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CRÉDITO E INFRAESTRUTURA
PARA O DESENVOLVIMENTO
Qual é o norte para as micro, pequenas,
médias e grandes empresas?
O CIESP acredita que um dos caminhos para a grande
mudança é a reforma no sistema financeiro brasileiro.
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editorial

Por José Nunes Filho
Diretor titular do CIESP-Campinas

Estamos assistindo, estarrecidos, a um desfilar de acusações e
delações escabrosas e deslavadas
de empresários e políticos contra
os mais altos escalões da República. Denúncias de corrupção,
pagamento de propinas a autoridades constituídas, desvio de
dinheiro público e uso de caixa
dois em campanhas políticas,
práticas condenáveis que depõem
contra a moralidade da nação e
colocam à prova a resistência da
nossa jovem democracia. Desses
crimes todos, um me deixa mais
perplexo: o uso de caixa dois para
pagamento de propinas a agentes
públicos e para financiamento de
campanha, são bilhões de reais não
declarados de empresas e empresários que deixam de contribuir
com o erário público. Onde está
a receita federal enquanto bilhões
de reais drenam pelos ralos da
corrupção e transitam clandestina
e impunemente pelos esgotos da
República?
Ainda surgem políticos que

CAIXA DOIS
É CRIME!

querem descriminalizar o caixa
dois em campanhas políticas.
Caixa dois é crime sim, que, por
falta de recursos públicos, mata
pacientes em corredores de hospital, mutila o futuro de jovens
sem esperança de ensino ou com
educação precária, assassina cidadãos nas ruas pela alta criminalidade gerada por uma relação
social injusta, onera a produção e
tira a competitividade da indústria nacional por falta de infraestrutura, inovação e elevada carga
tributária, e que condena este país
a ser eternamente o país do futuro.
Onde está a Receita Federal,
que martiriza a vida de empresários honestos e legalistas com uma
carga tributária injusta e complexidade sem medida para recolhimento de impostos? Os brasileiros
honestos são insanamente perseguidos e punidos, na maioria das
vezes pela insegurança jurídica
que o cipoal de leis e obrigações
tributárias oferece.
Não é concebível que empresá-

rios e grandes empresas confessem
publicamente e perante a justiça
que praticaram crimes fiscais através de geração de bilhões de reais
em caixa dois sem que a Receita
Federal tome conhecimento ou
qualquer providência de punição.
Temos sim que passar o país
a limpo, limpar os excretas que
contaminam a nação, mas a Receita
Federal e a Justiça não podem se
isentar das suas responsabilidades constitucionais, é uma ofensa
a todos os brasileiros honestos
e legalistas assistirem horrorizados, bandidos, gângsters, que
assaltaram e corromperam a
nação, saindo livremente do país,
sem qualquer condenação, para
desfrutar no exterior da riqueza
que acumularam, subtraída da
miséria do país.
Esse é só mais um detalhe,
dentre tantos outros, da corrupção
neste país, mas que tem passado
despercebido da imprensa e dos
cidadãos brasileiros honestos.

www.ciespcampinas.org.br

3

50

CRÉDITO E INFRAESTRUTURA PARA
O DESENVOLVIMENTO
Qual é o norte para as micro, pequenas,
médias e grandes empresas?
O CIESP acredita que um dos caminhos
para a grande mudança é a reforma no
sistema financeiro brasileiro.

70

Entrevista - André von Zuben
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Social e de Turismo

03

Editorial

05

Palavra do Presidente

06

CIESP-Campinas na Mídia

08

CIESP-Campinas Recebe

12

Em Ação

18

Diretoria Participa

26

CIESP-Campinas Oferece

28

Ações das Diretorias Regionais

30

Sustentabilidade

32

DHO – Desenvolvimento Humano Organizacional

34

Especial

36

À Frente

39

Artigos

42

SESI / SENAI

47

Atualidade

74

Negócios

76

Jurídico

81

Boas Práticas

84

Comércio Exterior

88

Meio Ambiente

90

Encarte Técnico – Comércio Exterior

92

Encarte Técnico – Jurídico

94

Indústria em Movimento

97

Novas Associadas

Dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para: comunicacao@ciespcampinas.org.br
Contato Comercial - CIESP-Campinas: administrativo@ciespcampinas.org.br
ou (19) 3743-2201, com Cristiane Rudd.
4

Julho/Agosto de 2017

Edição nº 108 – Julho/Agosto de 2017
Publicação Semestral do
CIESP – Campinas
Rua Padre Camargo Lacerda, 37 – Bonfim
CEP 13070-277 – Campinas, SP
Tel.: (19) 3743-2200
www.ciespcampinas.org.br
DIRETORIA
José Nunes Filho
Diretor Titular
José Henrique Toledo Corrêa
1º Vice-Diretor
Natal Martins
2º Vice-Diretor
CONSELHO EDITORIAL
José Nunes Filho
Presidente
José Henrique Toledo Corrêa
Natal Martins
Paula Carvalho
Conselheiros
JORNALISTA RESPONSÁVEL,
REDAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ARTE
Carla Marins – MTB. 41.570/SP
COMERCIAL
Cristiane Rudd
PRODUÇÃO
CIESP-CAMPINAS
PROJETO GRÁFICO
WHITE Comunicação Eficaz
REVISÃO
Milena Dias de Paula
IMPRESSÃO
Silvamarts - Gráfica e Editora
Tiragem: 4.000 exemplares

palavra do presidente

A inovação
na indústria

Vivemos a era da informação, do conhecimento e,
principalmente, da inovação. As marcas mais admiradas da atualidade utilizam e vendem inovação. É por
meio de processos inovadores que empresas bem-sucedidas conseguem aumentar a eficiência, a produtividade e, consequentemente, a competitividade. Inovação gera valor para o setor produtivo, desenvolve
talentos, consolida o conhecimento e traz competitividade à indústria frente aos seus concorrentes.

cimento com países como Alemanha, França e Itália,
em capacitação de professores, técnicos e colaboradores. E, mais do que isso, temos instalado unidades
móveis do SENAI-SP em regiões onde não são oferecidos cursos técnicos. Estamos preparando os cidadãos
para a retomada da economia, para o futuro!

Para que possamos reverter esse cenário, é preciso
enfrentar o desafio institucional. Precisamos aprimorar
e ampliar o financiamento reembolsável e não reembolsável à inovação; reestruturar os incentivos fiscais
à inovação tecnológica, permitindo sua utilização
por empresas de lucro presumido; reforçar o suporte
à propriedade intelectual; e, não menos importante,
reconhecer efetivamente a educação como parte essencial e prioritária do Sistema Nacional de Inovação.
A indústria tem feito a sua parte. Tem investido em
qualificação de mão de obra, em intercâmbio de conhe-

Crédito: CIESP/FIESP

No mundo todo, as empresas há muito tempo
despertaram para essa questão e investem boa parte
de seus recursos, financeiros e humanos, em pesquisa
e desenvolvimento. No Brasil, porém, ainda não temos
um ambiente favorável que estimule a inovação por
parte das empresas, já que a carga tributária e a burocracia restringem e inibem qualquer tipo de investimento privado em inovação.

Paulo Skaf
Presidente do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (CIESP).
www.ciespcampinas.org.br
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CIESP-campinas na mídia
O CIESP-Campinas norteia a
atividade da classe industrial da
RMC na condução de ações designatórias para o desenvolvimento
regional. Através da imprensa,
forma opiniões, influenciando por
meio de análises atuais e perspectivas futuras, desenhando caminhos e
cenários.
Neste 1º semestre de 2017, a
Diretoria Regional esteve presente
em mais de centenas de matérias em
veículos da mídia da Região Metropolitana.

Portal G1 • 16.05.17

Portal G1 • 29.03.17

Band Campinas • 18.05.17

Portal CBN Campinas • 19.05.17

Band Campinas • 25.04.17

Correio Popular • 05.06.17

Correio Popular • 27.03.17
Jornal Spasso • 26.05 à 01.06.17

Jornal do Castelo • 06.17

Portal G1 • 24.05.17
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Panorama de Negócios • 28.03.17

Portal CBN Campinas • 23.05.17

Todo Dia-Máxima • 27.05.17

DCI • 28.04.17

Correio Popular • 19.05.17

CIESP-Campinas Recebe

CIESP-Campinas recebe
Reunião Extraordinária
do Conselho Curador
da FFCi
No início do ano, a Fundação Fórum Campinas
Inovadora realizou importante encontro para tratar
de ações de destaque na sede do CIESP-Campinas.
Um dos projetos da FFCi para 2017 é ampliar ainda
mais a comunicação de todas as ações que integram
esse enorme ecossistema de tecnologia e inovação,
por meio de um portal que envolva toda essa região
metropolitana.
O diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes Filho,
afirma que a Região Metropolitana de Campinas conta
com respeitável suporte e infraestrutura na área de ciência,
tecnologia e inovação, universidades renomadas capitaneadas pela Unicamp, com vasta produção científica e ensino
de excelência, 15 institutos de pesquisa reconhecidos pela
qualidade no desenvolvimento de novas tecnologias e cinco
parques tecnológicos com indústrias de alto padrão tecnológico, ou seja, um ecossistema que usufrui da geração de
conhecimento e da mão de obra altamente qualificada.
No encontro, estiveram presentes importantes lideranças de instituições, empresas e poder público que integram
essa rede a favor do avanço da tecnologia e inovação em
nossa região.
“A Fundação Fórum Campinas Inovadora, que congrega
setores de ensino e pesquisa como Unicamp, PUC e institutos de pesquisa juntamente com a Prefeitura de Campinas,
os Parques Tecnológicos e o CIESP, tem desenvolvido um
amplo trabalho de aproximação da tecnologia gerada na
academia aos setores produtivos, de forma a agregar valor
ao produto industrial regional, gerando mais riqueza e
empregos de qualidade. Em minha opinião, Campinas já é a
Região do Conhecimento, só temos que trabalhar mais, com
muita vontade política e muita dedicação, para disseminar e
aproveitar ao máximo esse potencial maravilhoso que nossa
cidade nos oferece”, enaltece Nunes.
O grande objetivo é aproximar empresas, instituições de
pesquisa e parques tecnológicos, e a Fundação Fórum Campinas Inovadora é a catalizadora dessa empreitada. Segundo o
presidente da Fundação Fórum Campinas Inovadora – FFCi,
José Eduardo Azarite, a Fundação já está sendo reconhecida
pelo ecossistema de inovação (instituições, poder público,
meio produtivo, empreendedores, aceleradoras e investidores) como a instituição âncora dos principais debates e encaminhamentos de proposições à prova de mandatos executivos ou legislativos. “Nossa proposição é no sentido de ter
participação ativa com propostas amplamente debatidas no
âmbito de nosso Conselho Curador e Conselho Superior,
no qual têm assento os principais dirigentes das instituições
que compõem nosso ecossistema, dentre os quais contamos com José Nunes Filho, diretor do CIESP-Campinas,
8
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que tem apresentado
proposições sob a ótica
da indústria”, descreve
Azarite.
A FFCi tem três
pilares que alicerçam
essa estratégia: a construção de um portal
único com informações
para pesquisadores, empreendedores, investidores e cidadãos, um conjunto de ações estratégicas de apoio às políticas
públicas voltadas à viabilização da RMC como Região do
Conhecimento através do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação, e o InovaCampinas, que, a partir
deste ano, busca ser o maior evento brasileiro dedicado
às Regiões do Conhecimento (Smart Cities) e Empreendedorismo. O InovaCampinas vem com o papel de unificar
diversas iniciativas existentes na região a partir do seu reconhecimento como evento chave para o investidor, brasileiro
ou estrangeiro, que se sente atraído a buscar ideias e negócios inovadores.
“Temos como crença que a inovação apenas acontece
quando gera benefícios além das fronteiras das universidades e institutos de pesquisa, ou seja, a inovação se materializa quando empresas a utilizam para melhorar seus produtos ou serviços aos cidadãos e consumidores. O que temos
percebido recentemente é a maior aproximação das empresas tradicionais e dos empreendedores em direção às instituições de ensino e pesquisa, ou seja, já está fazendo parte
da cultura da região a busca pela inovação para alavancar os
negócios das empresas nas instituições geradoras de conhecimento. O papel da FFCi, neste caso, tem a ver com o que
se apregoa em seu estatuto, ou seja, realizar ações que visem
o desenvolvimento da RMC através da inovação”, fundamenta o presidente da Fundação, José Eduardo Azarite.
“Esse é um trabalho de formiguinha, que irá viralizar na
medida em que os resultados aconteçam. Para se ter uma
ideia, já estamos colhendo frutos, pois o evento InovaCampinas 2016, realizado no mês de outubro, teve um público
pelo menos quatro vezes maior do que o da última edição,
com uma fantástica repercussão na mídia e em importan-

CIESP-Campinas Recebe
tes setores da economia, advinda de nossas parcerias com
o Grupo RAC, Agência Inova da Unicamp, Associação
Campinas Startups, Lide Campinas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social-PMC, FAPESP, Desenvolve SP,
CIESP-Campinas e Agemcamp somadas ao excelente trabalho de nossos parceiros de comunicação. A ideia é aumentar
cada vez mais esta visibilidade até que qualquer cidadão
comum saiba que vive na Região do Conhecimento, assim
como qualquer empreendedor ou investidor saiba que aqui
é um excelente lugar para se investir”, sinaliza Azarite.
Na reunião também esteve representando o CIESPCampinas o diretor do DITEC – Departamento de Tecnologia e Inovação, Eduardo Gurgel do Amaral, que é vice-presidente de Administração e Finanças da FFCi e diretor do
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.

Secretário
Municipal de
Trabalho e
Renda

Sobre a Fundação Fórum Campinas Inovadora
A FFCi tem papel fundamental como um importante
pilar da aglutinação dos principais stakeholders e como
guardiã da execução dos planos, seja através da proposição de políticas públicas, do criterioso acompanhamento,
ou mesmo do envolvimento proativo de seus membros nas
discussões estratégicas com o poder público, independente
de mandatos executivos ou legislativos.
Criada oficialmente em 2002, a FFCi ganhou, a partir
de 2015, reforços de peso por meio de integração de instituições como Agemcamp, FIESP, CIESP, institutos de
pesquisa, polos Ciatec e Techno Park, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Para saber mais
sobre a FFCi e as instituições que a compõem, acesse:
www.forumcampinas.org.br

Na última sexta-feira do mês de março,
dia 24, o diretor titular José Nunes Filho
recebeu o secretário municipal de Trabalho e
Renda, Luis Yabiku, para falar a respeito de
novos projetos com foco nas demandas dos
industriais e do fomento de parcerias para
ampliação dos negócios entre os empresários
da Região Metropolitana de Campinas.

CIESP-Campinas Recebe

CIESP-Campinas recebe
Inova Unicamp e
aborda a Inovação e
o Empreendedorismo

Ao receber os convidados, o diretor titular do CIESPCampinas, José Nunes Filho, também membro do Conselho Superior da Fundação Fórum Campinas Inovadora
– FFCi, declarou o quanto se faz fundamental o pensar
metropolitano: “Na nossa região, continuamos confiantes
num futuro cada vez melhor, desfrutando cada vez mais
dos ricos potenciais que nos são oferecidos. Avançamos
muito na área de Ciência e Tecnologia, novos parques
tecnológicos estão sendo implantados, novas empresas
de base tecnológica estão aqui se instalando, startups
surgindo e a relação entre a academia e o setor econômico
está cada vez mais afinada, graças ao empenho da Inova
– Agência de Inovação da Unicamp, da FFCi – Fundação
Fórum Campinas Inovadora, das entidades empresariais
e da classe política local.”
A palestra conduzida pelo diretor executivo da Inova
Unicamp, Prof. Dr. Milton Mori, enfocou o valor da interação universidade-empresa nas áreas de propriedade
intelectual, o licenciamento de tecnologia, a pesquisa em
colaboração, o empreendedorismo e assuntos relacionados ao Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
“Esse relacionamento estreito com o setor produtivo
vem desde a origem da universidade, com o conceito
pensado pelo nosso primeiro reitor, o Prof. Zeferino
Vaz. Está no DNA da Unicamp pensar em ciência pura,
mas também vislumbrar a aplicação do conhecimento às
necessidades do mercado”, analisou o professor Milton
Mori.

De acordo com Mori, São Paulo é um Estado referência, mas ainda há muito a ser feito para alavancarmos a
inovação.
No que se refere a Campinas, o professor destacou o
bom desempenho no Índice das Cidades Empreendedoras, elaborado pela Endeavor, em que a cidade aparece
em terceiro lugar entre as cidades analisadas, ficando
atrás apenas de São Paulo e Florianópolis.
A palestra foi realizada pelo DITEC – Departamento
de Inovação e Tecnologia do CIESP-Campinas, em parceria com a Agência Inova Unicamp. Prestigiaram também
o evento: José Henrique Toledo Corrêa – 1º vice-diretor
do CIESP-Campinas; Nelson Antônio P. Camanho –
ex-diretor presidente do UNIEMP; e Kunio Hatakeyama
– ex-executivo da Bosch.

A Experiência da Unicamp
Fonte: Agência Inova Unicamp
A Unicamp possui, atualmente, 1.042 patentes ativas
no portfólio. O Núcleo de Inovação Tecnológica já licenciou 133 delas ao mercado. Só em 2016, foram 23 licenças assinadas e 26 convênios de pesquisa firmados com
empresas.
Entre as empresas parceiras da Unicamp, hoje estão:
Lenovo, Cargill, Samsung, Motorola, IBM, Suzano, Eldorado, MC1, International Paper, Pirelli, LG, L’Oréal,
Petrobras, entre outras. Algumas delas, inclusive, instaladas no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
A Inova Unicamp tem disponível online a plataforma
Competências Unicamp, através da qual é possível mapear
as linhas de pesquisa, os pesquisadores da universidade
e o Portfólio de Patentes, que dispõe os perfis comerciais
das tecnologias da Unicamp, apresentando suas características, propriedades, aplicações e benefícios.

CIESP-Campinas recebe
Diretor de Desenvolvimento
Econômico de Jaguariúna
No dia 27 de janeiro, o diretor titular José Nunes Filho recebeu
o diretor da pasta de Desenvolvimento Econômico do município de
Jaguariúna, Valdir de Oliveira, para alinhar ações com foco na indução de novos negócios para os empresários da região, dentre elas, a
possível realização de um Encontro de Negócios na cidade. “Para nós,
se faz fundamental essa aproximação permanente com os representantes dos municípios de nossa macrorregião, uma forma de criarmos
ações conjuntas e favorecermos a cadeia produtiva”, observou Nunes.
10
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em ação

O Supervisor: a
chave do sucesso
na obtenção de
RESULTADOS
O instrutor Eugenio Stipp falou sobre liderança
de pessoas, motivação e construção de relacionamentos. “A maturação desse processo exige a definição de
responsabilidades, a distribuição de tarefas, administração de conflitos e feedbacks. A demanda de mercado
atual exige solucionar problemas, atingir metas e dar
resultados, para tanto é primordial a construção de um
profissional com visão macro e forte espírito de engajamento e integração com as áreas”, validou o especialista, que é coaching executivo de Negócios e practitioner em Programação Neurolinguística.
Na data, a gerente regional, Paula Carvalho,
lembrou a todos os presentes da importância do engajamento em especializações e projetos de aprimoramento profissional. “Observamos as necessidades
intrínsecas aos negócios das empresas, e a formação
de mão de obra qualificada na área de surpervisão tem
sido detectada como de extrema importância, devido à
busca de resultados mais objetivos e com prazo determinado pela alta gestão”, afirma.

Atento às novas demandas e exigências de mercado,
no mês de abril, o CIESP-Campinas apresentou os
desafios do Supervisor, primeira experiência de
gestão na carreira de um profissional.

em ação
Com o apoio do CIESP-Campinas e da Câmara de
Comércio Exterior de Campinas e Região (CCC&R),
o HKTDC – Hong Kong Trade Development Council
ofereceu aos associados da Casa da Indústria, no mês
de março, um seminário para a apresentação das possibilidades presentes na plataforma de geração de negócios para a Ásia.
Durante a exposição, as executivas do HKTDC,
Marina Barros e Marcia Akiko Takemiya, salientaram a
missão do órgão no apoio aos empresários para expansão de seus negócios, “tendo Hong Kong com uma
porta de entrada para a China. Assim, visamos amparar as empresas brasileiras nesse processo de expansão”, revelou. Vale lembrar que a consultoria oferecida
pelo HKTDC é gratuita.
Representando a Regional, estiveram presentes
na palestra o diretor de Negócios, Fabiano Grespi, e
a gerente Regional, Paula Carvalho, que definiram a
oportunidade como fundamental para o fomento dos
negócios e o impulsionamento do comércio exterior na
região. Para dar as boas-vindas aos presentes, o presidente da CCC&R, Romeu Santini, também falou da
importância da ampliação de horizontes.
O seminário ainda contou com o apoio institucional
da Prefeitura de Campinas e do IBEF Campinas.

Oportunidades
de Negócios em
Hong Kong

em ação

Missão Moçambique:
Retratos de um povo
que vive entre sonhos
e desafios
A exposição, que ficou aberta à visitação no espaço
das artes nos meses de dezembro e janeiro, atraiu
público diferenciado e contou com a presença da
EPTV na cobertura e divulgação do espaço.
“Com o apoio do CIESP-Campinas, o projeto ganhou
ainda mais visibilidade e notoriedade. A partir disso,
grandes veículos de comunicação se interessaram por ele,
o que despertou o interesse público pelo assunto”, destacou o autor do projeto, Anderson Junque.
De acordo com Junque, o projeto “Missão Moçambique” é uma composição de quatro pilares muito bem definidos, dentre eles: a pesquisa acadêmica sobre os fenômenos de liderança; a elaboração da mostra fotográfica
"Missão Moçambique"; a elaboração de um suplemento
especial; e a destinação de recursos financeiros.
Ao todo, o autor selecionou 25 imagens para compartilhar com o público a experiência que viveu no continente
africano. “Em parceria com o Grupo Liberal de Comunicação, publicamos o Suplemento Especial ‘Missão Moçambique’ para os 104 mil leitores das cidades de Americana,
Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. O suplemento, assim como a exposição, também
cumpriu a missão de compartilhar as experiências e conhecimentos adquiridos em terras africanas”, revela.
Parte do faturamento do suplemento especial foi
enviada à Visitadoria Internacional de Moçambique para
compra de materiais de necessidades básicas e educacionais para os jovens moçambicanos. O país é um dos
mais pobres do mundo, “e a realidade degradante não
nos permitiu simplesmente fazer a pesquisa e voltar para
casa”, enaltece Anderson Junque.

