
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HOJE - Como maior produtor nacional de etanol,
o estado de São Paulo possui enorme potencial de
conversão de resíduos desta indústria. Existem
incentivos para as usinas brasileiras a fim de elevar
o potencial na conversão de palha de cana em eletricidade?
João Carlos de S. Meirelles - A Secretaria de Energia e Mineração criou, em agosto de 2015, o programa
SP na Rede Elétrica, que tem como objetivo ampliar
o fornecimento de energia, produzida a partir do uso
da palha e do bagaço da cana-de-açúcar e outros insumos - como cavaco de madeira -, para a rede elétrica.
Para isso, a Secretaria de Energia e Mineração
realizou um estudo mapeando as usinas existentes e
identificando a sua produção, consumo e exportação
de energia excedente para a rede elétrica.
Foram analisadas 166 usinas, que assinaram o
Protocolo Agroambiental, sendo que 34 delas estão
localizadas na região nordeste do estado, a uma
distância de 100 km do município de Morro Agudo,
que contempla as regiões administrativas de Ribeirão
Preto, Franca e Barretos.
Destas 34 usinas, 10 foram selecionadas para um
projeto piloto em conjunto com a CPFL, concessionária de energia da região, para ampliarem a produção
de energia existente.
Considerando o excedente de energia que essas
10 usinas conseguem produzir na região de Morro
Agudo, conseguiríamos aumentar o fornecimento
para a rede em 237 MW, o que significa o consumo
anual de uma cidade como Ribeirão Preto, que possui
600 mil habitantes.
Esses 237 MW serão somados aos 765 MW que já
são produzidos pelas 34 usinas. Ou seja, a partir de
2016 as usinas da região terão capacidade de produzir mais de 1 GW.

HOJE - A respeito do avanço da tecnologia de
etanol de 2ª geração e a evolução do preço, como o
Governo do Estado se posiciona nesta ação? Observamos, atualmente, um processo de pressão dos
produtores de etanol para aumentar ainda mais o
preço deste combustível. O senhor acredita que será
possível alçarmos a competitividade passível a este
combustível?
João Carlos de S. Meirelles - Sem dúvida que
é possível. O etanol de 2ª geração já está chegando
graças ao alto grau de profissionalismo das empresas e dos institutos que o analisam e desenvolvem sua
tecnologia de uso.
Tudo que estiver ao alcance do Governo do Estado
de São Paulo será feito, como é o caso do ICMS do
etanol, que é o menor do Brasil, 12%
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CAMPETRO
Energy 2015
abre com
palestra do
Secretário de
Planejamento
Energético
CIESP-Campinas aposta na região de
Campinas como polo desenvolvedor
de energias renováveis, para o
fortalecimento da competitividade
e produção de riqueza para a RMC,
através da criação de um polo de
equipamentos para o setor de geração.
Em Palestra Magna do CAMPETRO 2015, realizado no dia 11 de novembro de 2015 no Centro de
Convenções do Expo Dom Pedro, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Altino Ventura Filho,
afirmou a previsão de investimentos da ordem de R$
127 bilhões até 2024 no setor. Logo na abertura do
evento o secretário apresentou aspectos importantes
do planejamento do governo federal, que compreendem, em um horizonte de 10 anos, às diretrizes centrais para a matriz energética brasileira.
R$ 376 bilhões será o total em investimentos,
sendo que a parcela destinada às plataformas renováveis, que compreendem hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa, devem receber R$ 127 bilhões.
A região de Campinas já é reconhecida por seu alto potencial. Colocada este ano, em pesquisa da Urban
Systems, entre as 9 melhores cidades do Brasil para
se fazer negócios, ela atrai cada vez mais fabricantes
de equipamentos e energias limpas, tendo destaque a
BYD – que investe R$ 150 milhões em uma planta de
painéis solares fotovoltaicos e tem a expectativa de,
nos próximos 2 anos, se tudo correr bem, chegar ao
número de R$ 1 bilhão – e a Globo Brasil, que inaugurou neste ano unidade de painéis solares fotovoltaicos
em Campinas, a qual demandou R$ 50 milhões.
Ao ser questionado sobre esta ser uma nova rota
de crescimento para o país, o secretário nos trouxe a
informação de que nos próximos anos o país terá um
projeto fortemente direcionado para o estímulo à ge64
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ração fotovoltaica. “Para tanto, visualizamos que será
fundamental a criação de polos de produção de equipamentos e tecnologia, como já observamos que vem
acontecendo com a energia eólica.” As plantas solares
representam apenas cerca de 0,02% da matriz do país.
Altino Ventura Filho destacou ainda a possibilidade de o Brasil, futuramente, se tornar uma plataforma de exportação de equipamentos e inovação para
os demais países da América Latina. Sobre o risco de
racionamento, o secretário garantiu a quantidade de
energia suficiente para atender o país, pontuando que
a geração cresce mais do que a demanda. “Em 2015,
o aumento da capacidade será de 5%, sendo que não
houve aumento de carga. Nos próximos dez anos serão acrescidos na matriz energética 78,1 GW (30,8 GW
virão de hidrelétricas; 19,8 GW de eólica; 8,3 GW de
solar e 8,8 GW de biomassa)”, contou Altino.

PROJEÇÕES DO MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA:
■■ Investimentos na matriz energética até 2024:
R$ 1,4 trilhão

Recursos aplicados na área de Petróleo e Gás:
R$ 993 bilhões
■■

■■

Valor destinado para eletricidade: 376 bilhões

■■

Biocombustíveis devem receber: R$ 39 bilhões
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Autoridades destacam o custo
da energia para o avanço da
competitividade
Ao falar sobre o avanço da cultura de Desenvolvimento Sustentável, o diretor titular, José Nunes Filho,
reforça a importância de se aumentar os incentivos ao
setor de energia: “Apresentamos neste evento um ‘supermercado de energia’, detalhando ao empresariado
as opções, de forma que possam avaliar as demais alternativas e, futuramente, privilegiar a melhor escolha
para seus negócios.”
“Nossa intenção é trabalhar para impulsionar a
indústria local, transformando nossa região em um
polo de produção de equipamentos e tecnologias pa-

ra área de energias, visando abastecer os produtores
locais, reduzindo custos com equipamentos e permitindo o desenvolvimento da tecnologia nacional”,
destaca o diretor regional, Nunes.
Já o vice-presidente do CIESP, Rafael Cervone,
lembrou que a cadeia brasileira de Petróleo & Gás
passa por um momento decisivo. “A gravidade do cenário exige coragem, determinação e correção de rota
em todos os sentidos”, valorizou.
É sabido que na questão da Energia Elétrica, a segurança de suprimento combinada com preços competitivos se faz fundamental para o crescimento
sustentado da economia. “Como parte da infraestrutura do país, o bom funcionamento do setor requer:
planejamento, gestão e regulação eficientes. A fragilidade deste tripé explica a situação difícil em que se encontra o setor no momento”, afirma o vice-presidente.

4º CAMPETRO Campinas Oil & Gas e
1º Campinas Energy apresentam
dados inéditos
O evento, que reuniu aproximadamente 600 participantes,
contou com três painéis para o debate do modelo energético
brasileiro e a ampliação das fontes renováveis.

Sala de Crédito

Em 2015, o CAMPETRO
ampliou sua abordagem, apresentando, além do segmento
de Óleo & Gás, toda a cadeia
de compradores do segmento de energia, por meio de
congresso com palestras de
profissionais ícones dos setores público, privado e terceiro setor, além da relevante
contribuição de membros da
academia; sala de crédito com
acesso exclusivo aos bancos e
agências de fomento; e a já conhecida rodada de negócios
que movimenta e promove
oportunidades ímpares.
Prestigiando a abertura solene, estiveram presentes na
mesa: o vice-presidente do
CIESP, Rafael Cervone; o diretor titular do CIESP-Campinas,

José Nunes Filho; o subsecretário de Petróleo e Gás, Ubirajara
Sampaio de Campos; o diretor titular de Infraestrutura do
CIESP, Julio Diaz; o secretário
de Planejamento Energético,
Altino Ventura Filho; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de
Turismo, Samuel Rossilho; o diretor de Gestão de Energia do
Grupo CPFL Energia, José Carlos Saciloto Tadiello; o gerente
regional do Sebrae Campinas,
José Carlos Cavalcante; o diretor da Investe SP, Ermínio Lucci; e o diretor de Infraestrutura
e TI da Desenvolve SP, Joaquim
Elói C. de Toledo.
O CAMPETRO Energy
contou com o Patrocínio Ouro
da Votorantim Energia e o Pawww.ciespcampinas.org.br
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trocínio Prata do Grupo Avanth, e ainda com o apoio
institucional das instituições: Prefeitura Municipal de
Campinas; FIESP – Federação das Indústrias do Estado de SP; SESI-SP; SENAI-SP; e CPFL Energia.
No encontro, especialistas do setor discutiram o
panorama atual e as perspectivas dos segmentos de
energia renovável; cogeração; eficiência energética;
petróleo; gás e naval.

Um olhar atento sobre o setor elétrico e energético atual esteve presente na fala do Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e de Turismo, Samuel Rossilho, ocasião em
que este apresentou as principais ações estratégicas de incentivos ao munícipio e região.
Acompanhe na matéria de capa, na pág. 50.

O evento, que recebeu um público formado
por empresários, investidores e executivos, ainda
abarcou outras ações pontuais e que agregaram
extremo valor aos atendimentos: esteve presente
o programa NAGI P&G – Núcleo de Apoio à
Gestão da Inovação na Cadeia de P&G, promovido pela FIESP/CIESP e a USP; o atendimento
do Sebrae-SP; PCI – Programa de Competitividade da Indústria, organizado pelo Sebrae-SP,
CIESP, Sesi e Senai; o Senai-SP, por meio de seus
programas de eficiência energética; e as ações do
Sesi-SP, com a Caixa de Cultura, Sesi Editora,
entre outras, que colaboram para a melhoria da
qualidade de vida do trabalhador da indústria.

Edições Anteriores

O CAMPETRO Energy 2015 é um evento sucessor do
3º CAMPETRO Campinas Oil & Gas, que nasceu da antiga
versão do evento Paulínia Petróleo & Gás, originalmente
realizado no município de Paulínia.
Considerado o maior evento de negócios do setor de
petróleo, gás e naval do interior paulista, em 2014 reuniu
aproximadamente 1.000 empresários e investidores, obtendo uma surpreendente aceitação de público e uma relevante presença na mídia.
66
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Com o objetivo de aprimorar ainda
mais o seu formato, e diante da nova
conjuntura econômica, esta edição promoveu debates sobre temas estratégicos e em
evidência do setor energético, com o objetivo de colocar em discussão a importância da segurança energética e da competitividade.
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Rodada de Negócios
Mil reuniões, aproximadamente, foram realizadas,
em 4 horas de negociações, entre as 17 empresas
âncoras e os mais de 120 inscritos.
As perspectivas de negócios futuros giram em
torno de R$ 2,5 milhões.

Para dar
as boas-vindas aos compradores e
vendedores,
estiveram
com a palavra: o diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes Filho; o diretor estadual de Produtos, Serviços e
Negócios e 1º vice-diretor da Regional, José Henrique Toledo Corrêa; o diretor de Negócios da Regional, Fabiano Grespi; e a diretora de Desenvolvimento
Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, da Prefeitura
de Campinas, Mariana Savedra Pfitzner.
O diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios e 1º vice-diretor da Regional, José Henrique
Toledo Corrêa, descreve a Rodada como um am-

biente fundamental e frutífero: “O CAMPETRO é
um evento no qual buscamos oportunidades, e este ano ampliamos para além da área de petróleo &
gás, trouxemos a amplitude da área de energia, pois
sabemos que este setor passa a ser o foco, é um momento de descobrirmos novas fontes geradoras. E,
com certeza, Campinas, que abarca um grande polo
tecnológico, será canal para toda e qualquer inovação nesta área”, destaca.
Compuseram o elenco de empresas âncoras: Antares; ARCTest; BYD; Federal-Mogul Motorparts; Balestro; Pirelli; Kion Group; Kraton; Magneti Marelli;
Mahle; Phb Solar; PPG; Raízen; RTE Rodonaves; SGS;
Truninger; e Votorantim Energia.
A Rodada teve o Patrocínio Ouro da Votorantim
Energia e o Patrocínio Prata do Grupo Avanth, além
do apoio da Ecobrisa e a parceria do SEBRAE-SP.

Acesse o site e acompanhe o conteúdo completo: vídeos,
palestras para download e todas as fotos!
www.campetro.org.br
Curta a página oficial do Campetro Energy: facebook.com/campetro
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Acervo da KRATER

A empresa da última
edição repete a
conquista e inova
com mais um case de
sucesso!
Saiba quem é e
acompanhe!
Na edição anterior, divulgamos o caso de sucesso
da KRATER, uma empresa
associada ao CIESP-Campinas há quase 25 anos e que
atua fortemente no merca-

do de autopeças desde 1991.
Na edição 104, mostramos os avanços dessa empresa em seus processos
de importação e exportação a partir dos ensinamentos do Curso de Drawback.
“Nossa empresa cresceu muito”, salienta a diretora comercial, Gislene Gianetti Bezerra. E, dando sequência a novos projetos, a Krater participou, em
agosto de 2015, da Missão América do SUL – 2015, enquanto integrante do
Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX.
Veja como foi!
“Procuramos sempre melhorar nossa performance. Já que não somos os
maiores, temos que buscar caminhos que nos levem a ter uma boa eficiência enquanto empresa de pequeno porte. Precisamos sobreviver com o ‘pé no
chão’, reduzindo custos, melhorando a nossa produtividade, diversificando
produtos e, mais do que nunca, explorando novos mercados.
Nessa linha de pensamento entramos num projeto da APEX BRASIL chamado PEIEX, que consiste num programa de internacionalização de empresas,
com acompanhamento oferecido por um extencionista da Fundação Vanzolini em todos os setores da organização: produtivo, comercial, financeiro, etc.
Lembrando: tudo gratuito.
A APEX tem projetos o ano inteiro e, em maio do ano passado, fomos convidados a nos inscrever na Missão América do SUL – 2015. Neste projeto, havia 30 vagas para os participantes do PEIEX e 20 vagas para aqueles que já exportam normalmente.
Para a nossa surpresa, em julho de 2015, recebemos a comunicação de que
fomos selecionados. O responsável pelo setor de exportação veio à KRATER
nos dar os parabéns, porque, entre mais de 530 empresas participantes do
PEIEX, nossa empresa foi a primeira do Brasil a ser selecionada para a Missão
América do Sul/15.
Isso demandou uma grande preparação para um evento de uma semana,
com palestras, encontros entre empresários e compradores, visitas técnicas,
etc. Em agosto de 2015, ficamos três dias em Lima – PE e três dias em Bogotá
– CO. Conseguimos muitos contatos interessantes, resta-nos agora a continuação do trabalho.
O que observamos: o BRASIL é muito respeitado pelos importadores desses países, que sabem que os empresários brasileiros procuram desenvolver
produtos de qualidade a um preço justo.
O que fica de lição dessa experiência: se não tivermos um objetivo, um foco,
hoje, não conseguiremos sobreviver. Podemos conquistar isso com entidades parceiras, com associações que tenham profissionais específicos para nos orientar.
As pequenas empresas, principalmente as familiares, originadas a partir
dos anos 80, têm muita tecnologia, porém podem pecar na estratégia, na administração do que sabem fazer; somente com ajuda de entidades, como CIESP/
FIESP/Sindicatos Patronais de cada seguimento, é que poderemos melhorar
nossas empresas.”

SOBRE O PEIEX
O Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX é uma
ferramenta da Apex
Brasil (Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos) voltada ao
apoio das pequenas e
médias empresas, nos
processos de ampliação de mercado.
“O PEIEX é uma
excelente
ferramenta, uma oportunidade única que possibilita ao empresário, já em
um primeiro momento, identificar os pontos fortes e fracos de
sua empresa. Em um
curto espaço de tempo é possível visualizar
as melhorias nos produtos, nos processos
e, principalmente, na
gestão. Desta forma, o
Projeto sinaliza para a
empresa quais os próximos passos e os desafios para torná-la mais
competitiva nos mercados interno e externo,
isso sem nenhum investimento financeiro
por parte da organização”, descreve Luciana
Cristina Azedo Oliveira – gestora do PEIEX
na Grande Campinas
– Fundação Carlos Alberto Vanzolini.
Os atendimentos
são realizados nas instalações da empresa,
sem investimento financeiro para participação e têm duração
de três meses.
Para inscrições:
peiex@vanzolini.org.br.
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Comemoração do Dia
do Profissional de RH
Exposições sobre planejamento e
superação de resultados
O DHO – departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional apresentou
aos profissionais de RH duas palestras inéditas, no mês de julho de 2015, para celebrar
a data e agregar conhecimento de qualidade
em ambiente de descontração e bate-papo.
Ao falar sobre “Motivação para alcançar
e superar resultados”, o palestrante Levy
Corrêa, consultor da Corrêa Consultoria
e Treinamentos, abordou os desafios da
atualidade; os problemas da falta de foco e
objetivos claros e definidos; além de destaDa esquerda: José Floro de Barros; a coordenadora do DHO, Cássia Vendemiatti;
car os principais “sabotadores” do sucesso,
a diretora do Departamento, Silvia Luna; e o consultor Levy Corrêa.
indicando como projetar nossa mente para
Pesquisa no Envelhecimento e Trabalho (CPET) da
o êxito.
O especialista em gestão de pessoas, projetos e PNL Faculdade de Medicina – FMUS, elencou as preocudestacou: “É importante você ter ‘um motivo dentro de pações fundamentais dos profissionais com a aposenuma ação', com propósito; e o propósito vem ao encon- tadoria, aliadas ao aumento da expectativa de vida,
tro de valores e princípios. Assim refletimos sobre apresentando os pontos principais para desenvolcomo marcar presença nas ações profissionais e como vimento de um Plano Plurianual – PPA. “A ideia
ser sua própria empresa, independente da organização central é sugerir que, durante a vida profissional, a
na qual você atua, nessa via engajamos colaboradores, pessoa comece a pensar na aposentaria, de maneira
que não haja uma descontinuidade da vida pessoal e
parceiros e apoiadores”, pondera Corrêa.
Já com a temática: “Por que preparar o colabo- profissional. Em nosso estudo, avaliamos atualmente
rador para a aposentadoria?”, o professor José Floro os impactos desta decisão na saúde e como se planejar
de Barros, pesquisador e coordenador do Centro de para um melhor aproveitamento”, explica Floro.

Palestra:
Comunicação Assertiva
Foram apresentadas maneiras e estratégias
para amplificar a comunicação dentro e fora
das empresas
70
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No dia 20 de outubro de 2015, o DHO trouxe a
tônica do valor de uma comunicação assertiva para o
equilíbrio e a fluência dos processos empresariais.
As palestrantes debateram as diferentes formas de
comunicação, as novas possibilidades de canais e o
segredo para a conquista do resultado almejado nessa
interação entre emissor e interlocutor.
“O contexto maior é o relacionamento interpessoal, o qual nos revela como essa comunicação, que
pode ocorrer de diferentes formas, deve ser adaptada
ao canal do interlocutor”, descreve Aline de Abreu
Soares, consultora da divisão de Treinamento & Desenvolvimento da JJ Assessoria, graduada em Marketing
e especialista em Análise Quântica.
“Temos que observar como o ‘outro’ responde,
para, a partir disto, escolhermos a nossa comunicação. Porém, é fundamental o autoconhecimento, sem
ele fica muito difícil conhecermos as reais possibilidades de interação”, explica Marcia Cavicchia, diretora
da divisão de Treinamento & Desenvolvimento da JJ
Assessoria, pedagoga com especialização em psicoterapia analítica de grupos e formação em programação
neurolinguística.