Perspectivas para 2017
No mês de março, a Diretoria Titular se reuniu com os
diretores temáticos das áreas de atendimento do CIESPCampinas para apresentar os resultados e as principais
ações de 2016, bem como para costurar o planejamento
de 2017 e as metas a serem conquistadas ao longo deste
ano.
“Para nós, é um momento rico e de grande valor
agregado, pois nossa intenção é acentuar cada vez mais a
multidisciplinaridade dos serviços, bem como a integração entre as áreas, aumentando a capilaridade de nossas
ações e atendendo às reais necessidades de nossos associados”, validou a gerente regional, Paula Carvalho.
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Itinerância
Antes de ser exposto no CIESP-Campinas, o projeto
visitou as cidades Santa Bárbara, Americana, Nova
Odessa, Hortolândia e Limeira nos seguintes locais:
Câmara Municipal de SB, Shopping VIC Center,
Biblioteca Municipal de Americana, Museu da Imigração, Centro Cultural Léo Salum, Prefeitura de Nova
Odessa, Shopping de Hortolândia, Câmara Municipal
de Limeira, Fundação Romi, UNISAL (Universidade
Salesiana de São Paulo) – Americana e Piracicaba. Este
ano, a mostra já esteve também nas cidades de São
Paulo e Lorena-SP.

O 1º vice-diretor, José Henrique Toledo
Corrêa, abriu as apresentações e destacou
os pontos-chaves.

em ação

CIESP-Campinas se reúne
com Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
Os projetos já em andamento, a estruturação de novas ações
para os próximos anos e o estreitamento das parcerias foram
o fio condutor da conversa com importantes representantes
da RMC.
No dia 30 de janeiro, a Diretoria Regional, representada pelo diretor titular José Nunes Filhos, se reuniu com
o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Social
e de Turismo de Campinas, André von Zuben. Nesta
ocasião, José Nunes lembrou da força da articulação para
alavancar Campinas como Região do Conhecimento e da
Inovação até 2025. “Nosso papel é alinhavar essa união de
instituições, empresas e poder público para construção de
uma promissora rede de tecnologia e inovação”, balizou.
O diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes
Filho, afirma que a Região Metropolitana de Campinas
conta com respeitável suporte e infraestrutura na área de
ciência, tecnologia e inovação, universidades renomadas
capitaneadas pela Unicamp com vasta produção científica
e ensino de excelência, 15 institutos de pesquisa reconhecidos pela qualidade no desenvolvimento de novas tecnologias e cinco parques tecnológicos com indústrias de alto

padrão tecnológico, ou seja, um ecossistema que usufrui
da geração de conhecimento e da mão de obra altamente
qualificada.
Nunes, que é também membro do Conselho Superior
da Fundação Fórum Campinas Inovadora – FFCi, revela o
potencial da Fundação, que congrega os setores de ensino e
pesquisa, como a Unicamp, a PUC, e institutos de pesquisa,
juntamente com a Prefeitura de Campinas, os parques
tecnológicos e o CIESP, com o desenvolvimento de um
amplo trabalho de aproximação da tecnologia gerada na
academia com os setores produtivos, “de forma a agregar
valor ao produto industrial regional, gerando mais riqueza
e empregos de qualidade. Na minha opinião, Campinas já
é a Região do Conhecimento, só temos que trabalhar mais,
com muita vontade política e muita dedicação, para disseminar e aproveitar ao máximo esse potencial maravilhoso
que nossa cidade nos oferece”, enaltece Nunes.

em ação

CIESP
traz aos
empresários
discussões
sobre o
Plano
Diretor de
Campinas
No dia 27 de março, o
secretário municipal de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carlos Augusto Santoro, esteve
no CIESP-Campinas em exposição
sobre o Plano Diretor da Cidade, que está
sendo desenhado e estruturado através da união entre
o poder público e a iniciativa privada para o melhor
desenvolvimento de Campinas e região.
O Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor
da Região Metropolitana de Campinas, que reúne cerca
de 25 entidades da região, capitaneou a iniciativa da
palestra, cujo objetivo foi compartilhar as melhores resoluções com os empresários e representantes das entidades de classe.
O diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes
Filho, enalteceu a importância de preservar as áreas
rurais de possíveis ocupações, o que prejudica a infraestrutura do município, além de valorizar a importância
do Plano Diretor proposto, “o qual sugere a ampliação parcial do perímetro urbano de forma sustentada,
preservando áreas de proteção ambiental e garantindo
a oferta de serviços públicos essenciais, assim gerando
riqueza e emprego, além da valorização do meio
ambiente”, afirma Nunes.
De acordo com Carlos Augusto Santoro, está prevista
uma grande mudança a partir do novo Plano Diretor.
“Serão criadas duas macrorregiões que poderão efetivamente ser ocupadas: uma mais dirigida para a área
residencial, chamada macrozona urbana, e outra mais
relacionada com a visão metropolitana nacional e internacional. Essa macrozona estará direcionada à implantação de grandes indústrias”, descreveu Santoro.
O secretário também disse que, para isso, haverá
figuras mais proativas de potencial construtivo, o que
irá gerar um índice sem outorga. “Como um viés de
extrema importância, iremos privilegiar o desenvolvimento ao longo dos corredores rodoviários. Estamos
reservando todos esses vetores de grande potencial para
um desenvolvimento metropolitano. Para o centro da
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cidade, a proposta é flexibilizar a ampliação do ‘tolerado’ e trabalhar os vazios urbanos. Nós vamos procurar resgatar a utilização do centro, que hoje é uma estrutura superhabitária”, complementou o secretário de
Planejamento.
Ao final da exposição, os representantes das entidades que integram o Fórum Permanente em Defesa do
Empreendedor da Região Metropolitana foram convidados a assinar o projeto que congrega sugestões que
respeitam o meio ambiente, o desenvolvimento sustentado e a inclusão. A carta proposta será entregue à
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo de
Campinas.
Prestigiaram o evento: representando o CIESP, o
diretor estadual de Infraestrutura, Julio Diaz, e o diretor
regional de Meio Ambiente, Stefan Rohr; representando
a ACIC, a vice-presidente, Adriana Flosi, e o economista,
Laerte Martins; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, André von Zuben; representando a Habicamp, o ex-presidente, Carlos Valverde e
o presidente, Francisco de Oliveira Lima Filho; o diretor do Sinduscon, Márcio Benvenutti; representando o
presidente Daniel Blinkstein, o diretor Tesoureiro da
OAB Campinas, Ivan Luiz Castrese; o presidente do
Conmdema, Carlos Alexandre Silva; a presidente do
Democratas Mulher, Solange Leite; a vice-presidente
de Relações Institucionais do IBEF Campinas, Gislaine
Heitmann; o diretor regional do Secovi Campinas,
Marcelo Coluccini; e o presidente do Pró-Urbe Pensando
Campinas, Eduardo Coelho.
As novas diretrizes que estão sendo elaboradas para
o Plano Diretor Estratégico de Campinas (PDE) valerão
para os próximos dez anos. O envio à Câmara Municipal deve ocorrer até o dia 30 de julho.

crédito: Fernanda Sunega/Prefeitura de Campinas
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CIESP-Campinas integra
Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e
Inovação

A Diretoria Regional participou da solenidade de
posse liderada pelo prefeito Jonas Donizette no
último mês de fevereiro. O diretor titular, José Nunes
Filho, representou na cerimônia o diretor do DITEC
(Departamento de Inovação e Tecnologia do CIESPCampinas), Eduardo Gurgel do Amaral, que é um
dos titulares do Conselho. Nunes, que é também
membro do Conselho Superior da Fundação Fórum
Campinas Inovadora – FFCi, ressaltou a importância
da interação entre empresa e universidade, que é
um dos pilares centrais da FFCi, momento em que
valorizou a importância da união das instituições,
empresas e poder público para que Campinas
e região alcancem a chancela de Região do
Conhecimento e da Inovação até 2025.

“Falo aqui da importância de caminharmos juntos
e observo o quanto tem sido significativa esta união
para diversas conquistas, entre elas a organização de
eventos que ganham importância em âmbito internacional, como é o caso do InovaCampinas, ocorrido
no último mês de outubro”, lembrou Nunes, acrescentando: “Hoje, temos em nossa região, inclusive, a
presença de empresas com fundos de capital estrangeiro, que estão interessadas em investir no potencial
aqui existente. Com certeza estamos construindo uma
promissora rede de tecnologia e inovação”.
O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, deu posse
aos novos membros do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação em cerimônia realizada no dia 7 de
fevereiro, na Sala Azul. O novo presidente do Conselho
é André von Zuben, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo.
Criado em 2013, o Conselho congrega o poder público,
as universidades, institutos e centros de pesquisa. Antes de
projetar as próximas ações, o prefeito parabenizou a atuação de Samuel Rossilho, ex-secretário de Desenvolvimento
Econômico e aquele que presidiu o Conselho nos últimos
anos. “O André é uma pessoa muito aberta ao diálogo e
que já vinha atuando nessas questões. Vamos juntos dar

este segundo passo para aprimorar ainda mais o nosso
trabalho. A participação do Conselho foi fundamental para
desenvolvermos várias ações e, por isso, precisamos continuar trabalhando em conjunto. Campinas pode puxar o
setor e tem uma obrigação com o país nesta área da Ciência,
Tecnologia e Inovação”, afirmou o prefeito Jonas Donizette.
Além de ressaltar que o Conselho prosseguirá com
as suas funções, como atualizar e acompanhar as realizações propostas pelo Planejamento Estratégico de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Campinas, o novo presidente
André von Zuben já lançou uma missão para os novos
membros. “O nosso primeiro grande desafio será concretizar o Plano Estratégico de Cidade Inteligente ainda este
ano. Ele já começou a ser discutido na gestão do Samuel
e agora precisamos concluí-lo”, antecipou o secretário
André von Zuben.
“A cidade inteligente é o futuro da gestão dos municípios, para que todo este conhecimento de Ciência e
Tecnologia possa, de fato, chegar à população e melhorar a
qualidade do serviço público”, completou. O mandato do
Conselho tem duração de dois anos.
O atual secretário municipal de Habitação e presidente
da Companhia de Habitação Popular de Campinas (CohabCampinas), Samuel Rossilho, participou da cerimônia de
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posse. “Tivemos um avanço muito
significativo. Foi um trabalho que veio
coroar o Planejamento Estratégico
de Ciência, Tecnologia e Inovação
implantado (em setembro de 2015)
com a ajuda de vocês, membros
do Conselho. Aquela função que o
prefeito nos pediu, de que o Conselho
se transformasse no guardião do
Planejamento, vem ocorrendo. Desejo
a todos que tomam posse agora que
mantenham esta garra e coerência
para que Campinas chegue ao topo da
cidade da ciência, do conhecimento e
da inovação”, disse o ex-presidente
do Conselho.
Os membros do Conselho destacaram que a mudança na presidência não mudará os rumos do planejamento para o setor. “Parabenizo o
prefeito Jonas pela decisão. Apesar da
saída do Samuel, que fez um grande
trabalho, chega o André, que já vem
atuando com a gente. Não vamos
precisar passar uma régua e começar
tudo de novo. Temos a oportunidade
de fazer um trabalho de continuidade”, elogiou José Eduardo Azarite,
presidente da Fundação Fórum
Campinas (FFC).

Além dos representantes das entidades do Conselho, estiveram presentes na cerimônia de posse o vereador Vinícius Gratti, representando a
Câmara Municipal de Campinas, o
secretário municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, e o presidente da Ciatec, Sergio Larret Roberto
Cavalheiro.
O Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação foi criado pela
lei nº 14.739, de 19 de dezembro de
2013, de autoria do Executivo.
Composição do novo Conselho
Titulares:

André von Zuben (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo)
Celso Barros (Ciatec)
Rui Henrique de Albuquerque (Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM)
Edvaldo Paro (CPqD)
Sérgio Augusto Morais Carbonell (Instituto
Agronômico de Campinas - IAC)
Sérgio Roberto Pereira (PUC-CAMPINAS)
Silvio Aparecido Spinella (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI)
Luis Fernando Ceribelli Madi (Instituto de
Tecnologia de Alimentos - ITAL)

Edvar Pera Junior (Softex)
Fernando Antônio Santos Coelho (Unicamp)
Eduardo Gurgel do Amaral (CIESP)
Carlos Alberto dos Santos Passos (Fundação
Fórum Campinas Inovadora)
Austregésilo Eustáquio Gonçalves (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia)

Suplentes:

Guilherme Camargo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo)
Rita Sponchiado (Ciatec)
Márcio Ricardo (IMA)
Rodrigo Guerra Moura e Silva (Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM)
Alberto Paradisi (CPqD)
Luiz Maria Capanema Bezerra (Instituto
Agronômico de Campinas - IAC)
André Luis Peternela (PUC-CAMPINAS)
Cláudio Romanelli (Centro de Tecnologia
da Informação Renato Archer - CTI)
Antonio Álvaro Duarte de Oliveira (Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL)
Luciano Assis (Softex)
Milton Mori (Unicamp)
Márcia Catinelli Molinari (CIESP)
Paulo Roberto Santos Ivo (Fundação Fórum
Campinas Inovadora)
José Paulo Porsani (Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia)
Fonte: Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de Campinas
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CIESP-Campinas participa do
PIT Alimentos: Encontro para
produtores rurais e empresas
da região de Campinas

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo realizou, no dia 11 de maio, o 1º Encontro PIT
Alimentos: agregação de valor na produção e processamento
de frutas e hortaliças, que aconteceu na sede do ITAL em
Campinas/SP.
Compuseram a mesa de abertura do evento o diretor
do IAC, Sérgio Carbonell e, representando o secretário
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de
Campinas, André von Zuben e o diretor desta Secretaria,
Cláudio Quércia.
O evento gratuito foi realizado em conjunto com as
instituições: Agropolo Campinas-Brasil, Desenvolve
SP, Câmara Municipal de Campinas, CIESP Campinas, CATI/SAA (Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral), FAESP-SENAR, INOVA Paula Souza, ITAL,
Prefeitura Municipal de Campinas, SEBRAE-SP, SENAI
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José Henrique Toledo Corrêa,
1º vice-diretor regional e diretor
estadual de Produtos, Serviços
e Negócios, destacou o fato de
Campinas ter o agronegócio
como uma de suas vocações.
“Esse é um momento em
que os produtores rurais têm
a possibilidade de agregar
valor aos seus produtos,
estimulando ainda mais a
cadeia e a competitividade
regional. O CIESP-Campinas
está à disposição, oferecendo
ferramentas para que possamos
crescer juntos”, balizou.

e Sindicato Rural de Campinas (SRC).
De acordo com o presidente do ITAL, Luis Madi,
a proposta do encontro é apresentar as atividades e os
serviços contemplados no Programa de Inclusão Tecnológica (PIT) para produtores rurais, micro e pequenas
indústrias e agroindústrias que atuam no segmento de
frutas e hortaliças da região de Campinas.
“Nosso foco é promover o setor de alimentos e bebidas, auxiliando os produtores rurais e as empresas na
agregação de valor aos produtos e incentivando a inovação e o uso de tecnologias de forma sustentável social,
econômica e ambientalmente”, declara Madi.
Na programação, foram contemplados temas como:
tendências do consumo no mercado de frutas e hortaliças, inovação e tecnologia, e ações institucionais para o
segmento.
“O Brasil tem uma janela gigante aberta para ser o
maior provedor de alimentos do mundo. Temos que
aproveitar essa chance e assumir esse mercado”, acrescenta Madi que também é membro do Conselho Científico para Agricultura Sustentável (CCAS) e do Conselho
Superior de Agronegócio (COSAG) da FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo).

diretoria participa

CIESP-Campinas presente
na posse do novo
presidente da COHAB
Na cerimônia, ocorrida no dia 08 de fevereiro, foram
apresentados os novos projetos habitacionais, com
a presença do secretário de Estado da Habitação,
Rodrigo Garcia.
O diretor titular, José Nunes Filho, observou a relevância dos projetos em andamento para o avanço da
cidade: “A partir do momento em que temos o atendimento das necessidades básicas da população, integramos uma infraestrutura que compõe a qualidade de
vida e o bem-estar em nossa região, o que atrai mão de
obra qualificada e gera benefícios para a indústria, favorecendo cada vez mais o desenvolvimento regional de
longo prazo”, destacou Nunes.
Na data, foi apresentado o projeto Habitar Campinas, que será responsável pela reforma e regularização
de áreas urbanas já consolidadas, e o programa Cartão
Reforma, do Governo Federal, que passará a contar com
uma versão municipal. A Companhia de Habitação
Popular de Campinas estima beneficiar mais de 12 mil
famílias, considerando também o financiamento da mão
de obra.
O presidente da COHAB, Samuel Rossilho, validou
a importância das parcerias para avançar na melhoria da
situação das empresas e, além disso, a Companhia prestará serviços a outras secretarias, dentre eles a manutenção de prédios.
Ao empossar o secretário de Habitação, Samuel Rossilho, na presidência da COHAB, o prefeito de Campinas,
Jonas Donizette, valorizou o trabalho que é feito com
entusiasmo e comprometimento, buscando sempre o
pensamento por meio de novas formas de inovar e oferecer qualidade de vida para Campinas e região. Foi anunciada, na ocasião, a construção de 740 novas moradias
na região do DIC 5, sendo contempladas famílias que já
estão inseridas nos programas habitacionais da Companhia, com a previsão de entrega até o final de 2018.
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Simpósio em
Campinas debate
oportunidades
de negócios
com Portugal

Imagens: Divulgação Prefeitura de Campinas

O CIESP-Campinas foi um dos
parceiros do evento. Na ocasião,
o diretor de Negócios, Fabiano
Grespi, esteve representando
a entidade e valorizou o
intercâmbio entre os países
como forma de fomentar as
ações empreendedoras e a
geração de riquezas locais.
No dia 23 de março, o prefeito de Campinas, Jonas
Donizette, participou da abertura do simpósio “Portugal
-Brasil: Rota dos Bons Negócios”. O objetivo do evento
foi promover o empreendedorismo e as oportunidades de negócios entre os dois países a partir da Região
Metropolitana de Campinas (RMC).
O simpósio foi acompanhado por empresários, gestores, autoridades e interessados nas relações internacionais da região. Foram realizados painéis que abordaram
possibilidades e caminhos para investir e empreender
nos mercados brasileiro e português.
O prefeito destacou a importância de estreitar a
relação entre os países e reforçar Portugal como porta
de entrada para a Europa. “Tivemos aqui a chance de
‘vender’ Campinas e mostrar o seu potencial aos portugueses, assim como eles puderam nos apresentar as
vantagens que Portugal oferece para quem deseja investir e empreender por lá”, afirmou o prefeito. “Queremos
incentivar que empresários portugueses invistam em
nossa cidade e, ao mesmo tempo, mostrar aos empresários brasileiros, em especial aos empresários campineiros,
as oportunidades de acessar o mercado europeu através
de Portugal. É bom para os dois países”, completou.
Representando o país irmão, o simpósio teve a participação do secretário de Estado da Internacionalização
de Portugal, Jorge Costa Oliveira, do cônsul-geral de
Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço, e do presidente
da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal, Luis Castro Henriques.
“Precisamos que as empresas de Portugal e do Brasil
conheçam melhor o potencial de cada um para poder
entrar no outro mercado, e isso requer tempo, disponibilidade e interesse das empresas. Há um mundo de
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oportunidades”, afirmou o secretário português Jorge
Costa Oliveira. “Somos um país irmão, temos um carinho muito grande e às vezes até os mesmos avós e bisavós em comum. Porém, em nível empresarial, ainda
nos conhecemos pouco. Precisamos nos conhecer mais,
porque só assim é possível fomentar as parcerias”, acrescentou.
O secretário de Portugal destacou a força de Campinas nas áreas de tecnologia e inovação, mas ressaltou
que o município também pode oferecer oportunidades
em outros setores. “Há muitas coisas nas quais Campinas tem enorme potencial para colaboração e parcerias,
principalmente em tudo que diz respeito à inovação,
seja em termos de economia digital, desenvolvimento
de startups, Internet das Coisas e da mobilidade elétrica.
Mas não podemos descartar outros setores que podem
também gerar parcerias. Como eu disse, depende de
conhecer e analisar o potencial dos mercados.”
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Social e de Turismo de Campinas, André von Zuben,
que fez uma apresentação sobre o potencial da cidade, o
simpósio representou um momento importante na relação comercial com Portugal. “Podemos considerar este
evento um marco, pois estamos estreitando ainda mais
a colaboração e a busca por parcerias entre Campinas e
Portugal”.
O encontro foi realizado no Royal Palm Plaza, com
parceria da Prefeitura de Campinas, por intermédio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de
Turismo, do Consulado Geral de Portugal em São Paulo,
da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP) e da Câmara Portuguesa de São Paulo.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Campinas
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CIESP participa de
encontro direcionado
à produtividade,
rotulagem e
segurança dos
alimentos

Participaram da organização do encontro representantes
do SENAI Zerbini, DEMPI/FIESP e CIESP-Campinas.