DHO

Dia da Secretária
Um evento especial e
diferente a cada ano!
A divertida oficina de cupcake, através da
qual as “meninas” puderam colocar a mão
na massa e aprender técnicas de decoração
com a confeiteira Laís Luci, foi uma das
novidades!
Uma manhã toda especial para as secretárias das empresas associadas ao CIESP-Campinas. “Espero todo ano por esse dia,
porque as palestras e a troca de experiências
com as outras secretárias são sempre muito
bem-vindas. Novas ideias aguçam novas criações e iniciativas profissionais, nos fazendo
enxergar com outros olhos nossos hábitos, mesmo
porque ficamos mais otimistas. Só tenho a agradecer à
Regional por nos proporcionar esse evento, tão benéfico
para nossa vida profissional e pessoal”, revela Márcia
Silva, secretária da WGK Indústria Mecânica Ltda.
A comemoração, que aconteceu em 30 de setembro
de 2015, no Hotel Premium Norte, recebeu as convidadas com um café da manhã realizado em meio a um
pequeno centro de exposições das empresas parcerias,

cheio de novidades do mercado feminino.
A palestra: “Motivação e Liderança Pessoal – superando a crise com foco, criatividade e entusiasmo”,
liderada pelo consultor Levy Corrêa, trouxe energia
e novas possibilidades de viver o dia a dia, tanto na
vida pessoal quanto na profissional.
Ao final, um sorteio de brindes dos parceiros
da Casa da Indústria prestigiou as secretárias nessa
comemoração.
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Bloco K:
Sua empresa está preparada?
O grande desafio das empresas é a complexidade
dos registros pertinentes ao Bloco K, sendo que neles
devem ser refletidas todas as operações com informações estratégicas das empresas. Trata-se da versão
eletrônica e atualizada do Livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque – Modelo 3.
O encontro, realizado em 10 de novembro de 2015,
possibilitou a ampliação do entendimento sobre o assunto a fim, de atender à legislação de forma que o
envio destas informações seja tratado como um conjunto importante de decisões sobre o aspecto da Governança Corporativa Tributária, e não apenas como
o cumprimento de mais uma obrigação acessória. A
respeito, o diretor do departamento Jurídico, Valmir
Caldana, expôs: “Nossa intenção é apresentar este
instrumento que a Receita Federal tem para controlar
a produção online e que revela toda a movimentação
de insumos que o industrial realiza. Esta obrigação
vem para completar o ciclo de compliance dentro das
companhias, por isso a necessidade de trabalharmos
atentamente a essas declarações”, pontua.
“Se sua empresa precisar de apoio, o CIESP-Campinas está de portas abertas para esclarecer e
orientar os associados”, avisa o diretor jurídico.
Compuseram o time de palestrantes: Nelson
Alves, sócio da área de consultoria tributária e societária da PwC Brasil; Eduardo Silva, diretor da área
de consultoria tributária e societária da PwC Brasil;
e Flávia Koyama, gerente da área de consultoria em
finanças da PwC Brasil.
Dentro da modalidade do Sped Fiscal, o Bloco K
é a forma criada pelo governo para extrair da indús72
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tria o informe dos controles que exercem sobre a
movimentação de seus estoques, “assim, essa nova
demanda exige um investimento por parte do empresariado, porém possibilita uma evolução e consequente melhoria desses controles. Vale observar que
a solicitação faz referência à listagem e quantidade de
insumos utilizados na produção e não à maneira como
esta é realizada”, declara Nelson Alves. O especialista
avisa que se faz importante o cuidado na coerência
destes dados com os informados nos demais processos empresariais, a fim de evitar futuros questionamentos e autuações.
Em atendimento a pleito do setor produtivo, após
atuação da FIESP, por meio do Ajuste SINIEF nº 13,
de 11/12/2015, publicado no DOU de 15/10/2015,
o prazo de obrigatoriedade de escrituração e envio
da versão eletrônica do Bloco K, foi prorrogado nos
seguintes termos:
• A partir de janeiro de 2017 para empresas
com faturamento acima de 300 milhões/ano, classificadas nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE), ou habilitadas
ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (RECOF), ou a outro
regime alternativo a este;
• A partir de janeiro de 2018 para as empresas
com faturamento igual ou superior a 78 milhões/
ano, classificadas nas divisões 10 a 32 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
• A partir de janeiro de 2019 para as demais
indústrias, empresas equiparadas a indústrias e estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462
a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Andrea Prado/Melhor Imagem
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FÓRUM: Tributos – Desafios e
Impactos para os Negócios
O diretor do departamento Jurídico, Valmir Caldana,
valorizou o formato do evento, que aconteceu por meio
de uma dinâmica de Fórum “para dar oportunidades a
mais especialistas, mesclando conhecimento e diversidade de perfis profissionais de diferentes regiões
do Estado – de orgãos públicos e privados –; além de
contarmos com a presença de autoridades fiscais, o que
nos garante a qualidade e excelência desse encontro”,
pontuou o diretor.
da região, num momento de crise como este que
estamos enfrentando, tenham todo o preparo e atualização que a legislação está pedindo no segmento
tributário, para que construam uma boa governança
e saibam onde, quando e como investir. Isso, além de
ser uma questão de legislação, é uma questão muito
voltada para os negócios, essa é a razão da escolha
dessa temática”, explica e enaltece a coordenadora da
divisão Tributária, Rita Cacheffo.
Prestigiou também o evento e a condução dos debates, o secretário da divisão Tributária, Glauco Oliveira.
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No mês de junho de 2015, a divisão Tributária do
departamento Jurídico promoveu um grande Fórum,
o qual permeou em sua temática ampla e detalhada
reflexão a respeito dos desafios que os tributos trazem
para o desempenho das organizações, bem como os
seus impactos nos negócios considerando o contexto
atual das empresas de todos os portes.
Mais de 100 empresários, sócios, diretores e
responsáveis jurídicos empresariais participaram do
encontro, que reuniu renomados profissionais.
“É importante que as empresas, principalmente

Palestrantes e representantes da Diretoria Regional

Andrea Prado/Melhor Imagem

Alguns depoimentos da pauta
Dr. José Roberto Mazarin | Delegado da Receita Federal
“Nossa pauta é sobre a entrada em operação e obrigatoriedade de apresentação da
Escrituração Contábil, Fiscal em 2015. Ela já é obrigatória para as empresas que apuraram o lucro real, presumido e arbitrado, inclusive, as pessoas físicas imunes e isentas
também devem entregar essa escrituração com relação aos fatos contábeis de 2014. E
como é a 1ª vez, existe uma série de dúvidas sobre o layout, sobre a transmissão e sobre
como recuperar esses dados direto da escrituração da empresa.”

www.ciespcampinas.org.br
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Dr. Milton Carmo de Assis Júnior | Grupo Assist
“Dentre os benefícios do debate, destaco a promoção das práticas de compliance e a busca
de adequação das rotinas e dos processos, envolvendo, principalmente, o estudo prévio
do negócio e das operações, mapeamento dos riscos e contingências, revisão de controles
internos, monitoramento, qualificação e atualização dos profissionais envolvidos.”

Dr. Antonio Salomon | 3M do Brasil
“Em relação à Guerra Fiscal, hoje muitas empresas calcaram investimentos ou devem
a realizar investimentos baseados em incentivos fiscais, que pelo cenário atual tendem,
eventualmente, a ser extintos ou sofrerem reduções significativas; nossa mensagem é a
cautela de avaliar estes investimentos a fim de evitar possíveis prejuízos.”

Dr. Pedro Lunardelli | Advocacia Lunardelli
“Debater junto com quem vive o problema da Guerra Fiscal é uma oportunidade
de refletir algumas questões muito atuais, no sentido da modalização, da restrição dos
efeitos dessas declarações de ilegalidade de incentivos fiscais, entre outros pontos.”

Dr. Abelardo P. de Lemos Neto | Lemos e Associados Advocacia
“Nossa análise diz respeito à Guerra Fiscal e seus impactos na Zona Franca de
Manaus, a qual se faz muito importante neste debate, que nos permite observar as
vertentes a fim de garantir os diretos do contribuinte.”

Dr. Antonio Airton Ferreira | Ferreira e Ferreira Advocacia

Imagem de divulgação

“As empresas devem se atentar ao caráter preventivo para manter regular a Escrituração
Contábil, Fiscal, aperfeiçoando e facilitando o cumprimento desta obrigação.”

Dr. Henrique Subi | Procurador do Município de Campinas

Dr. Victor Lopes Demarest | Demarest Advogados
“Uma das questões de relevância de nossa pauta são as aplicações de pena de perdimento
de mercadorias, pela Receita Federal, na importação, que é a penalidade mais grave que
existe na esfera de Comércio Exterior, julgada em instância única.”

Compuseram ainda o time de palestrantes e debatedores: Alexandre Siciliano e Eduardo Martinelli
(Lobo & de Rizzo Advogados); Douglas Leme de Riso (advogado, consultor, professor e mestre em Direito
Societário); Paulo Pinese (Deloitte); Elza C. Sferra (Eacon Assessoria Administrativa); Levy Corrêa (Corrêa
Consultoria); Orlando Bueno, advogado, consultor e
74
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ex-conselheiro do CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais; e Douglas Leme de Riso, advogado,
consultor, professor e mestre em Direito Societário.
O evento contou com o patrocínio do Grupo Assist
e da Advocacia Lunardelli.
Apresentações em: www.ciespcampinas.org.br/
site/departamentos/juridico/apresentacoes

Imagens por Andrea Prado/Melhor Imagem.