As apresentações contaram com
discussões sobre temas como: Fator
Acidentário de Prevenção (FAP)/
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT);
Desafios na Implantação de Segurança
dos Alimentos, Rotulagem e Determinação de Vida Útil; Palestra Brasil Mais
Produtivo: Técnicas de Manufatura
Enxuta para o Aumento da Produtividade; e cases de sucesso.
Na ocasião, o diretor titular, José
Nunes Filho, abordou o valor agregado por meio dos serviços disponibilizados aos industriais pelo Sistema
SESI/SENAI-SP, “os quais possibili-

Escola SENAI Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini
recebe executivos e empresários de micro,
pequenas e médias indústrias em manhã de
apresentações ocorrida dia 17 de maio.

tam a melhoria da competitividade e
da lucratividade das empresas. Isso é
possível por meio desse tipo de atividade, a qual aprimora nosso conhecimento e nos permite alinhar produtos
adequados a processos e demandas de
mercado, como é o caso da questão das
regras de regulação", pontuou.
O diretor do SENAI Zerbini, Claudemir Alves Pereira, valorizou o trabalho do setor: “Essa unidade já entregou
para o mercado de trabalho mais de
1.700 técnicos na área de Alimentos e
mais de 2 mil técnicos na área de Automação Industrial, sendo no total cerca

de 120 mil matrículas em programas
de formação inicial e continuada, nos
seus mais de 20 anos de atuação com as
ações e projetos no setor de Inovação e
Tecnologia”, contou.
Por meio de visita monitorada aos
laboratórios e centros tecnológicos,
os participantes puderam conhecer a
amplitude dos serviços oferecidos pela
escola e por seu instituto tecnológico,
bem como esclarecer todas as dúvidas
relacionadas às suas áreas de atuação,
visualizando na prática como implementar em suas empresas medidas e
projetos de melhorias.
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Prefeito
anuncia
ações para
próximos
quatro anos
e o novo
slogan da
cidade
Na data, a Diretoria Regional esteve representada pelo diretor titular,
José Nunes Filho, que prestigiou o encontro e ratificou a importância da
valorização das vocações regionais.
“O CIESP vem apoiando um trabalho gerado a partir da união de
instituições, empresas e poder público, que está em linha com a
vocação da cidade em inovação e tecnologia: temos demanda por
serviços e produtos. Vemos grande oportunidade de gerar riquezas,
emprego e desenvolvimento regional”, afirmou Nunes.
No dia 15 de março, o prefeito de Campinas, Jonas
Donizette, anunciou as principais ações do governo
para os próximos quatro anos, e também apresentou
o novo slogan da administração municipal. O evento
contou com a participação de secretários municipais,
vereadores e empresários da cidade.
Inovação é a palavra que vai nortear os projetos
e ações que serão desenvolvidos nos próximos quatro
anos com o objetivo de tornar Campinas uma cidade
mais eficiente, integrada e humana. O prefeito fez uma
explanação da visão da cidade para o futuro a partir
de uma análise de como o município estava há quatro
anos e como está agora. “Nosso lema é Prefeitura de
Indicadores da cidade

Campinas, atualmente, é destaque em vários rankings
que avaliam infraestrutura, qualidade de vida e gestão
pública das cidades. Entre eles, estão:
• 2ª Melhor em Infraestrutura no Brasil
Ranking Urban Systems 2016
• 2ª Melhor do Brasil na Gestão de Recursos Públicos
Ranking da Folha de São Paulo – cidades acima de
um milhão de habitantes
• 3ª Melhor Cidade para se Fazer Negócios no Brasil
Ranking Urban Systems 2016
• 3º Maior Polo de Pesquisa e Desenvolvimento
CAPES – Ministério da Educação
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Campinas – A Força da Inovação, mas, quando falamos em inovar, não nos referimos somente à parte
de tecnologia, mas também à parte de relacionamento,
transparência, prestação de contas e de envolvimento
da população. Inovar é buscar novos caminhos para
obter resultados melhores”, disse o prefeito.
Entre as ações para o período de 2017 a 2020, o
prefeito destacou em sua apresentação as seguintes áreas:
Saúde, Educação, Mobilidade, Processos e Urbanização.
A apresentação completa está disponível no portal
da Prefeitura (www.campinas.sp.gov.br), acessível por
meio do banner “Prefeitura de Campinas – A Força da
Inovação”.
• 3º Melhor Município para Empreender
Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) divulgado
pela Endeavor
• 6ª Melhor Cidade do País em Gestão
Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM) da
consultoria Macroplan
• Acesso à internet banda larga superior ao de 13
estados, com 342.141 conexões
Agência Nacional de Telecomunicações
• IDH 0,805 entre os melhores do país em educação
e expectativa de vida, integrante do seleto grupo com
índice superior a 0,8, considerado “muito alto” pela
ONU

diretoria participa

Polícia Federal em
Campinas inaugura
novas instalações
no Aeroporto
Internacional de
Viracopos

Participaram da solenidade, representando o CIESPCampinas, o diretor do Jurídico, Valmir Caldana; o
secretário executivo da Divisão Tributária, Ricardo Piza
Di Giovanni; a coordenadora da Divisão Tributária, Rita
Cacheffo; e o secretário da Divisão Tributária, Glauco
Oliveira. Representando a PF em Campinas, esteve
presente o delegado-chefe, Dr. Paulo Víbrio Júnior.

No dia 23 de março, a PF de Campinas inaugurou a
Unidade Aeroportuária de Polícia Federal em Viracopos
(UPAER).
A UPAER já existia no antigo terminal e, para melhor atendimento, a PF inaugurou novas instalações, com mais espaço
e conforto aos usuários. A unidade oferece aos cidadãos emissão de passaportes e contempla o setor de estrangeiros, que
controla diversas atividades, além da estadia e permanência
dos estrangeiros no país.
Para intensificar as fiscalizações e coibir o tráfico internacional e interestadual de drogas, a PF firmou acordo com a
Guarda Municipal de Campinas para a instalação de um canil
no local, o qual já está em funcionamento.
A PF de Campinas atende 60 municípios, totalizando cerca
de 4,5 milhões de habitantes.

www.ciespcampinas.org.br
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Almoço
com a
Presidência
No dia 16 de maio, a presidência do CIESP se reuniu com
empresários e diretores de regionais para encontro de aproximação e discussão de demandas e estratégias da entidade em prol
da competitividade estadual, com olhar para as especificidades
locais.
O CIESP-Campinas contou com a participação, junto ao diretor
titular, José Nunes Filho, das empresas associadas, Rhodia Poliamida e Especialidades, na pessoa do diretor Vinícius Morbeck; e
Aeroportos Brasil Viracopos, representada por seu superintendente, Carlos Alcântara.
"Este encontro significa nossa união, nossa força e nossa mobilização em iniciativas que contribuam para a recuperação da economia e geração de empregos no Brasil", afirma Paulo Skaf, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).
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DESPACHOS EXECUTIVOS
COM O MDIC (Ministério
do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio
Exterior)
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O Departamento de Comex do CIESP-Campinas
disponibilizou, durante o 44º Seminário de Operações
de Comércio Exterior, 11 despachos executivos, atendendo a nove empresas, sendo grande parte delas do
Estado de São Paulo. A casa também recebeu representantes de Curitiba (PR) e Itajaí (SC).
No evento, realizado no mês de abril, os executivos
reforçaram que a oportunidade de despachar diretamente com a equipe do MDIC traz um valor agregado
e benefício de grande exclusividade.
A CEO da Stern’s Impex, Doris Stern, veio de
Israel para participar do evento e também aproveitar o
despacho executivo a partir da intermediação da InterGate Cargo. “Estamos muito satisfeitos com essa oportunidade e com a resolução de despacho via CIESP,
o que nos permite estar no coração do Estado de São
Paulo e resolver diversas outras questões em um único
momento”, pontuou. Leia mais na página 86.

CMY

Fundada em 1980, a Abelha Gulosa - Flamboyant está com uma nova gestão,
que acompanha as tendências de mercado e busca a modernização e crescimento
contínuo, prezando sempre pelos mais exigentes padrões de qualidade para
oferecer a melhor experiência gastronômica a você, seus colaboradores e
convidados.

Imagens ilustrativas.

Dispomos de uma moderna cozinha com alta capacidade de produção,
colaborades dedicados e um setor de encomendas estruturado para lhe atender
prontamente em seu próximo evento.
Conheça nossas opções para Café da Manhã, Coffee Break, Chá da Tarde,
Coquetel e outros eventos. Solicite nossos cardápios através do e-mail
encomendas@abelhagulosa.com.br

Rua Mogi Guaçu, 1505 - Flamboyant - Campinas/SP
(19) 3201-0905 (19) 98242-0779
Siga-nos nas Redes Sociais:

AbelhaGulosa.com.br/encomendas

abelhagulosaflamboyant

abelhagulosa
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Ações das Diretorias Regionais

CIESP-Campinas participa de
encontro do DMA com foco
na agenda do setor produtivo
Empresários das regiões de Sorocaba, Campinas e Indaiatuba
se reúnem para analisar as atividades do Departamento de
Meio Ambiente e legislações ambientais.
Na ocasião, representando o diretor titular, José
Nunes Filho, o vice-diretor de Meio Ambiente do
CIESP-Campinas, Jorge Galgaro, apresentou algumas
das ações desempenhadas na macrorregião de Campinas,
bem como sinalizou o poder de representatividade da
Casa da Indústria na busca das melhores soluções para
o setor.
“Atuamos com o intuito de receber as
demandas trazidas pelos industriais
e agir por meio da articulação junto
aos órgãos competentes, nos quais
temos a representatividade da entidade. Assim, atuamos diretamente
para os devidos encaminhamentos”, explicou Galgaro.
O encontro, que aconteceu no dia
28 de março no CIESP-Sorocaba, recebeu os empresários e associados para debater a agenda
do setor produtivo nas áreas ambiental e de desenvolvimento da Macrorregião 6, que engloba as regionais de
Sorocaba, Indaiatuba e Campinas.
Participaram da reunião também autoridades regionais e representantes de entidades, entre eles, o vice-presidente do CIESP e da FIESP, Rafael Cervone; o diretor
titular do CIESP Sorocaba, Erly Domingues de Syllos;
o vice-diretor de Meio Ambiente do CIESP-Campinas,
Jorge Galgaro; o segundo vice-diretor do CIESP Indaiatuba, Jorge Fernandes; o diretor titular dos departamentos de Meio Ambiente do CIESP e da FIESP, Nelson
Pereira dos Reis; o diretor do SENAI Sorocaba, Jocilei
Oliveira; o diretor do SESI Sorocaba e Votorantim, Júlio
Martins; e o diretor do SENAI Itu, Helvécio Siqueira.
O CIESP-Campinas representa as cidades de
Campinas, Valinhos, Sumaré, Pedreira, Amparo, Mogi
Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Holambra, Jaguariúna,
Paulínia, Hortolândia, Artur Nogueira, Santo Antônio
da Posse, Estiva Gerbi, Conchal, Serra Negra, Lindoia e
Águas de Lindóia.
28
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Em 2016, o CIESP e a FIESP atuaram na defesa da
indústria com 583 participações em todo o Brasil, sendo
519 no Estado de São Paulo, nos órgãos Sistema Ambiental Paulista (SMA/Consema), Conselho de Recursos
Hídricos (CRH) e comitês de bacias hidrográficas, além
de 17 atuações nos Conselhos Municipais Ambientais e
47 em nível nacional, como ABNT, Pacto Global e Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
Conforme explicou o vice-presidente do CIESP e da
FIESP, Rafael Cervone, a força da entidade está no interior e nos micro e pequenos empresários, que são maioria
nas cidades. Com isso, ele afirma que é necessário levar
todas as informações sobre legislações ambientais onde
estão essas pessoas. “Estamos empenhados em melhorar cada vez mais as condições para que este empreendedor possa trabalhar com segurança, além de oferecer
capacitação técnica para que ele seja mais competitivo
no mercado”, completa.
De acordo com o diretor titular dos Departamentos
de Meio Ambiente do CIESP e da FIESP, Nelson Pereira
dos Reis, as questões ambientais têm sido tratadas pelas
entidades de forma estratégica, visando à sustentabilidade no setor industrial. “Hoje, temos muitas legislações, sendo que diversas são contraditórias e dificultam
o trabalho do empresário. Promovemos encontros e treinamentos para que as pessoas vejam as leis com mais
clareza. Hoje, temos uma rede de especialistas atuando
nessa área em todo o interior e nos comitês de bacias
hidrográficas das regiões”, destacou.
Segundo o diretor titular do CIESP Sorocaba, Erly
Domingues de Syllos, o evento foi importante para que
os empresários pudessem se atualizar sobre as normas
ambientais e tirar dúvidas com os especialistas do
Departamento de Meio Ambiente do CIESP e da FIESP.
“Trazer diretores das regiões de Sorocaba, Indaiatuba
e Campinas foi essencial para a integração das atividades e para todos trabalharem em conjunto”, comentou
o diretor.

Ações das Diretorias Regionais

Exporta Matão recebe cerca de
100 empresários matonenses

Primeira edição do
Exporta Matão une
entidades locais
e fortalece o meio
empresarial.
Da esquerda:
Junior Gardini
(Extensionista PEIEX), Rafael Rosa (gerente
comercial da ACE), Pedro Piva (coordenador do
PEIEX), Fernando Mendes (presidente da ACE),
Gisele Costa (gerente regional do CIESP Matão),
Caique Martines (gerente regional ACE), e José
Carlos (gerente dos Correios de Matão).

Depoimentos de quem participou!
"As palestras foram maravilhosas, uma ótima
iniciativa e uma nova perspectiva para o seu
negócio", José Carlos Chiozzinni – diretor da
Vent Lar Indústria e Comércio.
"No momento de crise, a exportação faz o
ponto de equilíbrio da empresa", Alex Antoniosi
– Diretor da Antoniosi Implementos Agrícolas.

A Diretoria Regional da cidade já se prepara para a edição de
2017. "Esse projeto é importante, visto que oferece às empresas
exportadoras uma possibilidade de aprendizado e aperfeiçoamento,
trazendo valor agregado aos seus produtos e, consequentemente,
aumento da competitividade", afirmou Roberto Luiz Cadioli – Diretor
Titular do CIESP Matão e Presidente da Cadioli implementos Agrícolas.
O CIESP Matão convida as
empresas interessadas em participar
do programa Exporta Matão a preencherem o formulário de participação
entrando em contato pelo endereço
de e-mail: ciesp.matao@process.com.
br, ou solicitando-o pelo telefone (16)
3382-6260. O programa deve ocorrer
ainda neste primeiro semestre!
Em 2016, no mês de setembro, o
programa foi apresentado pelos apoiadores do projeto: Pedro Piva, diretor
do PEIEX; Tales Guedes, gerente de
Comércio Exterior do CIESP; Reginaldo Lante, presidente da Câmara
Brasil Ásia; e Roberto Cadioli, diretor
titular do CIESP Matão. O lançamento

aconteceu na Sociedade Recreativa
Matonense (SOREMA), contando com
a realização do CIESP, em parceria
com Associação Comercial Empresarial de Matão (ACE), SEBRAE, PEIEX,
Fundação Vanzolini (USP), Correios e
Banco do Brasil.
A diferença na economia da
cidade com o programa e a importância da exportação para empresas
de pequeno, médio e grande porte
pautaram o encontro. Já o coquetel
marcou o início da interação entre os
representantes das empresas presentes no evento, possibilitando a troca de
cartões e estabelecendo novos rumos
para negócios futuros.

sustentabilidade

Gestão de Riscos e Compliance: o papel e a
responsabilidade da alta administração
Na atualidade, a alta administração possui responsabilidade direta na gestão dos riscos e controles considerados chaves nos processos críticos e estratégicos da
empresa. A palestra, que aconteceu no dia 30 de março,
abarcou o emprego daquelas que são chamadas “Três
Linhas de Defesa”, por meio das quais se impõe uma
mudança radical na aplicabilidade da responsabilidade
sobre o funcionamento pleno dos processos de gestão de
risco, compliance e controles internos.
Os especialistas afirmam que, a partir desse marco,
não há mais desculpas em afirmar que a alta adminis-

tração não foi avisada ou não sabia. O processo é uma
via de mão dupla: a alta administração tem o dever de
cobrar dos gestores os relatórios e os posicionamentos,
sendo que os gestores têm o dever de monitorar e comunicar o alto escalão da empresa.
Logo na abertura do evento, os diretores dos departamentos Jurídico e de Sustentabilidade, respectivamente, Valmir Caldana e Luiz Fernando Bueno, afirmaram que essa é uma mudança de paradigma, já que tanto
os executivos como os conselheiros saem da postura de
meros espectadores para o papel de atores.

Na condução da palavra e exposição, o professor
doutor Antonio Celso Ribeiro Brasiliano descreveu o
funcionamento desse fluxo de papéis e as responsabilidades através da aplicação do Benchmarking Mundial
das Três Linhas de Defesa, o qual, segundo ele, estabelece claramente as funções dos donos dos processos.
“Há uma linha sucessória direta de responsabilidade que vai desde o conselho de administração de
uma empresa e passa pela diretoria; na segunda linha,
atravessa a gerência e, finalmente, na 3ª linha, chega
aos usuários do processo. Em termos de compliance e
de gestão de riscos, o processo é o mesmo, o dono do
processo é o dono do risco”, pontuou o professor Brasiliano.

Ao apresentar o case de sucesso da Libbs, o professor Maurício Roncato explicou como a empresa vem se
preparando para a gestão segura de seus processos de
compliance: “Construímos as três linhas de defesa com
a participação da alta administração, permeamos toda
essa linha sucessória abordando questões relativas ao
negócio da empresa e alinhando à nossa cultura um
padrão bastante sólido.”
“Ressaltamos que, independente do tamanho da
empresa, a gestão de riscos e compliance pode e deve
ser implantada de maneira gradativa, visando sempre à
perenidade e à sustentabilidade do negócio, tendo como
premissa que essa é uma cultura em permanente consolidação”, analisa Roncato.

Prestigiaram ainda o evento, o secretário executivo da Divisão Tributária,
Ricardo Piza Di Giovanni; o diretor de
Meio Ambiente, Stefan Rohr; e a gerente
Regional, Paula Carvalho.
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DHO – Desenvolvimento Humano Organizacional

Tendências em Gestão
de Pessoas para 2017
Pauta Plenária
Os departamentos
de DHO e
Sustentabilidade
escolheram o tema
com enfoque nas
expectativas dos
gestores de RH para
o ano de 2017.

Acesse a apresentação:
ciespcampinas.org.br/apresentacoes

Como as empresas se prepararam para cumprir
seu planejamento de Recursos Humanos diante do
cenário econômico atual?
Na condução do encontro, ocorrido no mês de abril,
os diretores de Sustentabilidade, Luiz Fernando Bueno,
e de Desenvolvimento Humano Organizacional, Silvia
Luna, destacaram o valor agregado contido em ações
de sustentabilidade, assunto que compõe as áreas de
gestão de pessoas, como forma de viabilizar projetos
por engajamento e de forma holística, integrando todos
os stakeholders da organização. “Hoje, lançamos aqui o
projeto de suporte à implantação de Comitês de Sustentabilidade nas empresas, um programa que visa atender as organizações de pequeno e médio porte e constituir um sólido trabalho de engajamento, junto com os
especialistas de nossa entidade”, comenta Bueno. As
empresas interessadas devem entrar em contato para
agendamento de consultoria junto ao CIESP-Campinas.
A palestra, baseada na 8ª edição da Pesquisa de
Tendências em Gestão de Pessoas – PTGP 2017, realizada pela ISK Consultoria e publicada pela revista
profissional&negócios, abordará, também, temas relacionados a orçamento e agenda de RH, movimentações
salariais, recursos tecnológicos e variedade de dados
(Big Data) nas empresas, para que as áreas de Recursos
Humanos possam respaldar suas decisões e transformar dados em vantagens competitivas.
Em explanação os palestrantes, Kátia Moreno,
gerente de Projetos com vasta experiência no desenvolvimento de projetos de gestão organizacional, e José
Antonio Silva, gerente de Negócios e também especialista em desenvolvimento de projetos de gestão orga32
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nizacional, tais como implantação de estruturas organizacionais, cargos e salários e pesquisas de mercado,
ambos certificados em Master Coaching e Mentoring
pelo Instituto Holos, confirmaram que as expectativas que norteiam a retomada visam a manutenção dos
quadros e, para isso, é necessário observar os indicadores de maneira mais forte, “envolvendo mais os colaboradores em ações de redução de custos, melhoria de
produtividade, o que deixa claro que o grande foco do
RH são a pessoas, ou seja, a qualificação profissional,
desenvolvendo um programa direcionado a resultados”, ratificam.

DHO – Desenvolvimento Humano Organizacional

Evento em
Comemoração ao
Dia Internacional
da Mulher
Além do lendário e delicioso café da manhã, que
este ano aconteceu no Fildi Hotel, as comemorações
contaram com a palestra “Empoderamento feminino: viver com ousadia, caminhando com firmeza”,
que esteve integrada à oficina de dança Biodanza.
O encontro promovido no dia 22 de março pelo
Departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional abordou o contexto de desenvolvimento
de talentos como forma de alavancar o crescimento
de atributos individuais (psicológicos, morais,
intelectuais, etc.). “A partir da ampliação de nossa
força interior, encontramos a trilha do aprendizado
e crescimento constante”, postula a especialista e
coach pessoal e profissional Lucia Helena Rosolen
Alves.
Alinhada ao argumento tratado, a psicóloga
Mary Pires trouxe para a dinâmica a Biodanza, que
conduz a dança como uma metáfora dos movimentos e ações que desempenhamos no dia a dia.

Da esquerda:
Silvia Luna,
diretora do
DHO, Lucia
Helena
Rosolen e
Mary Pires
Alves.

Dinâmica promove a
troca de energia entre as
participantes.

Opinião de quem participou
“Foi um momento ímpar de crescimento pessoal e
profissional. Particularmente, eu encontrei respostas para
questões muito importantes do meu dia a dia. Com certeza
nos agregou muito valor, sendo este um encontro valioso
entre todas as mulheres e, mais do que tudo, com o nosso eu
interior”, descreveu a assistente administrativa da Santaella,
Jane Ferreira.
“Aproveitei muito. As dinâmicas permitiram a ampliação do nosso nível de percepção sobre ações que muitas
vezes fazemos mecanicamente”, revelou Aline M. A. Sousa,
assistente comercial da Palma Comércio Exterior.

especial

Valorização à
nossa Sinfônica

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas foi a
primeira instituição do gênero a surgir em uma cidade brasileira fora de uma capital de estado. Documentos de 1929
vieram à tona em outubro de 2014 e comprovam que a Sinfônica de Campinas foi criada, formalmente, em 6 de outubro
daquele ano, como Associação Symphonica Campineira.
Esses dados mostram que a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é uma das mais antigas do país em atividade, se não a mais antiga. O concerto de estreia foi apresentado no dia 15 de novembro de 1929, sob regência do
maestro Salvador Bove. Desde então, a orquestra encanta o
público com obras de grandes compositores e privilegia o
trabalho de artistas regionais.
O diretor da Sinfônica Municipal de Campinas,
Rodrigo Morte, avalia que o sucesso de um projeto
orquestral depende do equilíbrio entre os apoios do poder
público, da iniciativa privada e do engajamento da comunidade. “Campinas é uma das cidades brasileiras que
melhor oferece esta oportunidade, pois conta com uma
orquestra cuja manutenção é garantida pela prefeitura,
um polo empresarial robusto, consciente da sua responsabilidade social, e uma tradição musical que remonta ao
final do século XIX, que ajudou a formar uma sociedade
que aprecia genuinamente música clássica e que apoia e se
orgulha de sua orquestra”, afirma o diretor.
“Ao investir na orquestra, seja através de leis de incentivo ou patrocínios diretos, o empresariado de Campinas e
região tem a oportunidade de se vincular a um projeto cultural de grande porte, com grande impacto sociocultural, que
se destaca não só pela excelência artística das suas atividades, mas, sobretudo, pela promoção do desenvolvimento
humano através da democratização do acesso à música clássica, pontua Morte.

Patrimônio de Campinas
Em 1975, a OSMC passou a ser mantida pela Prefeitura
de Campinas, quando foi consolidada na estrutura que
perdura até os dias atuais. As décadas de história, registradas
em atas, cartas, recibos, notas e livros demonstram o apreço
do público campineiro e regional pela música erudita, que
tornou Campinas rota indispensável dos principais programas sinfônicos e operísticos do país.
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CIESP-Campinas apoia e incentiva
a OSMC através do investimento da
iniciativa privada, seja através de leis
de incentivo ou patrocínios diretos.

Atualmente, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas tem como diretor administrativo o compositor e arranjador Rodrigo Morte e, como diretor artístico e regente titular,
Victor Hugo Toro.
Segundo o regente, mesmo na atual crise, o Brasil é um
país pujante, vital e com possibilidades infinitas de desenvolvimento. “No Brasil atual, a iniciativa privada tem a possibilidade, e direi também a responsabilidade, de que o seu
crescimento econômico venha paralelo a um crescimento
cultural e social, e, acreditem, não tem nada melhor que
uma orquestra para isso. Especialmente se essa orquestra é a
Sinfônica de Campinas, mais importante estrutura artística
da cidade, maior estrutura cultural do interior paulista e um
dos fundamentais grupos sinfônicos do país”, declara.
“Apoiar a OSMC é apostar no desenvolvimento humano
de Campinas, do Estado de São Paulo e do país, e essa é uma
aposta que vale a pena ser feita!”, enfatiza Toro.
A temporada 2017 consolida a trajetória da Sinfônica
como principal aparato cultural de Campinas e região, com
uma sólida programação de concertos oficiais, concertos
didáticos e concertos populares nas mais variadas regiões
da cidade. Mais uma vez, a Orquestra Sinfônica Municipal
de Campinas recebe grandes regentes e prestigiados solistas
da cena erudita brasileira e internacional.
Os interessados em apoiar a Sinfônica de Campinas devem entrar em contato através do e-mail:
contato@osmc.com.br ou tel.: 3705.8047
Sobre o Regente - Victor Hugo Toro
Nascido em Santiago do Chile, realizou estudos de regência orquestral e graduou-se pela Faculdade de Artes da
Universidade do Chile. Vencedor do II Concurso Internacional de Regência Orquestral – Prêmio OSESP –, tem
sido convidado a reger as mais importantes orquestras
de seu país. Além da OSESP, da qual foi regente assistente, tem atuado frente a importantes orquestras brasileiras e latino-americanas, tais como: Orquestra Jovem do
Estado de São Paulo; sinfônicas da Bahia, Paraná, Porto Alegre
e Caxias do Sul; Camerata Antiqua de Curitiba, Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo (Argentina), de Rosário (Argentina); e Filarmônica da Universidade
Nacional Autônoma do México (OFUNAM). Foi regente principal da Orquestra
Sinfônica do Sodre, no Uruguai, e regente residente da Companhia Brasileira
de Ópera. Laureado pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino com a
Ordem do Mérito Cultural “Carlos Gomes” no grau de comendador, recebeu
de parte da Câmara Municipal de Campinas a medalha “Carlos Gomes”, pelos
relevantes serviços prestados à cidade. Atualmente, é diretor artístico e regente
titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

à frente

Greenbrier
Maxion
inova no
transporte
ferroviário
de carga
Com capacidade instalada de 10 mil vagões, alta
tecnologia e qualidade, a Greenbrier Maxion fornece
para todas as ferrovias e seus usuários no Brasil e no
exterior, incluindo empresas de leasing de vagões.
“Também oferecemos serviços com soluções realmente completas no que se refere à operacionalização
de vagões de carga, apresentando uma proposta diferenciada e superior em benefício. Isso permite que as
operadoras fiquem livres de preocupações e custos
elevados referentes à manutenção de seus vagões,
concentrando esforços no foco real de seu negócio”,
relata o presidente da empresa, Eduardo Scolari.
A Greenbrier Maxion, associada ao CIESP-Campinas, surgiu como uma solução completa e integrada
para o segmento ferroviário na América do Sul, com
penetração e atuação global. Situada em Hortolândia
-SP, é formada a partir de uma joint venture entre a
brasileira Iochpe Maxion e as norte-americanas Amsted
Rail e Greenbrier.
A empresa desenvolve e produz vagões diferenciados para todos os tipos de carga, como vagões plataforma para transporte de contêineres, vagões hoppers
com projetos otimizados – conforme os produtos transportados – e carga e descarga automatizadas para transporte de grãos e açúcar, vagões gôndolas – para transporte de minério – e vagões tanques para transporte de
combustível. “Oferecemos as maiores inovações tecnológicas para o transporte de diferentes tipos de carga,
atendendo às necessidades das operadoras e de seus
clientes”, afirma Scolari.
Truques homologados pela norma AAR, com tecnologia Amsted Rail também são produzidos, sendo a
Greenbrier líder no mercado mundial, sempre em busca
de avançado desempenho e ciclo de vida dos vagões.
“Entre eles, destacamos o Motion Control ® Truque
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O diretor executivo da
empresa, Ulisses Girardi.

Fotos: Divulgação Greenbrier Maxion

Vagão hopper para transporte
de grãos e açúcar.

Rodas ferroviárias com aço microligado
produzidas na AmstedMaxion.

Premium, com tecnologia de ponta, provido a partir de
adaptadores especiais de rigidez controlada (Adapter
Plus), os quais ajudam na dinâmica dos vagões de alta
carga por eixo, além de permitir ajustes de suspensão e
amortecimento variável com a lotação dos vagões, além
do: Swing Motion, Ride Control Truques e Super Service
Ride Control”, descreve o presidente.

Rodas e componentes
A AmstedMaxion, fundição situada em Cruzeiro-SP, também formada a partir de uma joint venture
entre a brasileira Iochpe Maxion e as norte-americanas
Amsted Rail e Greenbrier, produz fundidos ferroviários
para truques, sistemas de choque e tração e fundidos
industriais para os setores de máquinas, equipamentos de construção civil, mineração e sucroalcooleiro.
“Desenvolvemos e patenteamos uma nova liga com
características superiores aos aços tradicionalmente
aplicados a esses componentes, com aumento particular da resistência à fadiga”, conta José Santos de Araújo,
diretor geral da unidade.
Na fábrica, também são produzidas rodas ferroviárias mais resistentes e de alta performance, feitas de
aço microligado. A linha de rodas ferroviárias utiliza
a mesma tecnologia de um dos grandes fabricantes
mundiais do segmento, a Griffin Wheel Company, uma
empresa do grupo Amsted Rail que detém a tecnologia das rodas com perfil parabólico, considerada como
padrão de referência pela Associação Americana de
Ferrovias (AAR).

à frente

Foto: EDivulgação HI Tecnologia

HI Tecnologia
Em busca da
Indústria 4.0

Processo de
pesagem automática
com chão de fábrica
integrado ao PCP.

Painéis de controle
e supervisão de
processo integrados
ao ERP.

Sediada em Campinas/SP, certificada pelas Normas
ISO9001, ISSO-14000 e OHSAS18000, e associada ao
CIESP-Campinas desde 2004, a HI Tecnologia, desde
sua origem, se especializou em auxiliar outras empresas a melhorar seu processo de produção, seja através da
construção de novas máquinas e dispositivos, seja através da modernização de equipamentos pré-existentes.
“Hoje, com a consolidação da Indústria 4.0, temos
percebido um aumento significativo na demanda pela
integração dos serviços de automação. Quando começamos nossas atividades, éramos procurados para resolver problemas isolados: a automação de uma extrusora,
de um tear, de um processo físico-químico, enfim, de
um módulo em uma unidade fabril. Posteriormente,
o mercado passou a exigir a interligação de máquinas
em rede, com a consequente troca de informações entre
elas, visando à otimização da produção e ao aumento da
segurança e da qualidade. Em seguida, sobreveio a onda
dos sistemas supervisórios, que praticamente colocou a
fábrica numa tela de computador, dando aos gestores da
empresa, em tempo real, todas as informações relevantes. Com as informações já disponíveis nos supervisórios
(plataformas PCs), a integração com os Bancos de Dados
Corporativos foi um passo. Mais recentemente, com a
utilização da tecnologia Cloud Computing (computação
nas nuvens), as barreiras geográficas foram definitivamente rompidas, permitindo que o acesso aos dados
seja obtido com segurança, a qualquer hora e de qualquer lugar”, explica o responsável pelo Departamento
Comercial, Maurício A. Silva.
A empresa conquistou expertise de quem vivenciou
cada um desses processos, projetando hardware, desenvolvendo software e/ou integrando sistemas. “Hoje,
somos plenamente qualificados para auxiliar nossos
clientes a ingressar na Indústria 4.0”, afirma Silva.
A HI Tecnologia tem especialistas nas áreas de auto-

Há quase 30 anos fazendo
automação, a empresa atende
mais de mil clientes nos principais
setores da indústria brasileira. A HI
Tecnologia fornece desde soluções
de chão de fábrica, para automação
local de máquinas e processos, até
sistemas supervisórios remotos,
integrados a bancos de dados
corporativos, hospedados em
plataformas em nuvem.
mação de máquinas; instrumentação (leitoras e impressoras de código de barras, leitores de RFId, SimCard);
sistemas de visão; software embarcado; redes de computadores; comunicação de dados (rádio enlace, redes de
celulares, rede Ethernet); sistemas de telemetria; sistemas supervisórios; simuladores de processos; sistemas
baseados em inteligência artificial (redes neurais, lógica
fuzzy); integração com banco de dados e computação
em nuvem.
Do ponto de vista da automação, o mercado brasileiro caracteriza-se por ser absolutamente heterogêneo,
sendo nele encontradas desde empresas sem nenhum
grau de automatização até totalmente automatizadas.
Partindo da premissa de que toda empresa pode
melhorar, independente de seu grau tecnológico, e que a
transformação de uma indústria tradicional em uma 4.0
não é feita de uma única vez, a HI Tecnologia preparouse para trabalhar com todas elas, auxiliando-as a avançar passo a passo, através da utilização das tecnologias
mais adequadas, de forma a maximizar a produtividade
da empresa com os recursos disponíveis.
“Como exemplo, em uma empresa típica, é comum
encontrarmos máquinas de diferentes gerações operando
lado a lado. Essa combinação dificulta a integração entre
elas e também, obviamente, entre as células de manufatura onde estão inseridas, uma vez que dificilmente
os diversos protocolos de comunicação são compatíveis
entre si. Nesse estágio, o primeiro passo é a instalação
de dispositivos de comunicação capazes de padronizar as informações em um formato único que possibilite a transferência de dados entre todos eles de forma
transparente”, avalia o responsável pela área comercial.
Esse procedimento cria camadas distintas que permitem
que os problemas sejam tratados de forma modular em
níveis diferentes (chão de fábrica, PCP, ERP, estratégico,
etc.).
www.ciespcampinas.org.br
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Da urgente necessidade do
afastamento dos efeitos criminais
apontados no auto de infração
tributário
É cediço que as empresas são notificadas e se defendem do Auto
de Infração tributário, de preferência, no âmbito de processo administrativo, cujo ganho de causa pode ser obtido com ônus reduzido,
dentre os quais, a ausência de necessidade de apresentar garantias
como Depósito Judicial, Carta de Fiança, Seguro Garantia, restrição de
bens.
No entanto, existe outra vantagem ao se utilizar o âmbito administrativo que é de suma importância para afastar, ao menos momentaneamente, a punição criminal: a suspensão do andamento da apuração
do suposto crime tributário.
Ora, enquanto o auto de infração não é julgado no âmbito administrativo, a ameaça criminal permanece parada. Mas, repita-se, essa
suspensão do andamento da questão criminal permanece estagnada somente enquanto durar o processo administrativo. Quando a
discussão tributária é transferida para o âmbito do Poder Judiciário,
o contribuinte passa a arcar com diversos ônus e ainda tem que lidar
com o temor de a questão criminal avançar. Logicamente, isso se passa
quando o auto de infração tributário também aponta o cometimento
de algum crime.
Ocorre que vem se tornando comum o apontamento, também, de
crimes tributários nos respectivos lançamentos que exigem tributos e
multas.
A questão criminal nas cobranças tributárias aparece nos lançamentos tributários, no mínimo, como uma "arma ameaçadora da autoridade fiscalizadora" no sentido de que a situação descrita no Auto de
Infração "poderá ser comunicada ao Ministério Público por meio de
Representação Fiscal para Fins Penais" por motivo de configuração de
Crime Tributário previsto na Lei 8.137/90.
Isso significa dizer que, após transcorrer o término do processo
administrativo, será dado continuidade também ao outro tipo de punição, qual seja, a criminal e, mesmo que seja obtida uma medida liminar suspendendo a exigência tributária, a questão criminal continuará
avançando se nada for feito.
No entanto, a questão criminal, por ser uma "nova" ferramenta
utilizada pelas autoridades fiscais para intimidar a cobrança do tributo,
não raras vezes, vem sendo esquecida quando do planejamento da
estratégia de defesa tributária.
Isto porque, logicamente, os primeiros advogados a serem procurados são os tributaristas e os últimos são os criminalistas. E muitas
vezes um advogado tributarista não entende o universo do advogado
criminalista e vice-versa.
Uma vez que, ao contrário dos outros tipos penais, o crime tributário pode ser extinguido mediante o pagamento do valor exigido no
auto de infração, o advogado criminal, procurado quando a situação já
está crítica, tenderá a sugerir que o contribuinte utilize esse "benefício"
de se livrar das punições criminais mediante o pagamento dos tributos
e da multa, perdendo, portanto, a chance de provar a sua inocência na
questão tributária.
Ou seja, esse benefício da lei criminal, de pagar e se livrar do
suposto crime, na verdade, mostra ser um grande prejuízo ao empresário que, por descuido, poderá enfrentar a situação de ter de desistir
de uma boa discussão tributária (com boas chances de vitória) para se
livrar da punição criminal.
Não nos esqueçamos de que, de fato, se o empresário vencer a
questão tributária se livrará da imputação do crime.
O problema está na hipótese do processo criminal ser mais rápido
do que a questão tributária. Assim, não é possível garantir, se nada for
feito, que o processo criminal espere que a questão tributária seja definida.

por Ricardo Piza
Di Giovanni

Advogado especialista em
Direito Tributário

Isto porque a apuração da
responsabilidade tributária ocorre
em um tipo de processo e a apuração da responsabilidade criminal
ocorre em outro tipo de processo.
Normalmente, os empresários
interpõem somente processos judiciais objetivando medidas liminares de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, protegendo,
momentaneamente, a empresa de ter que arcar com o ônus tributário.
Todavia, os empresários "esquecem" de interpor medida judicial para proteger os administradores da empresa no que se refere ao
ASPECTO CRIMINAL.
Ou seja, seria necessário solicitar judicialmente também a
SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS NA ESFERA CRIMINAL.
Considerando a existência de sério risco de andamento de processo
criminal em razão de corrente judicial interpretativa no sentido de que
"a pendência de discussão acerca da exigibilidade do crédito tributário perante o Poder Judiciário não obriga a suspensão da ação penal,
dada a independência entre as esferas", seria recomendável tentar
obter também uma liminar com o objetivo de sobrestar a tramitação
dos procedimentos na esfera penal, a fim de que seja determinado ao
juízo de primeira instância que se abstenha de se manifestar e dar andamento quanto ao eventual recebimento da denúncia ofertada contra
a empresa e, por se tratar de medida cautelar vinculada à respectiva
ação penal, suspende os efeitos de qualquer decisão que determine o
sequestro dos bens da empresa e dos corréus e demais atingidos pela
medida até o julgamento de mérito do processo penal.
Assim, recomendamos que, nos casos semelhantes ao acima apontado, seja interposta também medida judicial penal, argumentando
que, enquanto está sendo discutida a validade da exação, não há justa
causa para a persecução criminal, configurando-se o constrangimento
ilegal a continuidade das investigações, tentando obter, liminarmente
e no mérito, o "truncamento de qualquer inquérito policial em relação
a todos os recorrentes até o julgamento definitivo da ação anulatória”.
O argumento principal da ação judicial criminal seria no sentido
de que não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, posto
que ainda estaria pendente outra ação, a cível tributária, cujo objeto
seria a discussão sobre a incidência ou não do tributo.
É importante esclarecer que o parcelamento do crédito tributário
impede a interposição da Denúncia Criminal somente até o momento
em que não ocorrer o oferecimento da Denúncia pelo Ministério
Público.
Ou seja, após o oferecimento da Denúncia, não é possível parcelar o crédito tributário com o objetivo de suspender o andamento das
investigações criminais. Mais um motivo, portanto, para agir preventivamente e ter a possibilidade de aderir a anistias ou até mesmo a
parcelamentos e não ser responsabilizado criminalmente. É importante
destacar isso porque muitos processos tributários são mantidos pelos
contribuintes com o objetivo de "aguardar a próxima anistia", mas essa
estratégia pode dar errado porque o parcelamento, após a Denúncia,
não suspenderá o andamento da ação penal contra o contribuinte.
Logo, nada resolverá fazer o parcelamento do débito, o que significa que é recomendável suspender o procedimento criminal ANTES
de ser oferecida a Denúncia.
Em síntese, não existe dúvida sobre se é necessário agir preventivamente e estancar o andamento do procedimento criminal enquanto
se discute a cobrança tributária em processo judicial paralelo.
www.ciespcampinas.org.br
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Neste 2º semestre, a Regional
iniciará as atividades da
Câmara. Fiquem atentos às
notícias sobre este lançamento.

Por Kazuo
Watanabe

Ninguém desconhece que a Justiça brasileira está
sobrecarregada de processos e que é demorada a solução
final de um processo em nosso país.
A lentidão da Justiça gera, como é público e notório, o chamado “custo Brasil”, que afeta todos os setores
da sociedade brasileira, em especial o empresarial, que
tem comprometida sua capacidade competitiva.
São várias as causas dessa crise de desempenho
de nossa Justiça, mas uma delas é certamente a excessiva
judicialização dos conflitos de interesses e a utilização
prioritária do método de solução adjudicada por meio de
sentença judicial, o que tem gerado o que denominamos
de “cultura da sentença”, quando o ideal seria privilegiar
outros mecanismos de solução de conflitos, em especial
os chamados métodos consensuais, como negociação,
conciliação e mediação, que promovem a solução amigável dos conflitos. E seria importante que essas soluções
fossem obtidas na fase extrajudicial, antes da judicialização dos conflitos.
A Câmara CIESP-FIESP de Conciliação, Mediação e Arbitragem está bastante ativa, mas vem atuando
ainda predominantemente em arbitragem. São poucos os
casos de mediação, o que nos leva à preocupante constatação de que o nosso empresariado e também a sociedade
em geral desconhecem os enormes benefícios e o valor
social das soluções consensuadas dos conflitos.
Diante dessa constatação, em novembro de 2014,
foi lançado pelo CIESP-FIESP o “Pacto de Mediação”,
procurando divulgar as grandes vantagens das soluções
amigáveis dos conflitos. Houve grande receptividade
das empresas em geral, dos escritórios de advocacia,
dos profissionais do direito e de outras áreas, enfim, da
40
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Importância
da Câmara de
Mediação no
CIESP-Campinas
Desembargador aposentado do
Tribunal de Justiça de São Paulo;
professor-doutor sênior da Faculdade de Direito da USP; presidente do Conselho Superior da
Câmara de Conciliação, Mediação
e Arbitragem CIESP-FIESP; colaborou na concepção da Resolução
125/2010 do CNJ, da Lei 7.244/84
do Juizado Especial de Pequenas
Causas, da Lei de Ação Civil
Pública (n. 7.347/85), e do Código
de Defesa do Consumidor.

sociedade em geral. Esse “Pacto” foi replicado em Recife,
no Rio de Janeiro e, recentemente, em Curitiba, sempre
com grande receptividade. Porém, ainda não estamos em
condições de afirmar que está plenamente consolidada
a cultura da solução pacífica dos conflitos. Persistem,
lamentavelmente, algumas resistências e muitas dúvidas.
A mediação, como é sabido, é um mecanismo
de solução de conflitos em que atua um terceiro facilitador, devidamente qualificado, treinado e especializado,
que auxilia as partes em conflito no esforço de restabelecimento do diálogo e na busca da solução amigável da
controvérsia. A solução do conflito, porém, é encontrada
pelas próprias partes.
O procedimento de mediação é extremamente rápido,
dura em média menos de 2 (dois) meses, e os benefícios
que ele traz são inúmeros, podendo-se destacar a celeridade, a economia de tempo, a redução de custos diretos e
indiretos na resolução de conflitos, a redução do desgaste
de relacionamentos importantes da empresa com clientes, fornecedores e consumidores, além da diminuição
de incerteza quanto ao resultado da solução de conflitos;
incerteza esta que é sempre existente quando a solução é
obra de um terceiro.
“A justiça é obra coletiva”, na feliz expressão do
Des. Renato Nalini, e, nesse sentido, o CIESP-Campinas,
oferecendo aos seus associados e à comunidade em
geral serviços de mediação de excelente qualidade em
sua Câmara de Mediação, além de estar cooperando no
grande esforço de geração da cultura de mediação, ou seja,
da solução amigável dos conflitos, estará participando
da importante missão de construir uma Justiça mais
eficiente e de melhor qualidade para nosso país.

SESI / SENAI

SESI Amoreiras moderniza
sistema de iluminação
da unidade através de
Programa da CPFL Paulista

O diretor do SESI Amoreiras, Paulo Casati, revelou que a modernização do sistema de iluminação da
unidade agregou muito valor aos quesitos de economia, tecnologia e mudança de cultura. “A implantação
do Programa de Eficiência Energética no SESI Campinas consistiu na substituição de todas as lâmpadas por
LEDs, que além dos aspectos: econômico – redução no
consumo de energia da ordem de 50% –, e tecnológico –
com a implantação de um sistema de iluminação compatível com o mercado –, também valoriza o importante
aspecto pedagógico, com alunos e professores podendo
vivenciar na prática a aplicação de uma evolução tecnológica, com seus desdobramentos e impactos, principalmente para o meio ambiente.”
O diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes
Filhos, fez questão de estar presente para valorizar a ação
e mais essa parceria com a CPFL Paulista. “O Programa
de Eficiência Energética é de extrema importância para
a sustentabilidade das empresas. Incentivamos e damos
exemplos de soluções direcionadas ao uso adequado da
energia elétrica, o que nos possibilita redução de custos
de tarifa, além do aumento da eficiência energética”,
destacou Nunes.

A energia elétrica é um dos principais insumos
das indústrias, sejam de pequeno, médio ou grande
porte. Segundo dados do anuário estatístico, a indús42
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O CIESP-Campinas esteve presente na
cerimônia de conclusão do Programa de
Eficiência Energética, no começo do ano.

tria responde por quase 40% desse consumo. "Atento
a essa demanda, o CIESP-Campinas aderiu em 2013 ao
PEE, ocasião em que foram substituídas em sua sede 160
luminárias por equipamentos com iluminação LED, o
que permitiu à Regional uma economia de energia em
torno de 20%", lembrou o diretor titular.
A CPFL Paulista investiu R$ 318 mil na modernização
do sistema de iluminação da unidade SESI Amoreiras,
por meio do PEE, conduzido pela Diretoria Comercial.
A concessionária substituiu 2.834 lâmpadas fluorescentes por modelos LED. Estima-se que, com o novo
sistema de iluminação, o prédio dessa unidade do SESI
tenha uma economia de energia de 125,59 MWh/ano, o
suficiente para abastecer 52 famílias, com um consumo
mensal de 200 kWh por um ano, e colabore com 34,13
kW de demanda retirada no horário de ponta, o que traz
mais estabilidade ao sistema e reduz a geração térmica,
fonte mais cara e poluente.
“Este tipo de obra no sistema de iluminação possibilita ao cliente a redução nos gastos com a conta de
energia, bem como com a reposição de lâmpadas queimadas, pois o modelo LED possui uma vida útil cinco
vezes maior que a tecnologia atual”, aponta o gerente de
Eficiência Energética, Luiz Carlos Lopes Júnior.
De acordo com dados da CPFL Paulista, não é só
na fatura de energia elétrica que é possível perceber os
ganhos. O projeto também contribui para a sustentabilidade e o meio ambiente, ao evitar a emissão de 156 toneladas de CO2. Isso representa o plantio de 941 novas árvores.
“A iluminação convencional contribui para aumentar a temperatura de um ambiente. Além de mais econômicos, os modelos LED são mais indicados porque não
esquentam o ambiente”, acrescenta Lopes Júnior.
Na cerimônia, que aconteceu em 31 de janeiro e
marcou a conclusão do projeto no SESI Amoreiras, estiveram presentes demais diretores, professores e funcionários das unidades do SESI em Campinas.