“É proeminente a necessidade de que o empresário procure entendimento sobre a
tributação, objetivando que incentivos fiscais sejam buscados dentro das normas.”
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Workshop - Aspectos importantes que o Gestor de
Segurança deve saber nos dias de hoje

Representantes da Regional e palestrantes

“Investir no profissional de segurança e em seus respectivos departamentos dentro das empresas,
principalmente, em tempos de crise, é fundamental, uma vez que este gestor trabalha com a prevenção
de perdas, o que garante a segurança da produção. Temos que avaliar os custos de reposição e de
tempo de interrupção da linha de trabalho. O departamento de Segurança, quando planejado de forma
ideal e customizado, só irá favorecer o aumento dos lucros da organização”, sinaliza a diretora de
Relações Institucionais ABSEG, Tatiana Diniz.
Com chave de ouro, a divisão de Proteção Patrimonial Industrial – PPI fechou o mês de outubro de
2015 com um workshop, realizado no dia 29, direcionado aos profissionais e gestores de segurança nas
empresas.
“Este é o 4º workshop que promovemos na área.
Acreditamos no valor de trazer cada vez mais conhecimento sobre a gestão da segurança nas empresas.
A partir da vivência de profissionais de reconhecimento no mercado, o gestor de segurança poderá
buscar inovação e ferramentas que agreguem qualidade em seus processos, criando um ambiente seguro
e mitigando possíveis falhas internas”, fundamentou
Rodrigo Villela Dirani, oficial da reserva do Exército
Brasileiro, atual gestor de Segurança da Robert Bosch
Campinas e coordenador do Grupo PPI.
Integraram as temáticas: “Fraudes Empresariais”,
com Marco Aurelio Pereira, especialista em Ciências
Militares e Master Business Administration; "Ocorrência com Suicida", com Hugo Araujo Santos, capitão
da Polícia Militar e comandante da 3ª Companhia do
4º Batalhão de Polícia Rodoviária; “Gestão de espaço

em novo modelo de ambientes corporativos e infraestrutura para novas tecnologias”, com Alexandre
Novaes Batista, gestor Comercial da empresa MVP
Tech, com sede em São Paulo e Matriz nos Emirados
Árabes – Dubai; e “A carreira do Gestor de Segurança,
Amparo Legal e Cenário Prospectivo”, com Tatiana
Diniz, diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança – ABSEG
e sócia-diretora da Cadiz Segurança e Vigilância.
Em sua exposição sobre ocorrência com suicida, o
capitão de Polícia Militar – Comandante, Hugo Araújo
Santos, trouxe à luz certa peculiaridade ao explicar que
o suicídio, sendo decorrente também de um aspecto
social, “pode derivar de qualquer quebra de rotina,
afetando àquele com esta predisposição psicológica.
Lembrando que o comportamento suicida pode afetar
qualquer pessoa, sendo que esta não necessariamente
precisa realizar a ação em si, mas apenas incidir com
ações e tendências que colocam sua vida em risco e,
por consequência, afetam a harmonia e segurança dos
demais colaboradores da empresa”, explica.
O encontro teve o patrocínio da STV Segurança.
www.ciespcampinas.org.br
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O Compromisso
com a
Governança e
os Benefícios
aos Negócios
“Buscamos apoiar
os empresários na
implantação de
programas de compliance, balizados na
Lei, com a promoção
de ações preventivas
e investigativas”,
afirma o diretor do
departamento Jurídico, Valmir Caldana.
Palestrantes e representantes do
departamento Jurídico.

A divisão Tributária do departamento Jurídico
promoveu, no dia 21 de outubro de 2015, palestra
a respeito da Lei Anticorrupção 12.846/13, com o
intuito de esclarecer as diversas dúvidas, principalmente, sobre o acordo de leniência, responsabilidades, estruturas de compliance, afastamento de multas
e atenuantes.
A coordenadora da divisão Tributária, Rita
Cacheffo, explicou que a Regional entende que, juntas,
as empresas poderão transformar a "subcultura
da corrupção" disseminada no país, refletindo um
novo padrão de ética empresarial, momento em que
explicou: “Esta é uma bandeira não só de cumprimento
de lei, mas de mudança de cultura. Partindo dessa
ideia, estamos criando uma comissão de compliance.
O evento de hoje é o marco para isso, sendo o
CIESP-Campinas pioneiro na missão de ter um
programa concreto, direcionado a esta ação. Nossa
intenção é mapear o conhecimento dos nossos
associados e, a partir disso, buscarmos, juntos, o
ponto de partida desse trabalho.”
No mês de setembro, a divisão Tributária iniciou
uma pesquisa sobre a criação de estrutura interna
de compliance nas empresas junto aos associados da
Regional, sendo que os interessados,
associados ao CIESP-Campinas,
podem participar através do endereço:
www.ciespcampinas.org.br/site/departamentos/
juridico/pesquisas
Na condução da palestra “Ética nos Negócios”, o
76

Dezembro de 2015 | Janeiro de 2016

economista João Torres de Rezende, atual gerente de
Negócios da divisão de Prevenção de Infecções da 3M
do Brasil, sinalizou que toda estratégia, para ser bem
implementada, precisa estar alinhada à mudança de
cultura, “temos que refletir a importância de se considerar o compliance, a ética, a maneira como a empresa
vai se comportar frente a isso como parte da estratégia
de negócios da organização", observa.
Ao falar sobre a “Maturidade do Compliance no
Brasil: Desafio das empresas no processo de estruturação do sistema de compliance – prevenção, detecção e monitoramento dos riscos”, Emerson Melo –
sócio-diretor na KPMG Brasil e líder em Compliance
Regulatório, descreveu: “Acreditamos que agir de
forma ética, com compromisso com a sociedade e
com os stakeholders, seja algo muito posicionado nos
objetivos estratégicos e dentro da missão e visão de
futuro das organizações. A Lei Anticorrupção trouxe
muitos aspectos positivos. Quando falamos especificamente sobre esta Lei, observamos que antigamente
poucas empresas se preocupavam em formalizar o
seu compromisso ético, sendo que atualmente este
conceito está cada vez mais presente na comunicação
das organizações, ou seja, o pacto com a integridade
corporativa”, analisa.
Representando o departamento Jurídico, prestigiaram o evento: o secretário da divisão Tributária,
Glauco Oliveira, e o advogado Douglas Leme de Riso.
O encontro contou com o patrocínio do Grupo
Assist.
Apresentações em: www.ciespcampinas.org.br/
site/departamentos/juridico/apresentacoes

Sustentabilidade

Empresas:
Impactos e Perspectivas do Jornada da
Investimento Social Privado Sustentabilidade
a partir da Lei n° 13.019/2.014
Com o objetivo de identificar desafios empresaMarco Regulatório das OSCs riais relacionados com as temáticas; construir pos-

síveis estratégias para abordagem de problemas e
busca de soluções; avaliar eventuais barreiras para
implementação dessas estratégias e mapear oportunidades, a Regional recebeu, em junho de 2015, a
agenda sobre Visão Estratégica: análise de problemas e
possíveis soluções.

Representantes da Diretoria Regional, palestrantes e público
convidado para reunião.

A Reunião do Núcleo de Orientação ao Investimento Social Privado abarcou, no mês de julho de
2015, a exposição na qual foram debatidos os principais motes do decreto regulamentar da Lei de Fomento
e de Colaboração (13.019/2014), Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.
O ponto alto do debate se concentrou na discussão da atual legislação e nas mudanças implantadas
a partir da entrada em vigor da Lei 13.019/2014, em
vigor desde julho de 2015.
Os advogados José Eduardo Pauletto e Rodrigo
Chinelato Frederice contemplaram em suas explanações aspectos relativos às perspectivas do Terceiro
Setor com a vigência da Lei 13.019 e suas implicações;
as novas parcerias com as Organizações da Sociedade
Civil; termo de Parceria e OSCIP; e sobre a necessidade
de maior observância nas ações de Responsabilidade
Social Empresarial, de prática e de Gestão do Investimento Social Privado a partir da Lei n° 13.019/2.014.
“A entrada em vigor do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil deverá ser um divisor de águas no trato com a Administração Pública,
vindo também a padronizar juridicamente essas
transações. O MROSC vai impactar fortemente a
segurança e a transparência das relações entre Poder
Público e OSC's, porém, em contrapartida, individualiza e amplia muito a responsabilidade civil,
administrativa e criminal tanto do dirigente da entidade privada quanto do membro da Administração,
responsável pela gestão do contrato”, afirmaram os
palestrantes.
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Na condução dos trabalhos, o consultor especializado em suporte para estratégias de sustentabilidade empresarial, Vitor Seravalli, explicou
que a fase se refere à capacitação empresarial: “Há
um entendimento de que as indústrias podem se
beneficiar bastante do processo de capacitação
por meio da incorporação da sustentabilidade
no processo de seus negócios. Para isso, orientamos a identificação dos desafios e das estratégias
de suporte a partir do conhecimento das barreiras e oportunidades, de forma a trabalhar com
a sustentabilidade espontaneamente, da mesma
maneira que se desenvolve um produto ou serviço”, define.

Entre os participantes, executivos das empresas associadas e
representantes do CIESP, FIESP, SESI e SENAI.

Sustentabilidade

Comitês Estratégicos de
Sustentabilidade e sua importância
para as empresas
“Os Comitês de Sustentabilidade
são peças-chave em quaisquer
empresas que tenham interesse
em desenvolver programas de
sustentabilidade. É o órgão interno que dá governança ao tema”,
avaliou o especialista Antonio, o
qual já prestou serviços para governos locais e para a ONU, sempre com foco em sustentabilidade
e negócios.

Estimando a questão, a diretoria trouxe um assunto ao
mesmo tempo delicado e estratégico: “a sustentabilidade não funciona por meio de autogestão. É
necessário ter não apenas o controle sobre o que se está fazendo,
mas como e em que direção nos
posicionamos”, define o diretor
de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno.

Feijoada Amigos
do Boldrini 2015
O CIESP-Campinas apoiou, mais uma vez, este que é um
dos maiores eventos 100% beneficentes do interior de
São Paulo, e que já está na sua quarta edição.

"Eu e meus quatro irmãos fomos pacientes do
médico pediatra Dr. Domingos Ademar Boldrini,
que hoje tem seu nome veiculado a uma causa
tão nobre. Participar como cidadão de uma proposta como essa já é um grande motivo de orgulho; agora, além disso, representar o departamento de Sustentabilidade do CIESP-Campinas,
o que também tenho a honra, faz esse orgulho ser
maior ainda", descreve o diretor de Sustentabilidade da Regional, Luiz Fernando Bueno.

O evento aconteceu em um domingo, 02 de agosto
de 2015, na Casa de Campo do The Royal Palm Plaza
– Campinas, com patrocínio naming rights do Instituto
Robert Bosch e diversos apoios da iniciativa privada
da cidade.
Toda a verba arrecadada nesta edição foi direcionada à compra do aspirador cirúrgico ultrassônico
Cusa Excel, sistema utilizado para a fragmentação de
tecidos e aspiração dos fragmentos de tecidos indesejados, preservando as estruturas sadias. O aparelho
será utilizado em alguns procedimentos cirúrgicos do
Centro Infantil Boldrini.
O hospital é referência nacional no tratamento de
crianças e adolescentes com câncer e doenças sanguíneas, com índice de cura de 70 a 80% em alguns tipos
de câncer.