Imagens: Divulgação SESI-SP
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PAULO SKAF realizou
visita ao SESI Valinhos
O diretor titular do CIESP-Campinas, José Nunes Filho, esteve presente durante a visita do presidente Paulo
Skaf e valorizou a unidade: “Esta é uma escola maravilhosa, exemplo de instituição de ensino”, afirmou. Nunes
ainda ratificou o valor agregado que o SESI oferece a toda comunidade local e à cadeia industrial. “Sabemos
que o SESI-SP trabalha a partir de um modelo direcionado ao desenvolvimento pleno de seus alunos,
viabilizando a perfeita inserção deles no futuro mercado de trabalho”, descreveu.
aprendizagem e de pesquisa. Skaf
lembrou o fato da nova unidade
escolar, que deverá ser inaugurada
oficialmente nos próximos meses,
atende às mudanças na grade
curricular do SESI-SP, que incluem
ensino em tempo integral do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental.
“Atualmente, a escola atende 1.184
alunos no Ensino Fundamental,
sendo 256 em tempo integral, e
320 estudantes no Ensino Médio”,
pontuou Skaf.

Estiveram presentes para receber o presidente Skaf 532 alunos
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 309 do Ensino Médio e
alunos do Ensino Articulado – 32
do SENAI de Valinhos e 61 das
Unidades do SENAI de Campinas. No total foram 841 estudantes
participantes, do 6º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
A escola está localizada na
Rodovia Flávio de Carvalho, 2.807
– Jd. São Paulo, em Valinhos.
Imagens: Divulgação SESI-SP

O presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (CIESP) e
do Serviço Social da Indústria do
Estado de São Paulo (SESI-SP),
Paulo Skaf, visitou as instalações
da nova Escola SESI de Valinhos
no dia 03 de fevereiro.
Com moderno projeto arquitetônico, a nova escola tem avançados ambientes educacionais que
facilitarão os processos de ensino,

www.ciespcampinas.org.br
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SENAI "ROBERTO MANGE"
INSTITUTO SENAI DE
TECNOLOGIA (IST) EM
METALMECÂNICA
Inovar não se limita somente a inventar ideias. Inovar é
inventar ideias, processos, ferramentas ou serviços. Inovar
consiste também em adaptar, mudar e evoluir a sua atual
tecnologia para criar caminhos ou estratégias diferentes
aos usuais meios para atingir determinado objetivo. O
SENAI pode ajudar as indústrias a inovar com os seus ISTs.
Saiba como.
Por João Ulysses Laudissi
Diretor da Escola, da Faculdade de Tecnologia e do Instituto SENAI de
Tecnologia SENAI "Roberto Mange”
Os Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) são núcleos
tecnológicos com infraestrutura física e pessoas qualificadas para a prestação de serviços técnicos e tecnológicos especializados e consultorias, além de desenvolver
soluções com base nas tecnologias existentes para criar
novos processos e novos produtos.
Dos 57 Institutos SENAI de Tecnologia de todo o
Brasil, dois estão instalados e em operação na cidade
de Campinas. O IST em Metalmecânica está instalado
na Unidade SENAI "Roberto Mange" e o de Alimentos e Bebidas na Unidade SENAI "Prof. Dr. Euryclides
Jesus Zerbini". Ambos fazem parte da Rede de Institutos
SENAI de Tecnologia e oferecem suporte de alta qualidade, sempre buscando soluções adequadas e de alto
impacto para a inovação e a competitividade das indústrias brasileiras.
A missão dos ISTs é atuar na transferência de tecnologia e na inovação para aumentar a competitividade da
indústria brasileira em todos os Estados da Federação
em que estão inseridos e, ainda, em rede com as demais
Unidades SENAI para atendimento de demandas específicas, agregando valor aos processos e produtos das
indústrias, das micro, pequenas e grandes empresas, e
dos microempreendedores individuais.
O Instituto SENAI de Tecnologia em Metalmecânica do SENAI em Campinas oferece soluções para as
indústrias por meio de consultorias, serviços especializados e inovação, especificamente com: a transferência
44
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de tecnologias e inovação; consultoria e treinamento em
áreas tecnológicas; apoio laboratorial para prototipagem
e plantas piloto; e prestação de serviços de alta complexidade, geralmente realizados de maneira pontual, sem
estarem atrelados ao desenvolvimento de uma solução
integrada, porém de alto valor agregado.
O IST em Metalmecânica no SENAI em Campinas
está preparado para executar os seguintes serviços para
as indústrias:

1- Serviços Laboratoriais
Os laboratórios estão equipados para realizar
ensaios, simulações, entre outros procedimentos, com
possibilidade de realizar avaliações em campo (ultrassom e espessura); executar análises dimensionais; testes
físicos e mecânicos; caracterização de superfícies com
interferometria de luz; análise de preenchimento de
peças com dupla injeção; análise de tração e impacto
de materiais metálicos; análise de dureza de materiais
metálicos; análise não destrutiva em peças metálicas
com líquido penetrante e partícula magnética; análise
metalográfica; dentre outros.
2- Serviços de Consultorias
Diagnósticos e orientações técnicas e tecnológicas
para implantar inovações customizadas para as indústrias; atividades voltadas a implantar novos materiais,
equipamentos, produtos em busca da melhoria dos
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processos e sistemas; pesquisas e experimentos práticos;
e aprimoramento de soluções funcionais, ergonômicas
e estéticas na concepção e desenvolvimento de projetos
através da área de Design.
Alguns títulos de consultorias prestadas pelo IST
"Roberto Mange":
Assessoria em procedimentos de soldagem; inspeções de vasos sob pressão NR-13; otimização e desenvolvimento de layout; implantação, redefinição e melhoria de processos de usinagens; design de produto e de
embalagens inteligentes; consultoria em gestão empresarial; consultoria em propriedade intelectual (registro
de marca/depósito de patente); e consultorias em segurança no trabalho.

3 - Cursos nas Indústrias
Realização de cursos de formação inicial e continuada, teóricos e práticos, sob medida, de acordo com a
necessidade da indústria.
4 - Soluções em Inovação
Diversas soluções que podem ser implementadas
nas indústrias.
5 - Serviços de Prototipagem
Apoio na elaboração de novos produtos, identificando pontos de melhorias e otimização no processo de
produção e design.
6 - Rede Nacional de Institutos de Tecnologias
Unidades operacionais do SENAI com infraestrutura
física e pessoas qualificadas para a prestação de serviços
técnicos e tecnológicos.
7 - Assessoria ao Edital SENAI/SESI de Inovação
Trata-se de uma iniciativa que valoriza a prática
da inovação, financiando o desenvolvimento de novos
produtos, processos e serviços inovadores. Empresas
industriais de todos os portes e startups de base tecnológica podem submeter ideias e os premiados recebem
aporte de até R$ 400 mil para o desenvolvimento.
8 - Consultoria em Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta) com fomento do Programa Brasil Mais
Produtivo
O Programa, desenvolvido em 120 horas, é uma
resposta rápida para o dilema da baixa produtividade
da indústria brasileira, visando atender 3 mil empresas
industriais de pequeno e médio porte em todo o Brasil
que empregam entre 11 e 200 funcionários e tenham
o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE)
elegível, com o objetivo de aumentar em pelo menos
20% a produtividade no setor da aplicação das ferramentas Lean para pequenas e médias indústrias participantes. O conceito baseia-se na redução dos sete tipos
de desperdícios (superprodução, tempo de espera,
transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos). A iniciativa prevê o investimento em
quatro setores prioritários: Alimentos e Bebidas; Metal-

mecânico; Moveleiro; Vestuário e Calçados.
A iniciativa é uma realização do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(APEX-Brasil) e Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), com a parceria do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
O programa, realizado para as indústrias instaladas
na RMC (Região Metropolitana de Campinas), poderá
ser coordenado pelos Institutos SENAI de Tecnologia (IST) Metalmecânica, instalado na Unidade SENAI
“Roberto Mange”, ou pelo IST Alimentos e Bebidas,
instalado na Unidade SENAI “Prof. Dr. Euryclides Jesus
Zerbini”.

9 - Prestação de serviços tecnológicos especializados às micro e pequenas indústrias do estado de
São Paulo
Com realização do SEBRAE-SP para fomentar a
competitividade das micro e pequenas indústrias, o
SENAI-SP poderá executar pelos seus ISTs atendimentos
por meio de cursos, palestras, workshops e assessorias
especializadas, sob demanda, nos seguintes segmentos:
Alimentos e Bebidas, Construção Civil, Metalmecânico,
Vestuário, Segurança no Trabalho, Design, Energia,
Eletroeletrônica, dentre outros.
Na prestação de serviços educacionais, os cursos
possuem de 20 a 120 horas de realização.
A prestação de serviços tecnológicos (assessorias
e consultorias) poderá ser realizada de 8 a 150 horas,
dependendo da necessidade demandada.
As orientações tecnológicas poderão ser desenvolvidas nos seguintes temas: Design do Aspecto Formal da
Embalagem, Otimização de Processo Produtivo, Inventário e Diagnóstico NR12, Design de Marca e Identidade
Visual, Pesquisa Aplicada de Design, Projeto e Desenvolvimento de Design de Produto, Implantação de Boas
Práticas de Fabricação, Implantação de APPCC, PCP –
Planejamento e Controle de Produção, Implantação de
5S, Mapeamento de Fluxo de Valor – VSM e Implantação de Procedimentos de Sistema de Qualidade.
Posto isto, para que a indústria tenha maior participação no mercado, uma rentabilidade igual ou superior a de suas rivais e a capacidade dos seus fatores de
produção para criar produtos, é preciso que passe a se
preocupar com a inovação, ou seja, inventar, adaptar,
mudar e evoluir a sua atual tecnologia para criar caminhos ou estratégias diferentes aos usuais meios, assim
permitindo atingir determinado objetivo.
Para conhecer os Institutos SENAI de Tecnologia em
Campinas, acesse:
campinas.sp.senai.br
facebook.com/senairobertomange
twitter.com/DesignSenai501
www.ciespcampinas.org.br
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Casa
lotada para
a comemoração:
industriais, empresários e
autoridades locais.

O encontro foi uma ocasião
emblemática, que reuniu grandes
nomes que fizeram a história do
CIESP-Campinas e que até hoje
promovem e articulam ações a favor
dos industriais e das empresas.
Foram homenageadas, por meio de
placas comemorativas, 12 empresas
associadas, tendo como critério as
admissões de mais longa data, entre
elas a empresa Pastifício Selmi, que
completou 130 anos de atividade e é
associada desde a sua data de fundação. Também receberam as congratulações: ex-diretores, diretor atual,
ex-diretores titulares e ex-conselheiros. Confira abaixo a lista de todos
os homenageados e industriais.
Em suas palavras, os homenageados evidenciaram detalhes que
representam cada um dos “tijolinhos” que sustentam a entidade.
Também homenageado, o diretor
titular, José Nunes Filho, iniciou sua
fala dizendo: “Sempre costumo recebê-los dizendo para que sejam bemvindos à Casa da Indústria, porém
hoje não farei dessa forma, afinal
todos os senhores aqui presentes são
a Casa da Indústria."
“Realizamos, aqui, em conjunto
com todos os membros da diretoria
e empresas associadas, um trabalho

Imagens: Mari Fagundes Fotografia

O evento, que aconteceu na
noite do dia 24 de maio, contou
com as honrosas presenças
de diretores, conselheiros e
diversas empresas associadas.
Na ocasião, o vice-presidente
da FIESP, José Roriz Coelho,
realizou palestra especial sobre
a Competitividade da Indústria.

CIESP-Campinas
homenageia
industriais e
empresários pelo
Dia da Indústria
árduo de luta em prol do avanço
e do desenvolvimento industrial e
econômico da Região Metropolitana
de Campinas. Somos formadores
de opinião, com extrema respeitabilidade e ética, uma vez que somos
convocados às principais ações
pautadas pela iniciativa pública e
privada. Nunca deixamos de seguir
os princípios éticos de respeito e de
defesa da atividade industrial no país
e região. Quero agradecer a todos
vocês pelo tempo que sempre dedicaram voluntariamente a esta casa”,
agradeceu José Nunes Filho.

cios, José Henrique Toledo Corrêa,
abarcou em seu discurso o potencial da entidade, na medida em que
permeia conquistas e participa de
situações inerentes ao crescimento e
à força da indústria na RMC. “Neste
palco, temos hoje empresários que,
nas últimas décadas, construíram a
nossa indústria regional, bem como
trouxeram a força da classe. É com
grande orgulho que partilhamos
tantas histórias e desafios conquistados”, lembrou Corrêa.

A emoção do diretor Natal Martins ao
receber a homenagem.
O diretor José Henrique Toledo Corrêa
cumprimenta o empresário Ricardo
Oliveira Selmi.

O 1º vice-diretor e diretor estadual de Produto, Serviços e Negó-

O 2º vice-diretor, Natal Martins,
disse que dirigir uma entidade
como o CIESP é algo que se incorpora, "temos aqui um sentimento de
www.ciespcampinas.org.br
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pertencimento, com certeza, liderar esta entidade e defender os interesses deste segmento é algo que está em nosso
DNA”, definiu.
Em sua palestra, o vice-presidente da FIESP, José Roriz
Coelho, fundamentou que o setor industrial é importante
para a economia em função da sua enorme capacidade
de alavancar a produtividade e o crescimento econômico,
sendo o que mais gera empregos com os melhores salários. Porém, analisou que, para sair desta crise, a grande
mudança que deve ser feita é no sistema financeiro brasileiro, sublinhando o problema dos elevados juros cobrados país. “O grande gargalo da economia é o acesso a
crédito e às atuais taxas de juros. Não adianta ter crédito

com essa taxa de juros. Suprimindo esse gargalo, vamos
ter a possibilidade de avançar bastante, conquistando
mais emprego e renda para o país”, afirmou Roriz, que
enfatizou o fato de que somente com aumento de investimento é possível retomar a economia.
Obrigada a todos que participaram! Sua presença é
fundamental para que a engrenagem da Casa da Indústria funcione!

Homenagens Personalidade: Ex-Diretores Titulares e
Diretor Atual

Empresas Homenageadas

José Antonio Maranho – Período: 1967-1972

•

Agostinho Toffoli Tavolaro – Período: 1972 – 1977

•

Alexandre Eugenio Serpa – Período: 1995 – 1998

•

Luiz Alberto Soares Souza – Períodos: 1998-2001 e 2004-2007

•

Francisco de Oliveira Lima Filho – Período: 2001-2004

•

Natal Martins – Período: 2007-2011

•

José Nunes Filho – Desde 2011

Imagens: Mari Fagundes Fotografia

•

Homenagens Personalidades: Ex-Diretores e
Ex-Conselheiros

•

Sérgio Risaliti

•

Otto Rohr

•

Armindo Dias

•

Raul Isaac Sadir

•

José Dimarzio

•

Pedro Afonso Tosello
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Acesse na íntegra a apresentação “Competitividade
da Indústria”, de José Roriz Coelho:
ciespcampinas.org.br/apresentacoes

•

Coforja Correntes e Acessórios Brasil Ltda. (Campinas) –
Admissão: 30/04/1941 – Porte Médio- Representante: Werner
Valbert Filho.

•

Electro Vidro S/A (Pedreira) – Admissão: 13/03/1943 – Porte
Médio – Representante: José Geraldo Camatta.

•

Pastifício Selmi S/A (Sumaré) – Admissão: 04/11/1948 – Porte
Grande – Representante: Ricardo Oliveira Selmi.

•

Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda. (Campinas) –
Admissão: 04/11/1948 – Porte Grande – Representante: Ana
Paula Casarin.

•

3M do Brasil Ltda. (Sumaré) – Admissão: 08/06/1949 – Porte
Grande – Representante: Gustavo Cecatto.

•

Eaton Ltda. (Valinhos) – Admissão: 18/08/1949 – Porte GrandeRepresentante: Amaury Cezar Rossi.

•

Cifa Fios e linhas Ltda. (Amparo) – Admissão: 24/03/1954 –
Porte Médio – Representante: Odair Dariolli.

•

Robert Bosch Ltda. (Campinas) – Admissão: 23/12/1959 – Porte
Grande- Representante: Daniel Zurron.

•

Equipesca Equipamentos de Pesca Ltda. (Campinas) –
Admissão: 17/06/1964 – Porte Médio- Representante: Maria
Luiza Gasparetto.

•

TRB Pharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda.
(Campinas) – Admissão: 19/05/1980 – Porte Médio –
Representantes: Miriam Damaris Di Maio e Paulo Dallari.

•

Expambox Indústria Mobiliário Ltda. (Campinas) – Admissão:
28/11/1994 – Porte Pequeno – Representante: Antonieta de
Passos Serpa.

CRÉDITO E INFRAESTRUTURA
PARA O DESENVOLVIMENTO
Qual é o norte para as micro, pequenas,
médias e grandes empresas?
O CIESP acredita que um dos caminhos para a grande
mudança é a reforma no sistema financeiro brasileiro.

Matéria de Capa
“Investimentos em pesquisa e inovação são
bandeiras antigas da FIESP, que traz para
esse evento parceiros que ajudam as empresas.”
Já o presidente da FIESP e do CIESP,
Paulo Skaf, foi enfático ao dizer: “Em paralelo a qualquer crise, não podemos parar.
Não se pode brincar com 14 milhões de
desempregados do Brasil”, afirmou. E o que
fazer para que o país não pare? “Vamos nos
dedicar ao máximo para que essa roda não
pare, para que as coisas não parem de caminhar”, explicou. “A necessidade é a mãe das
invenções.”
Na Comemoração do Dia da Indústria, o
vice-presidente da FIESP, José Ricardo Roriz
Coelho, fundamentou que o setor industrial
é importante para a economia em função
da sua enorme capacidade de alavancar a
produtividade e o crescimento econômico,
sendo o que mais gera empregos com os
melhores salários. Porém, analisou que,
para sair desta crise, a grande mudança que
deve ser feita é no sistema financeiro brasileiro, sublinhando o problema dos elevados
juros cobrados no país. “O grande gargalo
da economia é o acesso a crédito e as atuais
taxas de juros. Não adianta ter crédito
com essa taxa de juros. Suprimindo esse
gargalo, vamos ter a possibilidade de avançar bastante, conquistando mais empregos e
renda para o país”, afirmou Roriz, que enfatizou também o fato de que somente com
aumento de investimento é possível retomar
a economia.

Mari Fagundes Fotografia

Ayrton Vignola/FIESP

Durante o 12º Congresso da Micro e
Pequena Indústria (MPI), que aconteceu no
mês de maio, em São Paulo, o vice-presidente e diretor titular do Departamento de
Competitividade e Tecnologia (Decomtec)
da FIESP, José Ricardo Roriz Coelho, ratificou, logo no primeiro painel de debates, o
problema dos elevados juros cobrados no
país e afirmou ser imprescindível a mudança
de postura do sistema financeiro brasileiro.
“Para sair desta crise, a grande mudança
que deve ser feita é no sistema financeiro
brasileiro”, disse.
Outro assunto que também ganhou
destaque no painel foi a necessidade de
desburocratizar o acesso ao crédito. “O mais
importante é sermos pragmáticos. Temos
que descobrir como sair dessa crise, fazer
as reformas necessárias. Quebrar paradigmas: nem o governo nem o mercado resolvem tudo”, comentou Roriz, que também
lembrou que a recessão vivida até os últimos dias de maio foi a maior e mais longa
que o país já teve, com uma queda de PIB
acumulada de mais de 7,5%. “Uma crise
desse tamanho e por tão longo tempo afetou
o dia a dia dos brasileiros. Só com aumento
de investimento para reverter esse processo.
Sem crescimento e sem geração de empregos não vamos conseguir”, explicou.
No evento, o diretor do Dempi na FIESP,
Milton Bogus, destacou desafios das pequenas empresas, como o acesso a novos mercados e a melhoria na produtividade. “Não
adianta reduzir a Selic se essa redução não
chegar às taxas praticadas pelos agentes
financeiros que atendem às micro e pequenas indústrias”, afirmou. “É preciso corrigir
os gargalos e retomar o acesso ao crédito”.
Para ele, em 2017, o maior esforço vai ser
“renegociar os empréstimos bancários”.

O vice-presidente da FIESP fortaleceu
ainda o valor agregado contido na união
de todos, com foco para a mudança: “Neste
momento não podemos nos dispersar, é
determinante o foco no trabalho e na inovação”.

Divulgação Prefeitura de Campinas

Carlos Bassan

O Desenvolvimento da RMC
Estudos e Ações para a Retomada

O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, apresentou como norte do seu segundo mandato: “Campinas, a
força da inovação”. Sobre o atual momento, o prefeito afirmou que é uma situação complexa, que envolve a conjuntura nacional, porém Campinas está fazendo a parte dela.
“Precisamos de mais ofertas de trabalho para superar
o estigma do alto desemprego. Vejo componentes de
grande importância para superar a situação. Primeiro, por
parte do governo municipal: temos qualificado os gastos
públicos, de modo a aumentar a eficiência do governo”,
observou.
Jonas ainda
deu ênfase à
desburocratização dos procedimentos
para
incentivar
o
empreendedorismo regional
e ao trabalho
com prefeitos de
outras
regiões
do país para o
desenvolvimento
de um novo

pacto federativo, “de modo a tornar mais justa a destinação de verbas, tanto estaduais quanto federais, para os
municípios”, explicou.
“Já colhemos alguns frutos desse trabalho. Aumentou em 22% o número de abertura de empresas na cidade
no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o
mesmo período de 2016. Campinas é a 2ª melhor cidade
em infraestrutura no Brasil e a 3ª melhor cidade para
se fazer negócios no país, segundo o Ranking Urban
Systems de 2016. É, também, dentre os municípios com
mais de um milhão de habitantes, a 2ª melhor do Brasil na
Gestão dos Recursos Públicos, segundo o ranking de 2016
da Folha de São Paulo. E, conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano de 2010, Campinas tem um Índice
de Desenvolvimento Humano considerado ‘muito alto’,
acima de 0,8: 8,35.”

Perspectivas: uma pesquisa (abril de 2017) do
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças
(Ibef) na região de Campinas envolveu 240
empresários e mostrou que 69% deles pretendem fazer investimentos este ano, 36% vão fazer
contratações e 56% vão manter empregos.