Sustentabilidade

CIESP-CAMPINAS participa:
Campanha Humanitária
Amazonas – Comunidades
Ribeirinhas
O departamento de Sustentabilidade do CIESP-Campinas
participou da Campanha direcionada às Comunidades Ribeirinhas do Amazonas com a doação de alimentos não perecíveis,
roupas e chinelos.
A Campanha, realizada pela organização Comunidades dos
Povos, da Igreja do Nazareno, aconteceu de 24 de outubro a 01
de novembro de 2015, e prestou atendimento presencial a seis
comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Negro, localizado em
Manaus, no Amazonas. Em torno de 140 famílias destas comunidades foram atendidas, sendo elas: Santa Izabel, Novo Airão,
Apuau, Tribo Indígena Kambebas, Nova Canaã e São Sebastião.
O objetivo da Diretoria Regional nesta parceria foi contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades
ribeirinhas, que tem como principal atividade de sobrevivência
a pesca artesanal. A comunidade, localizada na várzea amazônica, no estado do Amazonas, vem enfrentando diversas dificuldades, como: falta de recursos básicos, financeiros, tecnológicos, entre outros.
Além de todo o carinho presente nessa ação social, as crianças tiveram momentos de recreação, com diversas brincadeiras,
oficina de balões, pintura de rosto e distribuição de brinquedos.
Em depoimento, o senhor Francisco, morador da comunidade Santa Izabel, disse: “Vocês chegaram e nos trouxeram uma
mensagem de esperança e solidariedade. Muito obrigado!”

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
nessa ação, que trouxe inúmeros sorrisos e boas recordações a todos os envolvidos!
Em especial, nosso agradecimento às empresas:

• DHL Global Forwarding (Logistics) Brazil

• Moeda Agenciamento de Cargas

• Cellier Alimentos

• Matool Usinagem de Precisão

•

3M Manaus

• Pastifício Selmi

Na Delícias de Maria
você encontra:
• Tortas
Bolos
• Pavês
• Salgados
• Coffee Break
• Eventos Corporativos

•

Alguns de nossos clientes:
EMERENCIANO E BAGGIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS,
UNILEVER e EATON

Entrega em domicílio

Venham nos visitar!
Rua Ângelo Botura, 301
Jd. São Jorge - Valinhos/SP
(19) 3869.4040 - 3849.0598
deliciasdemaria@gmail.com
www.deliciasdemaria.com.br

Inspirar pessoas para o
alcance da excelência
Nosso propósito é construído no alicerce da
conduta excelente e apoio colaborativo,
inspirando nossos clientes neste caminho.
Somos especialistas no gerenciamento de
riscos dos Sistemas de Gestão da Qualidade,
Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente
e Responsabilidade Social.

Agende seu
diagnóstico gratuito!

NOSSOS PRODUTOS

Consultoria

Campinas-SP

www.sg4.com.br

Auditoria

Treinamento

(19) 3305.8337 | (19) 2515.6409

Meio ambiente

Oficina Pegada Hídrica
O departamento de Meio Ambiente do CIESP-Campinas, em parceria com os Comitês de Bacias
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
– Câmara Técnica do Uso e Conservação da Água na
Indústria, ofereceu aos associados e industriais da

A reunião, organizada no mês de setembro de
2015, recebeu profissionais da área técnica e gestores, além de empresários e líderes interessados
nesta que vem como uma ferramenta fundamental na gestão de recursos hídricos, e permite ao
empreendedor avaliar o impacto do seu processo
produtivo na disponibilidade hídrica, fornecendo
informações para a tomada de decisão, de forma a
contemplar os aspectos ambientais, econômicos e
sociais.
Para saber mais sobre a Pegada Hídrica, entre
em contato com o departamento de Meio Ambiente
(meioambiente@ciespcampinas.org.br).

região mais uma oportunidade de conhecimento
sobre as possibilidade de trabalho e redirecionamento
dos processos durante o período de crise hídrica e
restrição na captação de água.

O engenheiro Fabrício de Campos, diretor
técnico da empresa Ecossistemas, explicou que o
intuito de introduzir o conceito e debater sua aplicação na gestão de recursos hídricos viabiliza a
possibilidade de contabilidade ambiental.
“Embora esta seja uma metodologia recente, sua
adoção como indicador ambiental vai se difundindo paulatinamente e a tendência se consolida
como uma das principais técnicas. O grande diferencial deste procedimento, que é atualmente
mantido por uma organização internacional de
contadores ambientais, é a transformação de
dados qualitativos em quantitativos, integrados a
partir do sistema produtivo de cada empresa, de
maneira bastante simples e abrangente. Desta
forma, o industrial passa a conhecer bem melhor
qual a sua dependência dos recursos hídricos, os
impactos que eles causam e a necessidade de
melhor gerenciamento”, descreve o especialista
em contabilidade ambiental e economia verde.

CIESP-CAMPINAS em debate na Câmara Municipal
para diálogos sobre Outorga do Cantareira
No dia 22 de setembro de 2015, o diretor titular
da Regional de Campinas, José Nunes Filho, palestrou durante o evento em que foi assinado manifesto
com as sugestões e reivindicações do PCJ na renovação da outorga do Cantareira. O documento foi
entregue em reunião com a Secretaria de Recursos
Hídricos do Estado de SP, ocorrida no dia 23 do
mesmo mês.
São diversas as propostas, entre elas a solicitação
de mais água para os mananciais responsáveis por
abastecer as cidades do interior paulista, inclusive
Campinas (SP).
As Bacias do PCJ e a Bacia do Alto do Tietê têm
acomodado o 1º e o 3º polos indústrias do Brasil,
“temos 1,5 milhão de empresas, responsáveis por
55% do PIB do Estado de SP”, analisa.
A bacia do PCJ envolve 62 municípios, contri82
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buindo com 7% do PIB brasileiro, “são 16 mil indústrias aqui instaladas, das quais 400 fazem captação
direta através de outorgas de água de superfície e de
águas profundas; as 15.600 restantes são abastecidas
pelas empresas de saneamento dos munícipios.”,
pontua Nunes.
Desde maio de 2014, as novas outorgas foram
suspensas e, sobre isso, Nunes aponta que a insegurança hídrica inibe novos investimentos e reduz
drasticamente a competitividade da indústria. “A
situação é muito preocupante. Não vamos aceitar
passivamente qualquer coisa diferente dos 10 m³/s.
A Casa da Indústria vai apoiar as ações do Consórcio
PCJ que nos permitam usar a água que de direito é
nossa!", declarou.
Na ocasião, todos os participantes da mesa debatedora reforçaram a necessidade da cobrança de

Meio ambiente
compromissos no processo
de renovação da outorga, a
partir da análise crítica
sobre a real capacidade de
regularização do sistema
Cantareira, a qual deve ser
balizada
em
estudos
contundentes que demonstrem que essa "vazão real"
será considerada.

Nunes ressaltou em sua exposição que,
desde o início da crise, o CIESP denunciou o
problema que se prenunciava. “A partir do
momento em que se ‘rasgaram’ as curvas de
aversão a risco, tendo início o uso do Banco de
Águas quando já estávamos no período de escassez, com previsão de uma situação muito mais
drástica, ficamos totalmente vulneráveis à falta
de água”, sinalizou.

Palestra: Disponibilidade Hídrica para a
Indústria – Quantidade, qualidade e outorga
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Em 29 de outubro de 2015, o CIESP-Campinas,
recebeu o DMA CIESP/FIESP para reunião com os
associados a fim de apresentar a 11ª edição do Prêmio
de Conservação e Reúso da Água da FIESP. Participam da premiação projetos implementados, com
resultados mensurados e auditados (saiba mais:
http://www.fiesp.com.br/multimidia/11a-edicaodo-premio-de-conservacao-e-reuso-de-agua/).
No encontro também foi abordada a questão da
crise hídrica nas Bacias PCJ, a qual traz grandes
impactos para o setor produtivo, principalmente com
a suspensão das novas outorgas.
A outorga do Cantareira, que venceu em 31/10/2015,
foi prorrogada para 31/05/2017. “A nossa grande luta é
no sentido de manter a mínima segurança hídrica, precisamos de mais água para que possamos, em primeiro
lugar, manter o parque industrial funcionando; é importante lembrar que estamos crescendo com taxas que
correspondem ao dobro, talvez o triplo do Brasil em
termos de crescimento populacional, ou seja, vamos

precisar de mais água, principalmente, para manter a
atração de investimentos”, avalia Nunes.
A atual outorga, que foi assinada em 2004, deveria
ter sido renovada em 2014, entretanto a discussão foi
adiada para 2015 em função da crise hídrica. Já em
agosto de 2015, foi deferido um novo adiamento,
inicialmente previsto para 15/12/2015 e, por fim,
para maio de 2017, objetivando a tentativa de recuperação do volume útil e a avaliação de mais dois períodos de chuvas sobre o sistema.
A renovação dos critérios para uso da água do
Cantareira envolvem demandas do PCJ, da bacia do
Alto Tietê, da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp) e do Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (Igam).
Todos os agentes envolvidos nesse processo
concordam no fato de que as regras firmadas há 10
anos não foram eficientes, tendo-se em vista o esgotamento do Cantareira, porém, as novas normas ainda
são motivo de desacordo entre as partes envolvidas.

De acordo com o coordenador regional de Meio Ambiente da FIESP,
Alexandre Vilella, a indústria tem se posicionado muito firmemente no
sentido de garantir a segurança hídrica, trabalhando com dois cenários: “No
curto prazo, com planos de contingência por setor produtivo, através do
diálogo com o setor governamental, e, no longo prazo, por meio das grandes obras, no combate às perdas nos municípios, e no sentido das ações
propositivas da indústria”, explica.
Dados de 2002 a 2014 revelam que a demanda de consumo de água pelas
indústrias da região caiu 47%, “um pouco em função da crise econômica – e
muito devido ao trabalho feito dentro da indústria –, com foco para o uso
racional da água, do tratamento e do reúso pelas indústrias, essencialmente
por aquelas que são usuárias de água e não consumidoras; lembrando que
as indústrias usuárias devolvem uma parte da água utilizada ao manancial,
ainda em melhores condições”, salientaram o diretor titular, José Nunes
Filho, e o diretor do departamento de Meio Ambiente da Regional, Stefan
Rohr.
Especialistas afirmam que somente com nível dos reservatórios acima
de 60% do seu volume útil no chamado período seco, decorrente entre os
meses de abril e setembro, existirá a possibilidade de segurança hídrica.
www.ciespcampinas.org.br
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negócios

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

Negócios em Hortolândia
Cerca de 170 empresários e executivos compareceram
ao evento, realizado no dia 25 de junho de 2015

Confira a seguir os
encontros nas cidades
de Hortolândia e
Holambra!
Prestigiaram a reunião e fundamentaram os
benefícios propiciados pelo evento, o diretor titular, José Nunes Filho; o 1ª vice-diretor da Regional
e diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios,
José Henrique Toledo Corrêa; o 2º vice-diretor, Natal
Martins; o diretor do departamento de Negócios da
entidade, Fabiano Grespi; e o representante local do
CIESP-Campinas em Hortolândia, Fábio Passarella.
O prefeito de Hortolândia, Antônio Meira, destacou a ocasião como primorosa para geração de novos
negócios na cidade, valorizando as parcerias locais.
Já o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do
município, Dimas Correa Pádua, enalteceu o valor de
parcerias com entidades como o CIESP, que permitem
integrar os industriais, agregando valor e trazendo
benefícios à economia regional.
Dentre as autoridades presentes, participaram:
Gervásio Batista Pozza, presidente da Câmara Municipal de Hortolândia; Luis Leite, presidente da OAB
Hortolândia; John Lenon, vereador de Hortolândia;
José Carlos de Sousa, presidente da Associação dos
Microempreendedores Individuais de Hortolândia e Região; Cláudio Rafael Teti, diretor do SENAI
Sumaré; Almir Júlio Grizant, presidente da Associação Comercial de Hortolândia; e Fabrício Konno, diretor do Druds Hotel.