Principais investimentos anunciados na RMC
Merecem destaque entre os recentes: a ampliação
de Viracopos, que agora investe na entrega da segunda
pista de pouso e decolagem, o que impacta de modo
expressivo toda nossa região, reforçando a vocação
logística de Campinas; a vinda da BYD; a construção do
Centro de Convenções Royal Palm Hall; e os projetos do
BRT, do “Nosso Cantareira”, e do trem intercidades. São
iniciativas que promovem melhorias no espaço urbano e
reverberam na empregabilidade e até mesmo no poten52
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cial empreendedor do município.
“Além disso, identificamos 18 áreas em Campinas
apropriadas para grandes investimentos. Queremos
inserir esses pontos no Plano Diretor. A proposta é facilitar a implantação de projetos habitacionais, comerciais,
de serviço e industriais”, afirmou Jonas Donizette. Leia
mais na Entrevista com André von Zuben.
Sobre os investimentos em Infraestrutura através
das PPPs, o atual prefeito de Campinas diz: “Creio que

Matéria de Capa
o Programa de Parceria de Investimentos do governo
federal tem conquistado avanços no aumento da participação do setor privado no financiamento de obras.
Aqui em Campinas, o projeto Nosso Cantareira terá
certamente muitas empresas interessadas. Na área de

infraestrutura em saneamento e abastecimento, já tivemos muitos avanços. A Sanasa bateu o recorde, por
quatro anos consecutivos, de investimento em saneamento básico. Isso impacta a qualidade de vida e a saúde
também.”

Negociação para municipalização da Cide
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
A Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) Municipal sobre os combustíveis é uma
alternativa interessante para o barateamento das tarifas
e está em tramitação no Congresso. Atualmente, a lei
prevê a aplicação de verbas para o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás
natural e, ainda, derivados de petróleo. “Queremos,

entretanto, a Cide para custear subsídios para o transporte público. Um estudo da FNP mostra que cada R$
0,01 arrecadado sobre o valor do combustível poderia
custear R$ 0,10 em subsídios para o transporte público.
Entendemos que há espaço para o diálogo”, declarou
Jonas Donizette.

olhar regional

Mari Fagundes Fotografia

(RMC) estão ávidos por investimentos que possam alavancar com mais rapidez os seus projetos em diversas áreas”,
pontua.
A diretora Executiva da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Esther Viana, faz uma avaliação
ponderada e diz que os dados mostram que existe uma
retomada, que está acontecendo de forma coletiva: “Observamos uma mudança dos governos, dos industriais, que
vêm buscando um posicionamento integrado em prol
do desenvolvimento econômico regional. Um exemplo
é a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico,
com uma atuação bastante ativa”. Sobre as PPPs, Esther
lembrou do plano regional que visa fomentar o turismo na
RMC. “Estamos trabalhando de forma a explorar uma de
nossas vocações, que é o turismo, incentivando os municípios a se desenvolverem como Município de Interesse
Turístico – MIT”, enalteceu.
Com base no levantamento do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), dados da Agência
Metropolitana de Campinas mostraram que as exporta-

Divulgação

Fernanda Sunega

Segundo o olhar dos líderes regionais, nos últimos
meses a macroeconomia brasileira, embora ainda com a
crise política, voltou a demonstrar equilíbrio em diversos
indicadores. “A exemplo da redução da inflação, que tem
permitido a redução significativa das taxas de juros, além
da manutenção de um câmbio ainda favorável aos negócios, o setor produtivo deve reencontrar gradativamente
melhores condições para obtenção de crédito, aumento
das atividades e a consequente geração de empregos.
Nesse início de 2017, temos notado um certo grau relativo
de otimismo, diferente do que aconteceu nos últimos dois
anos”, avaliou o Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC),
Denis Andia.
Sobre as possibilidades dispostas pelas PPPs, Andia
observa que a retomada do crescimento econômico, depois
de uma crise profunda pela qual passamos, abre novas
e importantes oportunidades de investimentos do setor
privado junto ao setor público. “Os municípios de todo
o Brasil e também da Região Metropolitana de Campinas

Denis Andia

José
Nunes
Filho

Esther Viana
www.ciespcampinas.org.br
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ções evoluíram 25,26% no primeiro trimestre de 2017, em
relação ao mesmo período de 2016, nas 20 cidades da RMC.
Já as importações tiveram crescimento de cerca de 5% nos
primeiros 90 dias do ano. O saldo da balança comercial
ficou negativo em US$ 1,4 bilhão. Uma vez que se encontram em um polo de tecnologia, as empresas da região
precisam essencialmente de importações para finalizar os
produtos que comercializam.

José Nunes Filho, diretor titular do CIESP-Campinas,
diz que os números mais uma vez apontam uma retomada
do crescimento nas empresas da região. Nunes faz observação ao fato da corrente do comércio (soma das exportações e importações) demonstrar sinais de recuperação
neste início de 2017. “Isso é muito importante. Para nós,
não importa muito se a balança comercial for ou não positiva”, explica.

Carlos Bassan

Crescimento Só
Com Crédito

A respeito do chamado Crescimento Sustentado, os
economistas ainda permanecem com o freio puxado: empresas, consumidores e governo enfrentam um círculo vicioso.
Segundo dados do DEPECON/FIESP, as concessões de
crédito às pessoas jurídicas encontram-se em seu menor
nível, tendo diminuído 47,8% em apenas três anos (de fevereiro/2014 a fevereiro/2017). A dívida financeira bruta das
empresas aumentou 59% entre 2010 e 2015, de R$ 317,4
bilhões para R$ 503,5 bilhões. O crédito às empresas diminuiu com o aumento do endividamento que elas apresentam.
No dia 1º de junho, o IBGE divulgou que o Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% no primeiro
trimestre deste ano, em relação ao quarto trimestre de

Vetores do crescimento sustentável

2016. O resultado encerra um ciclo de oito quedas trimestrais consecutivas do PIB, indicando que o período de
recessão ficou para trás.
Segundo o presidente do CIESP e da FIESP, Paulo
Skaf: “O resultado do PIB do primeiro trimestre confirma
que a economia está em processo de retomada, como esperávamos. Hoje, vislumbramos um crescimento do PIB
para o ano mais próximo a 1%. E esse crescimento pode
ser mais expressivo, desde que os bancos voltem a expandir o crédito para as empresas e que o Congresso Nacional
aprove a reforma trabalhista e a previdenciária”, afirma
Paulo Skaf, presidente da FIESP e do CIESP.
Exercício: Se o teto de despesas tivesse sido aprovado
em 2005, a situação do Brasil seria outra...
•

O Governo Federal teria conseguido realizar um
resultado primário de +6,4% do PIB ao ano, na média.

•

Um resultado nominal de +2,1% do PIB ano, na média.

•

Em 2015, dívida estaria em 10,3% PIB, ou R$ 611
bilhões (ao invés dos 66,5% do PIB ou R$ 3,9 trilhões).

•

Juros estariam em nível internacional.

•

Carga Tributária poderia ter caído, mantendo uma
Fonte: Depecon/FIESP
dívida estável.

Vale destacar que as reformas estruturais são imprescindíveis para que qualquer avanço, nos sentidos aqui
mencionados, seja possível a fim de garantir a composição
sustentada pelo orçamento Federal, além destas também
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empurrarem o efeito sobre as expectativas e confiança dos
agentes econômicos.
A Casa da Indústria enfatiza que é indiscutível a
necessidade de desburocratizar o acesso ao crédito para
alavancar os negócios. José Nunes Filho, diretor titular
do CIESP-Campinas, afirma: “Existe hoje no Brasil um
verdadeiro cartel bancário, não há concorrência e os bancos
preferem investir com segurança em títulos públicos do
que correr o risco de emprestar para as empresas e para os
consumidores. A disponibilidade de crédito é baixa e o spread
cobrado é elevadíssimo, enquanto o BNDES, que deveria
fomentar o desenvolvimento econômico e social no país, com
juros e condições mais acessíveis, prefere investir os recursos
subsidiados pelo contribuinte brasileiro em outros países.”
Para viabilizar a retomada da economia, “o BNDES
precisa fazer em seis meses o que faria em seis anos”, afirmou
no dia 20 de junho, Skaf, durante evento no Rio em comemoração ao 65º aniversário do banco. “Alguns setores da indústria caíram 30%”, lembrou. “Temos que ser realistas. Essas
empresas passam por dificuldade e não é por culpa delas.
Para retomar crescimento, o que é possível fazer de mais
imediato? Crédito”. Segundo o presidente das entidades da
indústria paulista, o crédito do BNDES caiu 35% em 2016. “O

BNDES estava fazendo caixa. Voltar com essas empresas
que estão no sufoco não é uma prioridade? Para o longo
prazo, disse o presidente da FIESP e do CIESP, o BNDES
precisa dar atenção à nova revolução industrial, com seus
novos processos produtivos e tecnologias, estimulando a
inovação.
Para Nunes, a economia brasileira mostra
sinais de recuperação:
“Tivemos um PIB positivo em cerca de 1% no
primeiro trimestre deste
ano, a inflação converge
para 4%, abaixo do centro
da meta, as empresas
pararam de demitir e já há
uma tímida recuperação
BANCOS: caminhos dissonandos postos de trabalho, mas tes, falta transversalidade com o
se o governo não equilibrar processo de retomada.
suas despesas, gerar superávit fiscal para pagar o serviço
da dívida pública e fomentar políticas de crédito a custos
compatíveis com o mercado, a retomada da economia
estará comprometida”, descreve.

SERVIÇOS QUE
ATENDEM AS PMEs
As micro, pequenas e médias
indústrias representam mais de 95%
do volume industrial no estado de São
Paulo, sendo responsáveis por 68%
dos empregos formais.
Acompanhe os serviços que democratizam o acesso e estão ancorados na
base direcionada às PMEs:

Programa Brasil
Mais Produtivo

Deve atender mais de 3 mil indústrias de
pequeno e meio porte até o final de 2017.

Serão investidos R$ 50 milhões para aumentar a
produtividade das empresas participantes em pelo
menos 20%. Empresas que tenham de 11 a 200 funcionários, organizadas em arranjos produtivos locais, vão
contar com 120 horas de consultoria de especialistas do
SENAI, com modificações rápidas e de baixo custo, para
aprender como reduzir os desperdícios que emperram
o avanço da sua produtividade. O projeto já foi testado
e provou que investir em produtividade é fundamental para a indústria. As empresas aperfeiçoaram seus
projetos, ganharam em qualidade e, em alguns casos, o
retorno financeiro chegou em 108 vezes o valor investido.

400 consultores do SENAI
O Programa é uma iniciativa do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e do
SENAI que visa atender três mil empresas industriais de
pequeno e médio porte em todo o Brasil, com o objetivo de aumentar em pelo menos 20% a produtividade
no setor da aplicação das ferramentas Lean (ferramentas
de produção enxuta) para pequenas e médias indústrias
participantes. O conceito baseia-se na redução dos sete
tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera,
transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos).
www.ciespcampinas.org.br
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FIESP: maior entidade
de classe da indústria
brasileira, com 130 mil
indústrias representadas,
131 sindicatos patronais e
51 diretorias regionais.

CIESP: 42 diretorias
regionais, distritais e
municipais.

SESI: maior sistema
privado de educação
no Brasil, investe
também em
qualidade de vida ao
trabalhador.

O CIESP-Campinas:
REPRESENTAÇÃO LOCAL

SENAI: mais de 3 mil
cursos, formação profissional em 57 áreas da indústria,
maior complexo de educação profissional e tecnológica da América Latina.
Faturamento
conjunto das
empresas associadas: 37 bilhões

As empresas associadas estão distribuídas em 19
municípios da região, sendo que 15 deles possuem
representantes locais para atender no município as
demandas das empresas associadas. Para saber mais:
www.ciespcampinas.org.br/site/ciesp/jurisdicao

Total de
funcionários das
empresas: 84.900
38% são
empresas exportadoras

SEBRAE – Campinas

Divulgação Sebrae

A
regional
de
Campinas
compreende 22 municípios, nos quais
tem atuação bastante diversificada.
“Temos oito projetos segmentados por
setor, atendendo agro, serviços, comércio e indústria: Café e Fruticultura
(agro); Reparação Automotiva, Serviços da Construção Civil, Alimentação
Fora do Lar (Serviços); Minimercados
(comércio); Panificação e Confecção
(indústria)”, conta o gerente regional,
Nílcio Cairbar de Souza Freitas. Esses

projetos compõem grupos médios de
20 empresas cada. “Realizamos um
diagnóstico inicial (chamado de Tzero)
no começo do projeto, no qual analisamos o estágio atual da empresa e,
embasados nesse diagnóstico, montamos uma trilha de capacitação que
envolve atendimentos individuais
(consultorias) e coletivos (cursos e
oficinas), além de ações de mercado
(rodadas), buscando atingir os objetivos traçados (indicadores de fatura-

MUNICÍPIOS ATENDIDOS: Campinas, Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis,
Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor,
Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos, Vinhedo.
mento e redução de custos) que são medidos no diagnóstico final aplicado ao fim do projeto (chamado T1)”, relata
o gerente regional. Os projetos duram de seis a oito meses.
O SEBRAE Campinas também tem projetos de startups e
incubadoras, nos quais trabalha com ações de gestão, tecnologia, mercado e inovação. O projeto de startups conta com
12 empresas e o de incubadoras contempla nove empresas.
Para o segundo semestre, planejamos lançar um projeto
com profissionais liberais e outro com um grupo de mulheres empreendedoras.
Além do foco em projetos, o Escritório Regional de
Campinas conta com cinco postos de atendimento instalados
em cinco municípios em convênio com as prefeituras locais.
“A partir deste segundo semestre, teremos 18 postos,
denominados ‘Sebrae Aqui’. Essa é uma forma de estar mais
próximo dos clientes, oferecendo praticamente a mesma
gama de serviços do Escritório Regional, com agenda focada
em formalização do MEI, consultorias agendadas com especialistas, cursos e oficinas. Assim, eliminamos o deslocamento do cliente, levando o nosso portfólio até ele”, revela
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o gerente regional.
O Programa Super MEI tem tido destaque dentro do
foco no atendimento ao MEI – Micro Empreendedor Individual e ao potencial empreendedor. “Nesse programa,
oferecemos capacitação gratuita de gestão e técnica nas mais
diversas áreas de atuação, como: serviços de beleza, gastronomia, construção civil, entre outros. Um eletricista, pode,
por exemplo, fazer um curso de instalações residenciais, ou
de instalação de cerca elétrica, além , é claro, das oficinas de
gestão que completam o programa”, detalha Nilcio.
Além do atendimento no balcão com orientações técnicas, consultorias, cursos e oficinas, o escritório regional
promove ações de políticas públicas, especialmente com
foco na desburocratização e no fortalecimento dos pequenos
negócios. Desta forma, atua junto às prefeituras na implementação da Lei Geral e o acesso à Rede Simples, além do
fomento da participação da pequena empresa nas licitações
de suas cidades, trabalhando para fortalecer a economia local
(o dinheiro circular na cidade ou microrregião).
www.sebraesp.com.br
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Divulgação Investe

investe sp
Em
economia, não existem
atalhos ou fórmulas de sucesso
instantâneo.
Assim, o diretor
de Novos Negócios da Investe
SP, Sérgio Costa,
começou a entrevista
com
a
Revista HOJE.
“Para alcançar um bom resultado financeiro e produtivo, é preciso muito trabalho e um bom planejamento. As
empresas com bons planos de negócio conseguem enfrentar
os bons e maus ventos com mais habilidade. Nosso suporte
visa ajudar as empresas a tomar decisões de investimento
que se adequem aos seus planos de negócio de longo prazo.
Ao decidir com informações de qualidade em mãos, tanto o
grande quanto o pequeno empreendedor têm uma chance
maior de crescer mais quando o mercado está favorável,
mantendo sua capacidade de geração de recursos para
investir e criar novos empregos”, afirmou o executivo.
A Investe SP atende os 645 municípios paulistas de
forma equânime. “Levamos em conta o plano da empresa de
longo prazo e buscamos os municípios que se adequam às
necessidades do investimento específico. Buscamos ter uma
relação de grande parceria com todos os municípios, pois é
o local onde os investimentos acontecem de fato. As cidades
da região metropolitana de Campinas possuem vários casos
de sucesso com a nossa equipe de trabalho, pois trata-se de
uma região com potencial de atração de investimentos em
diversos setores econômicos”, pontua .
“Acho que as dificuldades dos empresários no Brasil
são bem conhecidas, tais como a burocracia, o sistema tributário complexo, as incertezas econômicas, entre outros. O
avanço nos temas que travam o crescimento sustentável da
nossa economia vem acontecendo numa velocidade menor
do que gostaríamos, precisamos unir esforços para que os

ajustes sejam feitos mais rapidamente. Um bom exemplo
disso foi o sistema implementado pelo Governo do Estado
na Junta Comercial de São Paulo, a JUCESP. Hoje, é possível
abrir uma empresa no estado em até cinco dias. Na soma de
ações como essa é que conseguiremos grandes avanços”,
complementa o diretor.
De acordo com os dados fornecidos pela Investe SP, a
região de Campinas, e não só a metropolitana, é um alvo
muito forte dos investidores que atendemos. Os projetos em
carteira da Agência Paulista de Promoção de Investimentos
e Competitividade, que consideram a região para investir,
mostram um potencial de investimento da ordem de R$ 1,8
bilhões, com geração de mais de 6.000 empregos, caso todos
se decidam por municípios da região. “Vale destacar que
são projetos com diferentes tempos de maturação, ou seja,
os processos para concretização dos investimentos são diferentes uns dos outros”, explica Sérgio Costa.
A respeito da importância da reforma para desburocratizar e simplificar o sistema tributário, um dos pontos-chave
quando se trata de melhorar a competitividade dos negócios, gerar empregos e concorrer em nível de igualdade com
nossos pares estrangeiros, o representante da Investe SP
valida o fato de que, realmente, a simplificação do sistema
tributário brasileiro irá incrementar muito a competitividade das nossas empresas. “A experiência de trabalho da
nossa equipe mostra que, quando as empresas necessitam
cumprir exigências legais que são lógicas e compreensíveis,
sua disposição para cumpri-las é muito maior”, analisa.
Os especialistas da agência avalizam que o Brasil é um
dos maiores mercados globais, e a reforma tributária, além
de torná-lo muito atrativo, permite que a produção aqui
seja realizada em grande escala. “Fazer com que seja mais
fácil produzir aqui nos traz muitos ganhos, como a redução do preço final dos produtos. Isso diminui a inflação e
aumenta nossa capacidade de exportar. Posso lhe dizer que
a redução da burocracia e simplificação do sistema tributário seria um desejo realizado”, consolida.
www.investe.sp.gov.br

DESENVOLVE SP
Quando perguntamos ao presidente da Desenvolve SP
sobre qual a orientação dela para que as empresas consigam
manter o caixa azul e, ao mesmo tempo, elevar a produtividade, gerar empregos e divisas, ou seja, qual a fórmula
básica para a retomada do crescimento, Milton Luiz de
Melo Santos disse:
“Planejamento é a palavra-chave para qualquer
empresa. Ele é fundamental, por exemplo, para que a
empresa tenha acesso a financiamentos sustentáveis sem
comprometer o seu caixa. Ainda que todo investimento
seja passível de riscos, e estes também devem ser previstos,
quanto mais planejada for uma empresa, maiores as chan-

ces de elevar a sua produtividade de forma eficiente e com
retorno garantido. Sobretudo em tempos de crise, além de
continuar incentivando os investimentos em capital fixo,
que são essenciais para fazer a economia crescer, o investimento em inovação tem um importante papel de gerar
competitividade entre as empresas.”
É tendência o avanço no número de empreendedores
por necessidade e, sobre isso, a Agência de Desenvolvimento
Paulista afirma que, no empreendedorismo, se há necessidade, é porque há oportunidade e vice-versa. “O que temos
visto em São Paulo são empresas cada vez mais conscientes sobre a importância de inovar em produtos, processos e
www.ciespcampinas.org.br
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serviços para que
tenham
maior
competitividade.
E, se de um lado
apoiamos essas
empresas
com
o crédito certo
para cada fase
do seu negócio,
do outro contamos com importantes parceiros,
como o CIESP e o
SEBRAE-SP, para
trabalharmos
em prol da orientação e capacitação de empreendedores”,
consolida Santos.
O presidente Milton Luiz de Melo Santos reforça que
um exemplo desta importante parceria é o Movimento pela
Inovação, uma iniciativa da Desenvolve SP que oferece atendimento especializado em diversas regiões do estado para
empreendedores e pesquisadores com o objetivo de encurtar a distância entre a produção de inovação e o mercado.
Por ser uma agência de fomento, o grande diferencial

da Desenvolve SP é a oferta de linhas de financiamento
com condições únicas que não são praticadas pelo mercado
tradicional de crédito. São opções que partem de juros de
0% ao ano para projetos de inovação, e prazos de até 10
anos para pagar, inclusos até dois anos de carência. “Vale
ressaltar, no entanto, que um dos problemas que dificultam o acesso das pequenas e médias empresas ao crédito,
principalmente para investimento de longo prazo, é a falta
de formalização. Toda concessão de crédito, em qualquer
instituição financeira regulada pelo Banco Central, segue
análises criteriosas e é fundamental que as empresas mantenham a sua documentação sempre formalizada e em dia”,
alerta o presidente da Agência.
Na Desenvolve SP, para que um projeto seja aprovado,
os principais documentos a serem apresentados são: certidões reguladoras (estaduais e municipais), demonstrativos
contábeis e financeiros, garantias e informações sobre o
projeto a ser financiado.
www.desenvolvesp.com.br
No 2º semestre, a Desenvolve SP, em parceria com o
CIESP-Campinas, realizará na entidade o Workshop “Uma
solução para cada fase do seu negócio”. Fique atento à
agenda do site.

BNDES – Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social
Em palestra no CIESP-Campinas, representantes do
BNDES atenderam diretamente os empresários presentes
e divulgaram o lançamento, no dia 26 de junho, de portal
dedicado à apresentação online de propostas, com o intuito de
aproximar empresários e agentes financeiros
Veja uma apresentação especial sobre o CANAL DO DESENVOLVEDOR MPME.
Acesse: ciespcampinas.org.br/apresentacoes

O BNDES lançou, recentemente, o CANAL DO
DESENVOLVEDOR MPME (www.bndes.gov.br/canal
-mpme), ferramenta em que o empresário poderá incluir
a sua proposta de investimento ou de financiamento. “Ele
fará todo o processo no portal e isso será encaminhado
diretamente ao agente financeiro”, revela o economista da
área de Operações Indiretas do BNDES, João Paulo Martin
Faleiros.
A nova ferramenta digital é destinada exclusivamente ao público de micro, pequenas e médias empresas
e pessoas físicas (transportadores autônomos de carga e
produtores rurais) com ROB até R$ 300 milhões/ano).
Essa opção possibilitará que o interessado em obter financiamento com recursos do BNDES conheça quais são as
linhas de financiamentos existentes que melhor atendem
à sua necessidade de investimento, identificar os agentes
financeiros que operam estas linhas e escolher, entre eles,
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para quais deseja encaminhar uma solicitação de financiamento. Feita a escolha, o canal encaminhará diretamente
à equipe de especialistas deste(s) agente(s) financeiro(s),
o interesse do solicitante em obter um financiamento. A
partir daí, os bancos entrarão em contato com o interessado. Na medida em que estes bancos forem atualizando
o status da solicitação, o empresário será automaticamente
informado pela ferramenta.
“O portal vem para facilitar a vida do empresário,
que fará a proposta e encaminhará não só para um, mas
para vários agentes financeiros. A intenção é facilitar esse
contato”, pontua o economista do Banco. De acordo com o
representante do banco, o empresário deve ficar atento e
consultar o site sempre para verificar as novidades.
O Banco acredita que o uso do Canal do Desenvolvedor MPME diminuirá muitos dos problemas hoje enfrentados pelos postulantes ao crédito. Alegações como "desco-

Nó de Oliveira Fotografia
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nhecimento das
linhas", "bancos
não
operam",
"o BNDES está
fechado", entre
outras, deixam de
existir com o uso
da ferramenta.
Na
política
do BNDES são
consideradas
micro, pequenas e
médias empresas
aquelas que faturam até R$ 300
milhões anualmente, considerando a receita operacional
bruta.
O Banco oferece linhas específicas para esse público.
Para o acesso, é necessária a procura de um agente financeiro repassador, uma vez que esta é uma operação indireta. “Hoje, existem aproximadamente 50 agentes financeiros repassadores das linhas do BNDES, isso inclui bancos

CASE DE SUCESSO
Em entrevista à Revista Hoje, há pouco mais de uma
semana do Encontro com o BNDES, a diretora comercial
da Krater, Gislene Gianetti Bezerra, nos relatou que, em
contato com um agente financeiro, por ser uma empresa
de pequeno porte, que pertence ao Simples Nacional, o
banco ofereceu resistência ao crédito. Porém, a empresária apresentou todos os dados repassados pelos técnicos
do BNDES neste dia 14 de junho, momento em que o
agente financeiro se posicionou em consulta com sua base
e após 24h informou à Bezerra que de fato sua empresa
tinha condições de acessar o crédito pleiteado. De acordo

Atualmente, têm
destaque:
Cartão BNDES – carro-chefe das
micro, pequenas e médias empresas.
O engenheiro do Departamento
Regional Sul explica que este é muito
parecido com o cartão de crédito
convencional, “porém com algumas
diferenças. A primeira delas é que
não é qualquer produto que se pode
adquirir, somente os produtos
credenciados, devido à política de
conteúdo local do banco. A empresa
precisa ter um conteúdo local/
nacional mínimo, sendo que a gama
de empresas é muito grande e pode
ser consultada no site cartãobndes.
gov.br.”
•

múltiplos, públicos ou privados;
as cooperativas de
crédito; as agências de fomento
estaduais; bancos
de montadoras”,
explica Faleiros.
A lista de bancos
pode ser consultada no site.
O representante da área de
Operações Indiretas ressalta: “É
importante destacar que quem é responsável pela análise
de crédito da operação não é o BNDES, é o agente financeiro”
Hoje, quase 99% das operações são realizados com as
micro, pequenas e médias empresas, “lembrando que as
MEIs também se enquadram nisso”, sublinha o engenheiro
do Departamento Regional Sul, Pablo Barrio Arconada.
com empresária, isso só comprova que é fundamental
conhecer não só as opções de linhas e programas, mas
informações sobre relacionamento com os agentes, o que
pode ser buscado nos postos de atendimento credenciados ou diretamente em encontros como esse com os
técnicos do BNDES, pois, desta forma, é possível não só
ter conhecimento para a escolha do melhor agente financeiro para cada caso, como também construir a argumentação necessária para pleitear o acesso ao crédito.
“Se todos os empresários aproveitassem as informações
a nós ofertadas por entidades representativas, como o
CIESP, com certeza a caminhada seria mais assertiva e
concreta.”, posiciona Gislene Bezerra.

No caso específico do cartão,
somente 11 bancos fazem a emissão.
Através do site, o empresário pode
realizar a pré-solicitação, sendo que
o limite de crédito é estabelecido
pelo agente financeiro. “É importante
destacar que o empresário pode ter
um cartão BNDES por banco emissor,
o que possibilita negociar o crédito
com diversos agentes financeiros,
dentro do seu limite disponível”,
reforça Faleiros.
BNDES Finame – o intuito dessa
linha é direcionado à aquisição de
máquinas e equipamentos, novos,
nacionais e credenciados, pelo
BNDES. Desta forma, as empresas
fornecedoras também devem ter
•

um conteúdo local mínimo (60% de
conteúdo nacional). Os interessados
podem consultar no site o cadastro de
fornecedores.
• BNDES Automático – quando
há projeto de investimento, incorpora
o projeto como um todo – oferecendo
um cronograma físico financeiro.
Com o agente financeiro, a empresa
vai negociar o prazo de carência e de
amortização.
• BNDES Progeren – Programa
de Geração de Emprego e Renda –
“Diferente da Linha, este tem prazo
para acabar e é voltado para capital
de giro (mão de obra, insumos, etc.).
Segundo o Banco, hoje esta é a linha
mais procurada.

www.ciespcampinas.org.br
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Público esclarece dúvidas, principalmente,
sobre documentação e formas de acesso.

A grande recomendação
que o Banco deixa aos empresários é que definam qual tipo
de investimento se enquadra
melhor em sua necessidade,
“para depois procurar o agente
financeiro e negociar com a
documentação necessária. O
BNDES exige que os certificados federais estejam em dia,
e eventual certidão de licenciamento ambiental”, orienta
o representante da área de
Operações Indiretas.
De acordo com o Banco,
o papel dos Postos de Atendimento Credenciados é de
extrema
importância.
“O
BNDES não tem capilaridade, por isso a importância
de postos como o do CIESPCampinas. O empresário tanto

O CIESP-Campinas:
POSTO CREDENCIADO
O Posto de Informações BNDES instalado nas dependências do CIESP-Campinas visa apoiar às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) divulgando informações
sobre suas formas de financiamento.
A Casa da Indústria também está aberta para receber
e levar as demandas das empresas diretamente ao banco,
fazendo a ponte para esclarecimentos e também conquistas de melhorias, uma vez que esta é uma entidade de
classe que defende os interesses das indústrias.
Neste primeiro semestre, foi realizada uma pesquisa
junto às empresas associadas com a missão de levantar
as principais demandas e dificuldades dos empresários
junto ao BNDES. Para qualquer esclarecimento no Posto
desta Regional, entrar em contato pelo telefone: (19) 37432200 ou através do e-mail: paula@ciespcampinas.org.br.
A Diretoria Regional de Campinas presta atendimento,
realizado por um funcionário do CIESP-Campinas treinado pelo BNDES, aos empresários nos seguintes pontos:
•

Informações sobre o apoio do BNDES às MPMEs.

•

Divulgação e distribuição de material fornecido pelo
BNDES.

•

Desenvolve, em articulação com o BNDES, parceria
com agentes financeiros atuantes na localidade.

O CIESP-Campinas não recebe ou estabelece qualquer
tipo de cobrança, vantagem e/ou benefício financeiro pelas
informações e serviços prestados relativos ao convênio.
O posto é credenciado e visa dar respaldo aos empresários com informações sobre os benefícios e especificidades
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do setor industrial quanto do
segmento de comércio e serviços deve buscar o posto para
esclarecimentos e, quando há
necessidade, o próprio posto
pode entrar em contato com
o BNDES para suprir alguma
informação ou demanda”,
fundamenta Faleiros.
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Representantes da Diretoria Regional
e do BNDES em palestra realizada no
CIESP.

de cada linha oferecida pelo BNDES e quais os caminhos
de acesso.
“O posto tem a missão de orientar corretamente o
empresário na busca de um financiamento adequado às
suas necessidades, dentre eles, capital de giro, infraestrutura, equipamentos, entre outros”, conta a gerente regional, Paula Carvalho.
A gerente afirma que, na maioria das vezes, os empresários desconhecem as propostas das linhas e programas
oferecidos pelo BNDES. “Existem várias modalidades
dentro do Banco para dar apoio ao empresário. Dessa
forma, é importante que ele procure a Casa da Indústria,
que é a entidade que o representa, para que tenha acesso à
informação correta e esteja preparado e instruído a respeito
de prazos, carências, documentações e melhores formas de
acesso, o que facilitará consideravelmente a sua posterior
negociação”, salienta.
Atualmente, uma das linhas mais procuradas é o capital de giro, através da linha Progeren, “os empresários
estão buscando essa opção para substituição de financiamentos através de linhas de custo bem mais interessantes.
Hoje, é a sustentabilidade da empresa que está em jogo e é
isso que eles estão buscando”, afirma Paula Carvalho.
Uma outra possibilidade é o cartão BNDES: cartão
rotativo muito importante para apoio às micro e pequenas empresas, pois é um crédito automático, o empresário
tem a opção de parcelamento de produtos e serviços em 48
vezes, se apresentando assim como uma forma de financiamento rápido, realizado online.
Sobre a relação com os agentes financeiros, a orientação
da Diretoria Regional é para que o empresariado pesquise
amplamente, uma vez que as políticas mudam de banco
para banco.
www.bndes.gov.br
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Helcio Nagamine/FIESP

Setor de P&G

No mês de abril, representantes do BNDES estiveram na
sede do CIESP e explicaram as
mudanças no financiamento para
o setor de petróleo e gás.
O foco no projeto substitui o
foco no setor. Projetos de petróleo e gás, incluindo infraestrutura para transporte dos produtos, podem se encaixar nas linhas

incentivadas com até 80% de
financiamento pelo BNDES com
TJLP. A classificação dos projetos
começa com o enquadramento,
depois da apresentação da
proposta pela empresa. O valor
gasto a partir do recebimento
da carta pelo banco, em caso de
aprovação do financiamento, é
reembolsável.

As direções para a
retomada: como fazer
um país crescer de
forma equilibrada?
Na indústria, nos
processos de medição
de nível são considerados, dentre os
principais
fatores,
os alinhamentos de
pressão, nível, vazão
e temperatura. Sabemos que existem
inúmeros sistemas de
medição de nível envolvendo líquidos, sólidos, vapor,
gases, e que cada um possui suas vantagens e desvantagens. Assim também está o termômetro dos setores
público e privado visando a busca de direcionadores
com foco na retomada da economia.
De acordo com o gerente do DEPECON – Departamento
de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP, Guilherme
Renato Caldo Moreira, o cenário hoje é muito melhor do
que há um ano atrás: “Quando olhamos as perspectivas
futuras, a temperatura ainda não mudou, mas a perspectiva
sim, mudou totalmente. Dá para ter um otimismo mesmo
com todas as dificuldades postas”, observa.
Em palestra realizada no 1º semestre no CIESPCampinas, Moreira trouxe algumas possibilidades de
respostas para a questão: Como fazer um país crescer de
forma equilibrada? “Através dos ganhos de produtividade, as empresas produzem mais com menos, e assim
promovem políticas que melhor distribuem essa renda
adicional”, explicou.
É sabido que o PIB da Indústria de Transformação
teve a maior queda da história, “ninguém no mundo
perdeu tanta participação como o Brasil perdeu. Quando
a gente compara a capacidade, temos a mesma produtividade, mas falta competitividade”, afirma.
“A rede de apoio social que depende de PIB não se
sustenta sem crescimento econômico, dessa forma, foi

desarticulado todo um sistema produtivo e, para solucionar essa equação, é obrigatória a retomada do crescimento econômico”, avaliou. Na visão do economista,
estamos caminhando para uma grande reforma, “uma
mudança de mentalidade”, que deve ser a mola impulsionadora das reformas necessárias.
A velocidade dada por esses números explica,
segundo os especialistas, a lentidão do processo de retomada.
O economista enfatizou a recente pesquisa
(abril/2017) do DEPECON/FIESP, que aponta para
uma mudança cultural nos hábitos de consumo dos
brasileiros, e detecta que os hábitos anteriores à crise
não devem ser retomados após a recuperação.

A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
PERDEU, EM 3 ANOS, 20 PONTOS DE VALOR
AGREGADO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
E 26 PONTOS DE INVESTIMENTO
www.ciespcampinas.org.br
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Quanto ao futuro, 38% dos brasileiros acreditam
que a situação do emprego em 2017 continuará ruim e
37% sustentam esperança de melhora. Em caso de recuperação da economia ainda este ano, a pesquisa aponta
uma retomada bastante lenta e gradual do consumo,
com 25% dos brasileiros afirmando que não pretendem voltar aos hábitos de consumo que tinham antes
da crise, 22% retomando apenas alguns hábitos e 21%
retomando os antigos padrões de forma gradual.
O argumento unânime para todos os economistas é
o de que a CONFIANÇA, que deve vir através da aprovação das reformas, é o grande elo que sustentará esse
início da retomada. “É preciso de mais confiança nas
regras do jogo”, destaca Moreira.
Já quando o assunto é CRÉDITO, todos afirmam
que este é um “nó” que precisa ser dissolvido.
Na visão de Marcos Ebert, presidente do IBEF
Campinas, é percebido ainda um forte contingenciamento nos bancos devido à sua costumeira aversão ao
risco. “A exigência de garantias reais tem dificultado o
acesso de pequenas e médias empresas a crédito bancário. O BNDES anuncia que estão disponíveis linhas de
capital de giro, exportações, inovações tecnológicas
e principalmente projetos para preservação do meio
ambiente. Mas as exigências de regularidade fiscal e
garantias muitas vezes inviabilizam o acesso a empre-

Mari Fagundes Fotografia

Expectativa – Pesquisa FIESP:
a maioria dos brasileiros
conhece alguém que perdeu
o emprego

sas de porte menores. Tomara que, realmente, o financiamento a micro, pequenas e médias empresas seja
uma das prioridades das novas políticas operacionais
do BNDES”, afirmou.
Falando de mudança nas regras do jogo e sobre a
chave para alavancar a engrenagem dessa retomada,
Ebert diz: “Sem sombra de dúvida, as reformas tributária, previdenciária e trabalhista deverão nos levar a
um crescimento sustentado, pautado em fundamentos
melhores. Com isto, os empresários terão confiança em
investir”, analisa.
A respeito do desengessamento dos investimentos
em infraestrutura e investimento nas PPPs, o presidente do IBEF Campinas observa que o avanço não
vem ocorrendo na medida do que se espera, em função
das grandes necessidades do país, “mas temos o desafio de melhorar a fase de planejamento e preparação
dos projetos, que impulsionarão o desenvolvimento
econômico e reduzirão a desigualdade”.

CIESP apoia campanha
“Reforma Política Já”
Principais jornais do Brasil veiculam a
peça, assinada por mais de 200 entidades.
Os principais jornais do Brasil publicaram, no dia 25 de maio (Dia da Indústria), anúncio assinado pela FIESP e mais de 200 entidades com um apelo pela
Reforma Política. O CIESP é uma das entidades que apoia a campanha.
Acesse: reformapoliticaja.com.br

AS VOCAÇÕES DA RMC
O CIESP-Campinas continua confiante na nossa Região
Metropolitana de Campinas!
A RMC possui vários fatores favoráveis ao desenvolvimento sustentável, tais como a estrutura logística invejável, a reconhecida produção de conhecimento científico
e tecnológico, qualificação profissional, forte vocação para
o turismo de negócios com excelente estrutura hoteleira
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e gastronômica e sólidas cadeias produtivas industriais.
Porém, o diretor titular, José Nunes Filho, lembra que “para
que haja uma retomada dos investimentos na região, três
fatores são fundamentais: a estabilidade política do país, a
aprovação das reformas estruturais do estado brasileiro e a
disponibilidade de crédito. A indústria brasileira está fragilizada, com endividamento alto, sem capital para investir e
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perdendo cada vez mais competitividade em
função da alta carga tributária, da burocracia e da elevada taxa de juros”, consolida.

efeitura de Camp
ção Pr
inas
ulga
Div

Divulgação Prefeitura

Novo Plano
Diretor:
adensamento
territorial,
mobilidade urbana
e cidade mista
A fim de valorizar as vocações do
município de Campinas, está sendo
desenhado e estruturado um novo
Plano Diretor visando o melhor desenvolvimento de Campinas e região.
De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo
de Campinas, Carlos Augusto Santoro,
o conceito de macrozoneamento foi
alterado de forma a não ser necessário
um processo de transição. “Anteriormente, cada macrozona representava uma
parte do território e teria suas diretrizes detalhadas separadamente, através dos planos locais
de gestão. Na
proposta atual, as
macrozonas têm
a função de apontar as vocações e
potencialidades
do
município.
Não será necessário o detalhamento de cada
uma delas. Assim,
a transição não se
faz necessária”,
explica Santoro.
De
acordo
com a Secretaria
Municipal, a principal alteração proposta neste plano diz
respeito ao desenvolvimento orientado pelo transporte, ou
seja, áreas ao longo da rede estrutural de mobilidade terão
adensamento e mescla de usos diferenciados do território
para incentivar sua utilização.
As macrozonas têm a função de indicar as vocações do
território. A macrozona macrometropolitana é o reconhecimento das áreas urbanas do município, mais afetadas pelas
rodovias, Aeroporto de Viracopos, Unicamp/Ciatec. A
macrozona de relevância ambiental é a parcela do território
predominantemente rural, que deve permanecer como está,
ou seja, quer seja rural, quer seja urbana de baixa densidade.
A macrozona de expansão com desenvolvimento ordenado
são áreas rurais, onde será possível o estudo para verificar a

possibilidade de expansão da área urbana. Já a
macrozona de estruturação urbana é a parcela
urbana do território já consolidada e que
ainda requer melhorias para seu completo
desenvolvimento.
Nas áreas de influência direta da
macrozona macrometropolitana, está
sendo prevista a exclusividade para
atividades econômicas, a serem detalhadas na LUOPS (Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo).
Os principais fatores de desenvolvimento industrial e econômico são os polos
de desenvolvimento (Aeroporto de Viracopos, Centro e Unicamp/Ciatec), além das
áreas de influência direta na macrozona
macrometropolitana.
O P.D.E. (Plano Diretor Estratégico)
deve regrar principalmente o território municipal, induzindo ao desenvolvimento econômico e sustentável e
gerando um ciclo virtuoso, passando
pela geração de empregos, renda, impostos e preservação ambiental, contribuindo
para todas e quaisquer atividades econômicas nos ambientes do micros, médios e
macros empreendedores.
A cidade mista também trará um aumento significativo de atividade econômica em todos os seguimentos
produtivos. Vamos regularizar milhares de pontos comerciais, induzir novas atividades, agora avaliadas pela lei de
impacto da vizinhança, e permitir que atividades toleradas
possam se ampliar até os limites dos novos e/ou preservados índices construtivos estabelecidos para o terreno correspondente.
A outorga onerosa manterá os índices construtivos da
Lei 6031/88 e dará a todos três anos (36 meses) de carência
para sua aplicabilidade.
No mês de julho, será apresentada a minuta que será
encaminhada à Câmara Municipal. Depois disso, o projeto
de lei passa a ser discutido na Câmara sem prazo para o seu
término.
Campinas avançou 37 posições no estudo da
Urban Systen, na categoria Urbanismo, no
comparativo de 2016 a 2017, se posicionanado
agora entre as 10 com melhor projeto
urbanístico do Brasil. O estudo ainda destacou
a região, que na pesquisa tem oito das 50
cidades presentes no ranking nacional.
De acordo com o engenheiro civil e professor universitário Eduardo Coelho, também presidente do Pró-Urbe,
uma variável importante nesse processo de discussão foi o
alinhamento das entidades representativas de profissionais,
empresas e setores econômicos. “Somou-se a uma organizada participação popular, dando ao PDE uma dimensão
www.ciespcampinas.org.br
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abrangente, discutindo temas polêmicos, como a outorga
onerosa e a expansão do perímetro urbano, e gerando novos
paradigmas de análise e conteúdo do PDE”, diz.
As várias entidades patrocinaram abordagens em
reuniões temáticas e passaram a interagir entre si, gerando
consensos e posições que foram transmitidas ao secretário
de Planejamento e de Urbanismo, bem como ao prefeito. O
CIESP-Campinas, a HABICAMP, o SECOVI, o SINDUSCON,
o Pró-Urbe, o IAB Campinas e o IAB Nacional elaboraram
um documento conjunto e atuaram firmemente na defesa de

estratégias para que o PDE saísse de uma posição punitiva
para outra estimuladora e mais aberta ao crescimento
da cidade, de sua economia e da qualidade de vida, o
que só acontece quando são geradas oportunidades de
emprego e renda. “A matéria é complexa e demanda ampla
participação e diálogo. O objetivo máximo e supremo é o
interesse público e de cada cidadão”, afirma Coelho.
Leia mais na página 16.