Influência ao fomento das parcerias locais
“Diante do cenário de crise, instabilidade e incertezas, é importante salientar a brilhante atuação do
CIESP-Campinas, a qual apoia as pequenas, médias e
grandes empresas a melhorar as condições de fornecimento de produtos e serviços, agregando competitividade e sustentabilidade a novos mercados, ampliando
nossa carteira de clientes e possíveis novos negócios.
84
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Um encontro que reúne mais de 100 empresas de
diferentes segmentos com certeza abre novas portas e
nos auxilia no marketing empresarial, possibilitando
o fornecimento imediato ou a longo prazo de nossos
produtos ou serviços. Tivemos a oportunidade de
participar, no ano passado, do encontro em Holambra
e não podemos ficar de fora destes encontros, tendo
em vista o número de empresas participantes com o
objetivo comum de não medir esforços na busca por
soluções para a crise que se instalou em nosso país”,
relatou o engenheiro Jackson Barboza, da Eficiente
Consultoria.
“O evento promovido pelo CIESP é válido para
todos os empresários que queiram conhecer pessoas
dos mais diversos ramos para realização de negócios”, destacou Cecília Andrade, coach de presidentes
e empresários da Cecília Andrade Coaching & Psicologia Organizacional.
“Foi possível a divulgação direta do meu negócio e especialidades do serviço que ofereço”, afirma
o advogado Antônio Sérgio Santos Soares, da Soares
Advogados.

negócios

Negócios em Holambra
No mês de julho de 2015, o encontro
aconteceu no município de Holambra e
teve o patrocínio da Caixa Econômica Federal; o apoio da Prefeitura de Holambra,
da Associação Comercial e Empresarial de
Holambra e da empresa e-Projects; e a parceria do Café Canecão.
Na ocasião, o chefe de Gabinete, Wilson Barbosa, representando o prefeito de Holambra, Fernando
Fiori de Godoy, destacou o empenho da cidade para
manter o desenvolvimento em infraestrutura, movimentando cada vez mais a economia e a geração de
riqueza para a macrorregião.
Valorizando a pujança do setor de agronegócio, o
presidente da Câmara Municipal de Holambra, Petrus
Bartholomeus Weel, declarou a possibilidade como
uma excelente ação em prol da meta de transformar
Holambra em um polo de alta tecnologia voltado para o agrobusiness.
O 1º vice-diretor da Regional de Campinas e diretor estadual de Produtos e Serviços do CIESP, José
Henrique Toledo Corrêa, lembrou aos empresários
dos benefícios do aplicativo Inteligência de Mercado, gratuito a todos os associados, e que permite ao
usuário verificar o seu tamanho de mercado, potencial e participação (market share); analisar e modificar
a cobertura de vendas atual para aumentar sua eficá-

Estruturação e planejamento de novas ações
“Um evento de tamanha significação para a cidade
e região, somado ao timbre de atuação do CIESP-Campinas, bem como dos representantes ali presentes,
somente engrandece sua importância. Não há dúvida
que traz à cidade e região uma recolocação no mapa de
eventos e negócios. Uma vitrine a favor da cada uma
das empresas participantes, muitas das vezes desconhecidas, as quais têm a oportunidade de se destacarem com seus serviços e produtos. Notamos que é uma
região com grande oferta. Foi nossa primeira participação neste evento, muito embora já conhecíamos a

cia; melhorar a estrutura e aperfeiçoar a ação da força
de vendas; e contratar novos canais/representantes
de vendas em novas regiões.
Compuseram também a mesa de abertura do evento:
o diretor titular, José Nunes Filho; o diretor de negócios da Regional, Fabiano Grespi; o representante local
do CIESP-Campinas, Edson de Rezende; o Secretário
Municipal de Convênios, Ricardo Cortez; e o vice-presidente da ACE – Associação Comercial e Empresarial
de Holambra, Almir André de Almeida – representando o presidente da ACE, Alberto Pedro Van Den Broek.
A reunião, com a apresentação da diretora da
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento de Holambra, Alessandra Caratti de Wit, aconteceu na Sala
Amsterdam da Expoflora, e teve a presença de aproximadamente 150 executivos, que puderam, além de
fazer negócios, assistir à palestra da e-Projects “Agora
é o momento de introspecção, reformulação e expansão do seu negócio”, ministrada por Gonzalo Isasa,
sócio da empresa e-Projects.

atuação do CIESP-Campinas. Em um próximo evento
estaremos novamente presentes”, revela o associado
Felipe Schmidt Zalaf, sócio da Zalaf – Claudio Zalaf
Advogados Associados.
“A facilidade para o relacionamento com os
industriais e para o fechamento de novos negócios,
somada à credibilidade das ações organizadas pelo
CIESP-Campinas, nos traz nesses encontros uma
ocasião significativamente produtiva na indução de
negócios”, observa o empresário parceiro do CIESPCampinas, Fabrício R. Konno, responsável pela Delta
Containers.

comércio exterior
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Comércio Exterior
e Desenvolvimento
Portuário – debate
promovido pelo
CIESP, FIESP e ANTAQ
Ampliar as influências dos usuários
e levar os pleitos a respeito das dificuldades junto aos órgãos governamentais responsáveis foi a missão do
evento promovido pelo CIESP, FIESP e
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que teve como objetivo central trazer instrumentos para
o melhor entendimento dos serviços
portuários.

Para o diretor do departamento de Infraestrutura
do CIESP e da divisão de Energia da FIESP, Julio Diaz,
o debate, realizado no dia 15 de outubro de 2015 no
anfiteatro do CIESP-Campinas, vem coroar o acordo
de cooperação entre a Casa da Indústria e a ANTAQ,
no sentido de estabelecer parcerias e projetos de ação
conjunta na área portuária.
“Esta é uma reunião de trabalho, sendo uma das
ações do acordo com a Agência, que tem por objetivo apurar corretamente a visão dos usuários sobre
a condição dos serviços portuários, ampliando as
influências e opiniões, e levando os pleitos das dificuldades junto aos órgãos governamentais responsáveis.
Este é um trabalho fundamental, pois é a partir desta
iniciativa que teremos acesso aos pontos de melhoria”, fundamenta Diaz.
A apresentação da ANTAQ foi
conduzida pelo diretor Mário Povia,
que enalteceu os canais da ANTAQ
e da diretoria do CIESP através
de toda a capilaridade que detém
com suas regionais. “A Agência busca oferecer melhorias nos
processos, entre elas, com destaque
para a previsibilidade de custos. Para
isso, precisamos dessa informação de ponta, que é
de caráter refinado e regulatório, são informações de
varejo e, a partir destas, a ANTAQ poderá retornar aos
industriais, por meio de atividades proativas”, revela.
Sobre a norma direcionada aos usuários que está
em desenvolvimento pela ANTAQ – já em audiência
pública –, Povia ainda pontua: “É uma resolução através
da qual buscamos tutelar o direito dos usuários, daí a
nossa peregrinação para que venham as contribuições.”
As diretrizes para a respectiva norma estão no site
da Agência, “que está pronta para receber as contribuições de melhorias. Nós viemos aqui a fim de trazer todas
as questões: quem é o destinatário desta norma, o que

ela está abrangendo, entre outras”, explica o diretor.
São esperadas as contribuições que abarquem
amplamente os cenários de trabalho, “inclusive o
dia a dia dessas empresas, para que tenhamos uma
norma que possibilite à agência exigir do prestador de
serviços o serviço adequado”, afirma Povia.
A ANTAQ relata que a regulamentação está em
audiência pública, sendo que ao término do processo,
todos os usuários que contribuírem receberão os
respectivos retornos.
José Vitor Mamede, diretor adjunto de Infraestrutura do CIESP, responsável por coletar a Pesquisa
junto ao empresariado, conta que a mesma já foi encaminhada aos usuários dos portos: “É importantíssimo
a indústria estar associada a este processo, é a primeira
vez que temos um momento como esse, no qual uma
agência reguladora de um setor que presta serviços
pede ajuda da indústria, no sentido de que ‘tragam
seus problemas’. O país passa por um momento que
precisa crescer, sendo este extremamente adequado
para colaborarmos com uma agência de governo, com
o intuito de melhorarmos os processos de Comércio
Exterior, trazendo maior competitividade à indústria.”
Prestigiaram ainda o encontro: o diretor de Infraestrutura Logística & Transportes do CIESP, Luiz
Augusto de Camargo; o superintendente de Fiscalização e Coordenação da ANTAQ, Bruno de Oliveira
Pinheiro; representando a Diretoria Regional, o diretor
titular José Nunes Filho; o 1º vice-diretor e diretor estadual de Produtos, Serviços e Negócios, José Henrique
Toledo Corrêa; o diretor adjunto de Comex, Marcos
Eugênio; e a gerente de Comex, Márcia Molinari.
A reunião teve as participações das seguintes
áreas: departamento de Infraestrutura do CIESP e da
FIESP; Depecon – departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP; Derex – departamento de
Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP;
e Comissão de Desburocratização da FIESP.
www.ciespcampinas.org.br
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CIESP-Campinas apoia a 16ª Expo
Scala e o Prêmio Viracopos
Excelência Logística
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A cerimônia, que ocorreu nos dias 17 e 18 de
novembro de 2015, contemplou a maior feira de negócios dos setores de comércio exterior, transporte e
logística do interior do Brasil, sendo um importante
encontro de profissionais e empresas da indústria e
da cadeia logística.
Na ocasião, estiveram presentes, representando a
Diretoria Regional, o diretor titular, José Nunes Filho;
o diretor adjunto de Comex, Marcos B. Eugenio; e a
gerente de Comex, Márcia Molinari.
“A logística está entre uma das principais vocações
da região, através de nossas rodovias e do Aeroporto
de Viracopos, que é o principal do país em valor agregado. Estamos posicionados em uma macrorregião

extremamente ativa, que mesmo em meio ao difícil momento econômico e política pelo qual passa
o país, continua trabalhando e se destacando”,
analisa Nunes.
O evento reuniu diversas empresas do setor e
sediou um importante ciclo de palestras e debates. A mesa de abertura foi composta por importantes
autoridades da região.
Para encerrar a 16ª Expo Scala, a Aeroportos Brasil
Viracopos realizou, na segunda noite do evento, a 3ª
edição do Prêmio Viracopos Excelência Logística, que
reconhece e estimula a eficiência de empresas e de sua
cadeia prestadora de serviços no comércio exterior.
O Prêmio tem por base o Ranking de Eficiência
Logística, no período de agosto de 2014 a julho de
2015. Este ano, concorreram 84 empresas importadoras, 19 agentes de carga, 29 comissárias de despachos aduaneiros, 35 transportadores rodoviários e 16
companhias aéreas.
Embraer, Martinair Holland, Panalpina e RWA
Logistics foram as empresas que se destacaram nesta
3ª edição do Prêmio.
A premiação foi auditada pela PWC e contou com
o apoio institucional do CIESP-Campinas e do departamento de Ação Regional de Campinas – DEPAR/
FIESP. As empresas Unimed Campinas, Cisa Trading
e Brink’s foram as patrocinadoras deste que é o evento
mais importante para o setor de cargas de Viracopos.
Para conhecer os vencedores da 3ª ed. do Prêmio
Viracopos, acesse: www.viracopos.com/PVELog/PV
Log_Vencedores_Ganhadores_Resultado_2015.pdf

Certificado de Origem:
CIESP-Campinas agora em Viracopos
CIESP inaugura posto de atendimento do
Certificado de Origem no aeroporto.
A partir
do 2º semestre de 2015, o
Comex ampliou
seu
atendimento
para um posto direcionado a exportadores e prestadores de serviços, localizados em Viracopos. Entre os
benefícios, a gerente do departamento de Comércio
Exterior, Márcia Molinari, destaca a comodidade, a
praticidade e a agilidade nos processos. “Com este
atendimento, visualizamos uma significativa redução
de custos logísticos da operação, por meio da localização privilegiada do posto no aeroporto, além deste ser
um canal de comunicação direto e exclusivo”, pontua.
Visando à capilaridade dos serviços prestados
Local: Prédio Administrativo da Aeroportos
Brasil Viracopos - Sala CAC.
Dias: Segunda a sexta-feira
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pelo sistema FIESP/CIESP, as empresas exportadoras
podem contar com horário compatível às necessidades locais e com profissionais da área de comércio exterior especializadas.
“A implantação do posto de Certificação de
Origem do CIESP-Campinas em Viracopos fortalece
ainda mais essa parceria entre o aeroporto e as empresas, com o objetivo de proporcionar melhorias aos
clientes do Terminal de Cargas. Ao fornecer aos empresários um dos principais documentos no processo
de exportação, o certificado permite a redução ou
isenção do imposto de importação nos países com os
quais o Brasil possui acordos comerciais”, ressaltou o
diretor de Operações de Viracopos, Marcelo Mota.
Acesse o sistema e-COOL:
www.certificadoecool.com.br
Horário: das 08h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Telefone: (19) 9.9538-0637
E-mail: comercioexterior@ciespcampinas.org.br
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comércio exterior

Palestra:
Investindo na
América

Representantes da Diretoria Regional, da CCC&R e do
Escritório Piquet.

“Como fazer negócios, morar e trabalhar nos Estados Unidos” foi a pauta da exposição “Investindo na América”,
ministrada no mês de junho de 2015 pelo advogado e sócio do Escritório Piquet em Miami, Alexandre Piquet.
Na palestra, com o apoio institucional do CIESP--Campinas e da Câmara de Comércio Exterior de Campinas
e Região, os associados e executivos da RMC puderam se aprofundar e entender melhor questões relativas ao
panorama do mercado americano; gestão de empresas americanas; gestão financeira nos EUA; aquisição de
imóveis; vistos; além de informações gerais para o planejamento de quem quer morar e trabalhar nos Estados
Unidos da América.
“Empreender, trabalhar e viver na América não é tão difícil quanto possa parecer. Ao longo de prática
jurídica na Flórida, nos deparamos com diversos casos de pessoas que atingiram seus objetivos de maneira
satisfatória e outros casos de problemas resultantes da falta de cuidados e de informações básicas que poderiam
ter evitado graves consequências.”

Procedimentos do MAPA
“Conheça e otimize os
custos de sua empresa”

Representantes do MAPA, ABV e da Diretoria Regional.

Buscamos esclarecer, aos executivos envolvidos em
comércio exterior e compliance, a legislação de trânsito internacional de embalagens e suportes de madeira,
incentivando-as a mapearem seus processos a fim de
adequá-los à legislação vigente, buscando agilizar o
despacho aduaneiro e reduzir o tempo e os custos na
operação”, afirma o palestrante André Guaragna Marcondes – Fiscal Federal Agropecuário – Chefe da Unidade – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento em Viracopos.

No dia 23 de julho de 2015, foram apresentadas
também as cinco regras de condenação, visando minimizar custos e retrabalhos, além de informações sobre
tratamento fitossanitário de embalagens de madeira.
A explanação sobre tratamento fitossanitário

completou a exposição, tendo à frente desta temática
o assessor de Negócios de Carga do Aeroporto de
Viracopos, Adam Benjamin Cunha.
Acesse a apresentação: www.ciespcampinas.org.
br/_libs/dwns/5955.pdf
www.ciespcampinas.org.br
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2016 nasce com o desafio da
ampliação de exportações a partir
do Aeroporto de Viracopos
Marcos Eugenio
Diretor Adjunto de Comércio Exterior do CIESP-Campinas

Departamento de
Comércio Exterior

O ano de 2015 desafiou as
mentes dos que surfam nos
mares de Comércio Exterior a
buscar soluções para enfrentar
as gigantescas ondas de crises,
burocracias e falta de estrutura. E foi nesse sentido que
CIESP, SINDASP, ABV, Eadi’s,
Abimed e OAB adotaram uma
postura de trabalho conjunto
para a melhoria dos processos
intervenientes, com a crição de
um grupo de trabalho denominado Prolog.
O trabalho chamou a atenção da Subcomissão Permanente de Comércio Exterior da
Câmara dos Deputados Federais, que, através de seu presidente, o deputado federal Luiz
Lauro Filho, decidiu promover uma mesa redonda com

Participação
Elson Isayama
Diretor do SINDASP Campinas
Carlos Alberto Alcântara
Diretor de Assuntos Institucionais da ABV (Aeroportos Brasil Viracopos)
título “Aspectos da Exportação
Brasileira a partir do Aeroporto
de Viracopos”. O evento, que
contou com o apoio da Prefeitura de Campinas, aconteceu
na manhã do dia 2 de outubro
de 2015, no Salão Vermelho do
Paço Municipal.
O título teve como escopo
a importância de facilitar o
processo de exportação no
Brasil e o potencial da região
de Campinas como pilar para
o comércio de exportação
brasileira, e destacou os atuais
prazos de deferimento de
licença de importação e desembaraço por parte do Posto de
Atendimento Fiscal da Anvisa
em Viracopos.
As excelentes apresentações feitas demonstraram que

se, em 2016, o Brasil quer utilizar as exportações como um
dos procedimentos para sair da
crise, deve fortemente pensar
e agir rápido na simplificação
de processos, revisão de procedimentos e reestruturação das
equipes de trabalho dos órgãos
anuentes.
Uma pequena amostra
do quanto o atual cenário das
políticas de Comércio Exterior
brasileira contribui contra o
crescimento do país pôde ser
apreciada durante as exposições. Isso porque somente o
ponto mais crítico que atinge os
usuários de Comércio Exterior
de Viracopos foi tomado como
destaque. Ou seja, as limitações que hoje são encontradas
na Anvisa e a falta de poder
www.ciespcampinas.org.br
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de concorrência frente a outros
controles de vigilância sanitária
no mundo, fatores que impedem a indústria brasileira de
tornar-se competitiva frente a
um mercado internacional cada
vez mais exigente por baixo
custo, rapidez e qualidade.
Se o grito dos aflitos na
economia pede pela fomentação das exportações, não
podemos esquecer que, para
termos produtos competitivos,
se fazem necessárias matérias-primas com os mais altos
padrões mundiais de qualidades. Se multinacionais devem
ser atraídas a investir no país,
produtos devem fazer seu
ingresso em território nacional
de forma rápida, para formar
uma demanda e depois justificar tais investimentos, a fim
de converter a fabricação local
de tais produtos. Se produtores
nacionais precisam ter produtos mais qualificados, precisam
ter acesso a modernizações
tecnológicas e qualitativas, que
muitas vezes não são encontradas aqui em sua totalidade
e precisam ter sua entrada no
país agilizada sem perda do
gerenciamento do processo.
Se quisermos ser grandes,
devemos pelo menos analisar
como os grandes pensam e
agem e notar que burocracias,
longos prazos, inconsistências
de procedimentos e desatualização, tanto sistêmica como
processual, não fazem parte
dos hábitos e princípios dos
que estão na liderança.
Utilizar excesso de controle
como desculpa para se fazer
gestão não é há muito tempo
uma ferramenta aceita no
disputadíssimo
mercado
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mundial. Com isso, estamos
ficando para trás, perdendo
competitividade até para países
vizinhos e mergulhando cada
vez mais em problemas que são
causados por nós mesmos.
Esse foi o resumo da
Mesa Redonda, e vem sendo
a tônica de diversas reuniões
promovidas pelo grupo de
trabalho denominado Prolog,
que se esforça em transmitir
uma mensagem muito clara,
aos orgãos intervenientes do
setor, de que a amostragem do
Posto Fiscal de Atendimento
da Anvisa em Viracopos está
na UTI e prestes a gerar um
caos, caso nada seja feito de
prontidão. Mencionamos aqui
amostragem, porque muita
coisa deveria ser revista, no
que tange ao comércio exterior, para tornar o país competitivo. Outros órgãos anuentes
também mereciam um evento
similar, e efetivas ações deveriam ser pauta prioritária
dentro do governo para o ano
de 2016.
Por que não exercer controles que levem em consideração
uma análise de risco com diferenciação no rigor e na frequência da fiscalização, estas com
base no histórico da empresa
de padrões éticos e de cumprimentos apresentados? Por que
não implementar licenças de
importação que sejam anuais,
já que os produtos importados
são, na sua grande maioria, os
mesmos? Por que não agilizar
a incorporação de controles
já existentes em programas
como OEA (Operador Econômico Autorizado), Linha Azul
e Recof a uma análise de risco?
Tudo isso não é novo lá fora
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e, de certa forma, já feito pelos
concorrentes do Brasil.
Enquanto ainda estamos
tentando lidar com um emaranhado de legislações e documentos, achando que isso é
sinal de bons controles, clientes e investimentos no exterior
migram para os países que
demonstram ter consistência
no cumprimento de prazos,
inovam na qualidade de seus
produtos e reduzem seus
custos.
A conclusão nos leva a acreditar que a Mesa Redonda e a
formação do grupo de trabalho Prolog foram importantes
passos e iniciativas para uma
virada de jogo e construção de
um novo cenário em 2016. Já diz
o conhecido ditado: “O futuro
não é um lugar aonde estamos
indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para o
mesmo não é encontrado, mas
construído, e o ato de fazê-lo
muda tanto o realizador quanto
o destino.”
Espera-se que essa iniciativa não cesse aqui. Que a
Subcomissão Permanente de
Comércio Exterior da Câmara
dos Deputados Federais, por
meio de seu presidente, o deputado federal Luiz Lauro Filho,
possa ganhar forças para representar a região de Campinas
em Brasília e provocar as alterações necessárias; e que o grupo
Prolog, formado entre CIESP,
SINDASP, Abimed, ABV,
OAB, Eadi’s e demais integrantes possa ganhar cada vez
mais reputação e poder para
ser ouvido e, principalmente,
atendido pelos órgãos intervenientes em nosso Comércio
Exterior.

novas associadas
Estas empresas já estão usufruindo dos benefícios que a entidade oferece!

Camfil
A empresa é líder mundial em filtragem de ar e oferece uma
extensa linha de soluções para ar limpo, incluindo filtros e equipamentos para aplicações em sistemas HVAC, turbinas a gás,
controle de poluição e contaminação. O grupo possui 26 fábricas
em todo o mundo, incluindo o Brasil, e um centro de R&D de
última geração em seu país sede, a Suécia.
(19) 3847-8814 | www.camfil.com.br

UNICESUMAR
Há 25 anos atuando no ensino superior, a UNICESUMAR conta
com aproximadamente 65 mil alunos distribuídos entre os cursos
de Graduação e Pós-graduação, nas modalidades à distância e
presencial e destaca-se entre 4% das melhores instituições de
ensino do país, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC).
A Instituição está presente em todo o Brasil por meio de polos de
Ensino à Distância (EAD). Polo UNICESUMAR de Campinas:
(19) 2513-5225 | www.ead.cesumar.br

Propter
A Propter Desenvolvimento Gerencial é referência nacional em
Treinamento e Desenvolvimento Corporativos nas áreas de Liderança, Vendas, Atendimento ao Cliente, Qualidade, Marketing,
Estratégia, Processos e RH, atendendo a empresas de todos os
portes e setores.
(19) 3324-8861 | www.propterdg.com.br

Claudio Zalaf Advogados Associados
O escritório une experiência e inteligência estratégica, conquistada
em 48 anos de história, com sedes em Limeira e Campinas. Atuação
forma full service em todo o Brasil. Possui certificação ISO 9001:2008
pelo BVQI, desde 2006, e seguro de responsabilidade profissional.
Com destaque na área trabalhista, cível, tributária, administrativa e
contencioso de massa, atua em diversas áreas do direito.
(19) 3344-1600 | www.claudiozalaf.com.br
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Alltech
Com uma equipe multidisciplinar e atuando no mercado desde
1997, a empresa disponibiliza aos industriais a solução completa
na área ambiental, desde a obtenção de licenças até a completa
terceirização do departamento de meio ambiente. Oferece também
suporte jurídico especializado.
(19) 3213-6565 | www.alltech.ind.br

e-Projects
Empresa de consultoria e treinamentos, focada em auxiliar
organizações de todos os portes na solução de problemas e no
aumento da produtividade e competitividade. Com um time de
especialistas com avançada experiência em gerenciamento de
projetos, possui abordagem única no enfrentamento de momentos de crise.
(19) 4042-0827 | www.e-projects.com.br

INTEDYA – International Dynamic Advisors
Grupo internacional especializado em transformar as organizações através da prestação de serviços de consultoria, auditoria
e formação nas áreas de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Meio
Ambiente (ISO 14001), Segurança Alimentar (ISO 22000), Higiene
e Segurança no Trabalho (ISO 18000) e Segurança da Informação
(ISO 27001), com o objetivo de apoiar os clientes para atingir o
seu nível máximo.
(19) 2222-2842 | www.intedya.com.br

Poli Óleos Vegetais
Indústria de extração de óleos e matérias-primas vegetais para a
indústria cosmética, farmacêutica e alimentícia nacional e internacional. Atua de forma sustentável na cadeia produtiva de óleos
e gorduras vegetais nobres, prestando serviços, produzindo e
comercializando produtos provenientes de fontes naturais diferenciadas.
(19) 3886-6030 | www.polioleos.com.br

novas associadas

Essentra
Atua desde 1966, sendo líder internacional na fabricação de
componentes plásticos, fibras, espumas, embalagens, entre
outros produtos. A indústria oferece mais de 24 mil itens para
projetos empresariais e industriais, com disponibilidade de
entrega imediata.
(19) 3847-8888 | www.essentracomponents.com.br

Tcex
A empresa oferece as melhores soluções e suporte em desembaraço aduaneiro, logística e comércio exterior aos seus clientes.
Com escritórios estrategicamente localizados e representantes
nos principais portos, aeroportos e fronteiras do país, a Tcex vem
acumulando histórias de sucesso e se consolidando como uma
das melhores em soluções e consultoria do setor.
(19) 3778-8922 | www.tcex.srv.br

GAC – Gestão de Apoio para Corporações
Empresa que presta serviços de Assessoria, Consultoria, Cursos e
Treinamentos nas áreas de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança
do Trabalho, com o objetivo do melhoramento contínuo para as
organizações a um custo acessível.
(19) 3876-6888 | www.gacgestaocorporativa.com.br

Expertise Engenharia
Empresa especializada em otimização de instalações elétricas, a
partir do monitoramento e diagnóstico da qualidade de energia.
Focada no aumento da competitividade, fornece soluções inovadoras para redução de custos com energia e paradas de produção,
também realiza estudo técnico-econômico para aplicação de LED e
geração fotovoltaica.
(19) 3289-3435 | www.expertise-eng.com.br

Amyris
Empresa americana de biotecnologia, com desenvolvimento de
processo e produção no Brasil. Atua em diversas frentes da indústria química, propondo soluções inovadoras e sustentáveis, como
alternativas a produtos derivados de petróleo. Áreas de maior
atuação: combustíveis (diesel de cana / querosene de aviação);
cosméticos (emolientes ativos de cana de açúcar) e solventes
industriais, além de parcerias estratégicas de colaboração com
grandes empresas do país.
(19) 3745-9450 | www.amyris.com

Geoblue
Atua desde 1993 em todo o Brasil, com acompanhamento diário
das atualizações impostas pelas legislações e realização da gestão
ambiental especializada de acordo com as necessidades de cada
cliente. Principais serviços: perfuração de poços artesianos de alto
desempenho, estudo e remediação de áreas contaminadas, laudos
geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos, estação de tratamento
de água e esgoto, licenças ambientais (LP, LI e LO), entre outros.
(19) 3213-4335 | www.geoblue.com.br

ABR SAFE
Assessoria à empresas na área de Segurança do Trabalho, de
forma a atender às novas necessidades do mercado, de acordo
com as exigências estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Oferece treinamentos para pessoas física e jurídica,
visando otimizar e viabilizar processos, aumentar a produtividade,
além de cumprir todos os requisitos legais e maximizar ganhos.
(19) 3253-7074 | www.abrsafe.com.br

Hotel Fonte Colina Verde
Oferece aos seus clientes um completo centro de convenções,
eventos e lazer bem no centro do estado de São Paulo, há apenas
180 km da capital. O hotel se destaca por sua infraestrutura, com
um complexo de 20 salas, parque aquático com nove piscinas
(sendo quatro cobertas e aquecidas) e capacidade para acontecimentos de grande porte.
(19) 3481-9999 | www.hotelcolinaverde.com.br

Associe-se ao ciesp-campinas – Entre em contato: (19) 3743-2200 ou www.ciespcampinas.org.br
www.ciespcampinas.org.br
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Indústria em movimento
Superar, inovar, ultrapassar as barreiras em um movimento coletivo, rumo à simplificação e otimização para o avanço sustentável e o aumento do dinamismo da
nossa indústria.
O CIESP-Campinas não para!
Palestra: Sua equipe de vendas está preparada
para enfrentar os desafios do cenário atual?

Campanha
#NãoVouPagaroPato
teve ampla divulgação
no CAMPETRO
Energy

Palestra: Gestão
Eficiente em Momentos
de Turbulências

Imagens por Andrea Prado/Melhor Imagem

Fórum:
O Compromisso
com a Governança e os
Benefícios aos Negócios

Palestra:
Investindo na
América

www.ciespcampinas.org.br
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Indústria em movimento
Muita informação e conteúdo exclusivo
produzido pela Regional

Lançamento do PCI
Programa de
Competitividade da
Indústria

Palestra:
Olhando além
da Crise

Evento:
RMC - Desafios e
Oportunidades

Videoconferência com o
presidente do CIESP e da
FIESP, Paulo Skaf
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Integração entre
os associados
é premissa dos
encontros