Divulgação Artesp

Localizada a aproximadamente 90 km de São Paulo,
a cidade é um dos maiores entroncamentos rodoviários
do país, servida por estradas como a Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Dom Pedro I e Rodovia Anhanguera (que
cruza a cidade, partindo de São Paulo em direção a Ribeirão Preto e ao Triângulo Mineiro). Há ainda a ligação com
a Rodovia Washington Luís, dando acesso a importantes
polos regionais do estado, como São Carlos, Araraquara e
São José do Rio Preto.
Além disso, abriga o Aeroporto Internacional de Viracopos, que, com suas obras de expansão, se tornará o principal aeroviário da América Latina nos próximos 20 anos.
Atualmente, a Artesp – Agência de Transporte do
Estado de São Paulo gerencia e fiscaliza uma malha de
6,9 mil quilômetros. A previsão é de que, até 2020, sejam
entregues mais de 950 km de obras em benefício dos usuários; serão 560 km de duplicações, 325 de marginais e 72 de
novas pistas.
“Somente
nas duas novas
concessões,
a
do Lote Rodovias do Centro
Oeste Paulista e
a do Lote Rodovias dos Calçados, que já foram
licitadas e estão
para ser assinadas entre junho e
julho, há previsão
de investimentos
de R$ 8,9 bilhões
nos próximos 30 anos. Sendo que a maior parte dos investimentos será efetivada nos 10 primeiros anos de contrato”,
conta o diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho.
Com a expansão das áreas metropolitanas, as estradas
viraram avenidas, assim, sobre a cobrança e regulação de
pedágios nas zonas metropolitanas e urbanas, a Artesp
afirmou que, nos casos das regiões metropolitanas, são
constantes as melhorias da infraestrutura rodoviária, “por
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Divulgação Colinas

INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA NA RMC

exemplo, os investimentos em obras de implantação de
marginais, importantes por segregar o trânsito local do
rodoviário, resultando em maior conforto para o usuário
e mais segurança viária. Além de melhorias e criações de
novos dispositivos de acessos”.
Em 2013, por exemplo, o Governo adotou o reajuste
zero da tarifa e não repassou para os motoristas o aumento,
que seria de 6,5%. “No ano seguinte, em um esforço na
adoção de medidas compensatórias para não onerar os
usuários, o reajuste médio autorizado foi abaixo da inflação”, relatou Pengue Filho.
O diretor afirmou ainda que os custos de viagens em
rodovias paulistas também foram reduzidos com a implantação do Sistema Ponto a Ponto de cobrança por trecho
percorrido e com a abertura de mercado do pedagiamento
eletrônico e adoção de tecnologia mais barata: “Até 2012,
apenas uma empresa (a Sem Parar) operava no estado. O
incentivo à concorrência e ao desenvolvimento de uma
tecnologia mais barata fez com que os preços da taxa de
adesão e de mensalidade fossem reduzidos, além de criar
a modalidade de pagamento pré-pago. Atualmente, três
empresas operam no mercado paulista – inclusive com
custo zero de adesão: ConectCar, Sem Parar (que recentemente incorporou a DBTrans) e Move Mais. E um quarto
player já tem autorização para atuar no segmento no ano
que vem”, descreveu. A Artesp autorizou, no início do
mês de maio, a entrada de outra operadora no mercado de
pedagiamento eletrônico paulista: a Veloe, marca da Alelo,
empresa do grupo Elopar, que tem como sócios o Banco
do Brasil e o Bradesco. Atualmente, 60% dos pagamentos
em 6,9 mil quilômetros de rodovias paulistas já é feito pelo
pedagiamento eletrônico.
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CNT revela que três rodovias da região
estão na lista das melhores
CCR AutoBAn:
Rodovia dos
Bandeirantes
(SP-348)
Pelo
quinto
ano
consecutivo a Rodovia
dos Bandeirantes foi
eleita a melhor rodovia
do país, segundo a 20ª
edição (2016) da Pesquisa CNT (Confederação Nacional
do Transporte).
A CCR AutoBAn declara que desde que assumiu a gestão
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em 1998, a CCR AutoBAn já investiu R$ 2,8 bilhões em obras e melhorias, como o
prolongamento de Campinas a Cordeirópolis, que representou um aumento de 78 km na extensão da rodovia, e a construção da quarta e a quinta faixa entre São Paulo e Jundiaí, entregues em 2006 e 2014, respectivamente, dentro do Programa de
Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.
Recentemente, a Concessionária entregou o trecho
de cerca de 1,6 km de faixa adicional na pista sul (sentido
interior-capital) da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em
Campinas, entre os quilômetros 87+550 e 89+175. Também
foi entregue a reformulação do acesso da SP-348 à Rodovia Santos Dumont (SP-075), com a ampliação da faixa de
aceleração para 520 metros. As duas obras foram executadas entre maio de 2016 e fevereiro de 2017 e tiveram investimento de R$ 6 milhões (base maio/2016), pagos com recursos de pedágios e financiamentos.
“Estão em andamento obras de implantação de faixa
adicional entre os quilômetros 50,8 e 53,8 da pista norte
(sentido capital-interior) e, na pista sul (sentido interiorcapital), entre os quilômetros 55+700 e 60+100”, relata o
gestor de Atendimento, Odair Tafarelo.
Sobre o diferencial desta rodovia, que a faz se destacar
perante as outras, está o fato de ter sido concebida, desde
o projeto, para permitir velocidade máxima de 120 km/h,
resultado do traçado geométrico e quantidade de faixas de
rolamento, que permitem esse tipo de condição, por exemplo. “Essas características contribuem para a sensação de
conforto do usuário, em conjunto com a infraestrutura de
atendimento disponível. Fatores como o projeto diferenciado da rodovia desde a concepção e os investimentos
realizados pela concessionária em manutenção e modernização da via contribuem decisivamente para os resultados”,
ressalta o gestor.

Via Anhanguera
(SP-330)
Divulgação CCR AutoBAn

Divulgação CCR AutoBAn

A 20ª edição da Pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT), divulgada em outubro de
2016, revelou que Campinas tem três rodovias dentre as 20 melhores do país.
Abaixo, alguns destaques da malha viária da RMC, a qual abarca diversas rodovias.

Na última pesquisa da
CNT, a Via Anhanguera
(SP-330), que integra o
trecho sob concessão da
CCR AutoBAn entre São
Paulo e Cordeirópolis,
ocupa a terceira colocação.
Desde que assumiu
a gestão das rodovias do
Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em 1998, a CCR AutoBAn já investiu cerca de R$ 4,1 bilhões em obras e melhorias
na Via Anhanguera (SP-330).
O gestor de Atendimento, Odair Tafarelo, nos relatou
que, dentre os investimentos realizados pela Concessionária
dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado
de São Paulo, sob gestão da ARTESP (Agência de Transporte
do Estado de São Paulo), estão as obras do Complexo Anhanguera, inaugurado em 2010, que permitiu a construção de 17
novos viadutos e pontes, criação de novos acessos, implantação de retornos, melhoria de trevos, faixas adicionais, pistas
marginais e passarelas. O Complexo Anhanguera melhorou
significativamente a fluidez da rodovia na região da Grande
São Paulo, trecho com grande tráfego de veículos.
“A CCR AutoBAn implantou ainda vias marginais
nas regiões de Osasco, Jundiaí, Campinas, Sumaré e Nova
Odessa, e terceiras faixas em Jundiaí, Louveira, Vinhedo,
Valinhos, Campinas, Sumaré, Nova Odessa, Americana e
Limeira. Outro investimento importante foi a revitalização do
pavimento, com a aplicação de asfalto-borracha”, atualizou.
Atualmente, estão em andamento as obras do Complexo
Viário de Jundiaí, projetado para organizar o tráfego de
veículos em Jundiaí nas regiões da rodoviária e do trevo
da Avenida Jundiaí com a Via Anhanguera, melhorando,
depois de concluído, a fluidez e o conforto dos usuários da
rodovia que utilizam esses trechos. “Desde o lançamento da
obra, em abril de 2016, as intervenções acontecem entre os
quilômetros 55+900 e 61 da Via Anhanguera, divididas em
duas fases. Na primeira, estão sendo construídas as alças de
acesso da pista sul (sentido interior-capital) da Via Anhanguera para a Avenida Nove de Julho, com a implantação
de dois viadutos, ponto de ônibus e ampliações/ordenações
nas vias marginais sentido sul”, explicitou.
“Já na segunda fase da obra está em execução a construção de um novo viaduto sobre a Via Anhanguera, na altura
do quilômetro 58+900 da rodovia. Essa transposição, que vai
ligar as avenidas Osmundo Pelegrini e Jacyro Martinasso,
www.ciespcampinas.org.br
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40%”, analisa Perdigão.
Para o futuro, a concessionária afirma que está focada
na conclusão de importantes obras que já estão em andamento na região, com o término das obras de recuperação
especial do pavimento nas rodovias Dom Pedro I e Prof.
Zeferino Vaz (SP-332) e
a entrega completa das
marginais da Dom Pedro
I em Campinas, do quilômetro 129 (trevo da Leroy
Merlin) até o quilômetro
145, no entroncamento
com
a
Anhanguera,
incluindo nessa intervenção a remodelação dos
trevos dos Amarais, do
Carrefour e do Galleria.
Quando as marginais estiverem prontas, serão 36,2 km de novas vias, que ampliarão em 66% a capacidade do tráfego no trecho urbano de
Campinas da rodovia Dom Pedro I. “Não tenho dúvida
da relevância dessas obras, que vão beneficiar, diariamente, 125 mil usuários”, dispõe o diretor-presidente.

Rota das
Bandeiras:
Rodovia Dom
Pedro I (SP-065)
Esta Rodovia também figura entre as melhores do país, na 11ª colocação da pesquisa da
CNT.
Desde o início da concessão do Corredor Dom Pedro, em abril de 2009, a Rota das
Bandeiras já investiu R$ 1,8 bilhão em obras de modernização, manutenção e conservação do sistema viário.
“Ainda temos muitos desafios pela frente, mas tenho
certeza de que estamos no caminho certo, como demonstra o resultado do Prêmio Concessionária do Ano, recémdivulgado, que apontou a Rota das Bandeiras como a
terceira melhor concessionária de São Paulo em 2016.
Devido à qualidade e ao nível de excelência das rodovias
paulistas, posso dizer que estamos entre as três principais
concessionárias do país”, observa o diretor-presidente da
Rota das Bandeiras, Júlio Perdigão.
Na região de Campinas, intervenções importantes foram realizadas,
como a implantação das
novas marginais da rodovia Dom Pedro I (SP-065),
o prolongamento do
anel viário Magalhães
Teixeira (SP-083) e a
completa
remodelação
dos trevos de Valinhos
e Barão Geraldo. Essas
obras, além de ampliarem
a segurança dos motoristas, desfizeram antigos gargalos
viários da região e proporcionam maior fluidez ao tráfego,
contribuindo para a redução de custos e de tempo para o
escoamento da produção local.
“Temos outras importantes obras que já foram
concluídas, como a duplicação da rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí, a implantação de 15 novas passarelas e a remodelação de diversos trevos e dispositivos ao longo de todo o corredor da
Dom Pedro. Essas intervenções foram fundamentais para
diminuir o número de acidentes e de vítimas em nossas
rodovias. Desde o início da concessão, a redução média
em vítimas fatais e acidentes em nossas rodovias passa de
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AB Colinas:
Santos Dumont
(SP-075)
Divulgação Colinas

Imagens: Divulgação Rota das Bandeiras

resultará em uma nova interligação entre os bairros Medeiros, Eloy Chaves e Fazenda Grande ao centro de Jundiaí”,
completou.
A entrega final da obra está prevista para o primeiro
semestre de 2018. O investimento total é de R$ 204,6 milhões,
pagos com recursos da receita de pedágio e financiamentos.

A contar de 2000, a
Rodovia Santos Dumont
(SP-075), entre Itu e Campinas, principal acesso ao
Aeroporto Internacional de
Viracopos, recebeu R$ 305
milhões em investimentos
por meio de obras, melhorias em sua infraestrutura e também com implantação de
equipamentos dispostos na via.
A previsão é de que, até o final do contrato de concessão, em 2028, a rodovia receba trabalhos como a nova etapa
de recapeamento de toda a sua extensão, que deve começar
em 2018. Além disso, no momento, está sendo discutido
com o Poder Concedente a inclusão da obra de ampliação
das marginais da Santos Dumont no perímetro urbano de
Campinas, entre os quilômetros 70 e 77, que não estava
prevista inicialmente no contrato de concessão.
“Por ser uma rodovia já totalmente duplicada e com
diversos dispositivos e viadutos de acesso e retorno, grande
parte dos investimentos na SP-075 são voltados à manutenção da qualidade do serviço oferecido pela concessionária
na via, com obras de reparos e manutenção do pavimento,
conservação de dispositivos de retorno, implantação e manutenção de sinalização horizontal e vertical e conservação de
rotina, como poda de vegetação e limpeza das rodovias”,
relata o diretor executivo, Claudio Taira.

Divulgação Renovias

Matéria de Capa

Renovias:
Rodovia Campinas-Mogi (SP-340)
Dados da Concessionária relatam que já
foram investidos R$ 1,9
bilhão desde o início da
concessão, em 1998. Para
os próximos cinco anos, a
previsão de investimentos é de R$ 136 milhões.

“Com relação ao sistema Ponto a Ponto, esse projeto foi
implantado na rodovia SP-340 em 2013. É um sistema inovador e que emprega alta tecnologia para cobrança eletrônica
de pedágio, sem cabines, cancelas ou qualquer outro tipo
de obstáculo na via, o que mantém a velocidade constante
permitida. O sistema inclui antenas, câmeras e sensores que
permitem a leitura de tags, placas e eixos de veículos. Todos
esses equipamentos estão implantados em dois pórticos,
no quilômetro 147 da rodovia SP-340, em Santo Antônio de
Posse. O monitoramento desses recursos eletrônicos é realizado de forma remota, utiliza telemetrias e câmeras, e não
requer espaço administrativo ou cabines”, declara o presidente da Renovias, Rogério Cezar Bahú.

Divulgação Prefeitura de Campinas

No início deste seu segundo mandato, o prefeito de
Campinas, Jonas Donizette, afirmou publicamente que uma
de suas prioridades seria a mobilidade urbana. Sobre um
transporte sobre trilhos, em entrevista ao Jornal Correio Popular em setembro de 2016, Jonas disse: “Muita gente fala de
metrô, outras falam em VLT, monotrilho. Esse estudo vai ligar
origem e destino, possivelmente usando o Aeroporto de Viracopos como grande vetor de desenvolvimento da cidade.”
Em entrevista à Revista HOJE, o secretário de Transportes
e presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas – Emdec, Carlos José Barreiro, deu ênfase à grande
relevância do BRT (Bus Rapid Transit, Ônibus de Trânsito
Rápido) e à interface deste ao conceito de Cidade Inteligente.
O BRT nos corredores Ouro Verde, Campo
Grande e Perimetral terá
um sistema chamado de
ITS (Intelligent Transportation Systems, Sistemas
Inteligentes de Transporte). “Serão 37 km de
corredores
exclusivos
para ônibus, pavimento
em concreto rígido,
piso elevado nas plataformas de embarque e
desembarque, com pagamento totalmente desembarcado. A
priorização do sistema, que faz com que a velocidade média
de circulação seja elevada, em torno de 25 km/h a 28 km/h,
será possível com o ITS. Por meio das informações coletadas
nos ônibus em tempo real, nós estaremos monitorando esse
sistema e fazendo, inclusive, abertura e fechamento de semáforos, de forma inteligente, de tal maneira que o ônibus do BRT,
ao se aproximar do semáforo, tenha prioridade de circulação.
O BRT estará dotado do sistema ITS, que irá melhorar muito
mais a qualidade desse tipo de transporte.”
O secretário afirmou que, no aspecto de sustentabilidade,
Campinas está vivenciando uma evolução muito importante.
“Nós temos 12 ônibus 100% elétricos circulando no município.
É a primeira cidade acima de 1 milhão de habitantes no país
que tem uma parte da frota 100% elétrica. Esses ônibus têm

Divulgação CCR AutoBAn

MOBILIDADE URBANA

algumas vantagens, porque não causam poluição ambiental com a queima do óleo diesel e também não há poluição
sonora, porque não emitem barulho na circulação.”
Outro estudo em andamento é a ligação do Centro ao
Aeroporto Internacional de Viracopos. “Estamos analisando
a possibilidade de fazer tal ligação por uma extensão dos
corredores do BRT, ou por meio do VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos)”, relata Barreiro.
O VLT assemelha-se a um bonde, mas completamente
integrado ao seio urbano. “Não é poluente, totalmente sustentável e permitirá fazer o transporte de pessoas entre a região
central e o Aeroporto, dado o crescimento que se prevê para
Viracopos. Esse projeto está na fase de estudo de viabilidade e
deverá ser concluído até o próximo mês de outubro. A partir
daí, o município tomará a decisão de qual tipo de transporte
terá nesse trajeto e fará o projeto e a implantação ao longo dos
próximos anos”, descreveu o secretário.
A inovação é o motor que dinamiza a RMC. A maior
revista especializada no setor de tecnologia de informação e
dados do mundo, a Focus, publicou em 2015 reportagem na
qual apresenta a cidade de Campinas como maior polo de
tecnologia da América Latina.
A cidade é considerada a terceira melhor cidade do Brasil
para se empreender, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) divulgado pela Endeavor.
O estudo Connected Smart Cities 2017 avaliou Campina
como a 2ª cidade mais inteligente de SP, sendo a primeira não
capital no ranking geral nacional, conquistando duas posições
no compartivo ao ranking de 2016.
A seguir: entrevista com o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social, André von Zuben.
www.ciespcampinas.org.br
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André von Zuben
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo
de Campinas e vereador licenciado. Entre 2013 e 2016 foi presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas. É o
atual presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
HOJE - Nosso prefeito, Jonas Donizette, apresentou como norte do seu segundo mandato: Campinas,
a força da inovação. Em meio à pior crise econômica
e política da história, qual a fórmula básica, em
sua visão, para a retomada do crescimento da nossa
Região Metropolitana, o que já avançamos e o que
ainda está sendo trabalhado? Quais os atuais pontos
de atenção?
André von Zuben – Quando o prefeito fala em
inovar, ele ressalta que não é só na área de tecnologia,
é também nas partes de relacionamento, transparência, prestação de contas e de envolvimento da população. O conceito de inovar é de fazer diferente, buscar
novos caminhos para obter resultados melhores e
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tornar Campinas uma cidade mais eficiente, integrada
e humana. Então, esta é a tarefa de todos na prefeitura. Hoje, nossa principal meta é atrair investimentos e gerar empregos. E, apesar da crise, nossa cidade
continua atraindo novas empresas e novos empreendimentos. Alguns exemplos são a chinesa BYD, que já
tinha uma fábrica de ônibus elétricos e este ano inaugurou uma fábrica de painéis solares, a instalação de
um novo Centro de Agricultura de Precisão da John
Deere, a primeira fábrica na América Latina da canadense Optel, entre outras. Desta forma, continuaremos também focando no fomento ao desenvolvimento
econômico e tecnológico de indústrias, comércio e
serviço.

com André von Zuben

HOJE - Sabemos que o grande norte está na melhoria permanente de nossa competividade. Quais são
os incentivos fiscais oferecidos hoje para a abertura
de empresas em Campinas? No que já avançamos e
o que ainda está em processo para competirmos em
pé de igualdade com nossos vizinhos?

contato com empresas estrangeiras para verificar o
interesse de investimentos nas áreas de iluminação
pública, tratamento de resíduos sólidos e de mobilidade urbana.

HOJE - Sabemos que a atual gestão identificou
André von Zuben – Desde quando assumiu o 18 áreas em Campinas apropriadas para grandes
governo, o prefeito Jonas Donizette traçou uma linha investimentos. Como essa secretaria pretende trabamestra de desburocratização e incentivos fiscais. A lhar isso a favor de projetos comerciais, de serviço e
cidade conta com uma lei de incentivos fiscais que industriais?
favorece principalmente empresas de base tecnolóAndré von Zuben – A prefeitura pretende, com o
gica, logística e turismo de negócios, que são vocações
novo Plano Diretor Estratégico, posside Campinas. Esta lei reduziu a
bilitar
áreas com uso misto de ocupaalíquota do ISSQN de 5% para 2% e
ção
do
solo para empreendimentos
concede isenção de IPTU (Imposto
residenciais,
comerciais e industriais
sobre Propriedade Predial e Terride
baixo
impacto
na maior parte da
torial) dependendo do faturacidade.
Além
de
destinar
outras áreas
mento.
Hoje,
nossa
para
empreendimentos
maiores
e a
Avançamos também na desbupossibilidade
de
ampliação
do
perírocratização com a implantação do
principal
metro urbano para criar novas ofertas
sistema Via Rápida Empresa, que
de áreas para novos empreendimenmeta
é
atrair
reduziu o tempo de abertura de
tos.
empresas de 180 dias para cinco
investimentos e
Hoje, o município é segmentado
dias, facilitando para quem deseja
por
áreas – comercial, residencial
gerar empregos. e industrial
empreender. Outra inovação de
– e, com o uso misto,
Campinas é o Programa ARI (Aproincentivamos, numa mesma região,
vação Responsável Imediata), que
a integração dos diversos setores da
garante a aprovação rápida de
indústria, comércio, serviços, habitaprojetos de construção de residênção, educação, tecnologia, pesquisa e
cia unifamiliar, comércio e serviços
desenvolvimento.
de até 500 metros quadrados. O programa autoriza
a emissão do Alvará de Execução de Obra mediante
compromisso assinado por escrito pelo proprietário
do imóvel e pelo responsável técnico do projeto. Com
o ARI, todo o trâmite, que levava em média 72 dias,
HOJE - A respeito da concessão de crédito para
pode ser feito em três dias úteis.
as micro, pequenas e médias empresas, esta SecretaAlém de aperfeiçoar esses avanços, estamos
ria possui algum tipo de parceria a fim de facilitar o
buscando também outras medidas para garantir um
acesso e atender às necessidades desse setor?
ambiente ainda mais favorável para os empreendedores.
André von Zuben – O município tem apoiado as
ações das instituições que fomentam o crescimento
através de crédito para micro, pequenas e médias
empresas, como a Desenvolve SP e o BNDES.
HOJE - E sobre o fomento às PPPs, Parcerias
Público Privadas, quais os avanços? Há expectativa
de investimentos advindos de capital estrangeiro?
Se sim, quais serão as áreas beneficiadas?
André von Zuben – A PPP surge como um cenário
de oportunidades, ainda mais num momento de limitação de recursos para as prefeituras, que necessitam
buscar novas formas de investimento para atender às
necessidades de melhorias de infraestruturas urbanas.
Neste sentido, a prefeitura de Campinas tem mantido

HOJE - Como um novo Pacto Federativo poderia
acelerar o desenvolvimento da nossa região? Qual a
expectativa nesse sentido?
André von Zuben – O novo pacto federativo é
necessário, pois o objetivo é ter uma partilha mais
justa da divisão de receitas entre União, estados e
municípios. Hoje, os municípios sofrem com a desiwww.ciespcampinas.org.br
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gualdade do repasse. Uma divisão mais justa fortalecerá mais as cidades, e um município fortalecido
consegue planejar melhor e resolver os problemas de
forma mais rápida.

o senhor confirma essa condição? Qual a participação desta Secretaria nesse projeto e como demais
órgãos como a Comissão de Ciência e Tecnologia da
Câmara e o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação estão atuando para esse propósito?

André von Zuben – Campinas realmente pretende
se fortalecer como a cidade do conhecimento e da
HOJE - Sobre o fortalecimento das vocações da inovação. Para tanto, estão sendo feitas uma série de
cidade, nos conte o que está em pauta, de forma a ações, como incentivos, atrações de empresas e um
dinamizar o que o município tem de melhor a favor trabalho para garantir sinergia entre instituições de
da ampliação e do fomento de negócios e empreen- pesquisa, universidades, empresas, fundações, poder
público e sociedade, o que será fundamental para
dimentos?
potencializar Campinas e região como o maior polo
André von Zuben – O Plano Diretor Estratégico é tecnológico e de conhecimento do país.
uma ferramenta importante deste fortalecimento, pois
E o papel da Secretaria de Desenvolvimento, como
vai possibilitar que a cidade organize um ambiente representante da prefeitura, é coordenar para que
mais favorável para os empreendimentos. As leis esta relação seja cada vez mais afinada. Neste sentido,
de incentivos fiscais para os setores
temos as importantes participações
prioritários também são fundamendo Conselho Municipal de Ciência,
tais, assim como a prospecção de
Tecnologia e Inovação, da Inova
novos investimentos para áreas de
Unicamp e da Fundação Fórum
vocação da cidade.
Campinas Inovadora.
E, apesar da
Além disso, no dia 25 de outubro
deste ano, daremos outro imporcrise, nossa
tante passo, com a realização da 4ª
cidade continua edição do Inova Campinas, que, com
HOJE - Pensando a partir do
conceito de cidade inteligente, que
a união de esforços dos principais
atraindo novas
ações merecem destaque nos últimos
atores do setor, pretende destacar a
anos? E, para os próximos anos, o que
empresas e novos região como protagonista nos cenáestá previsto para implementação?
nacional e internacional de alta
empreendimentos. rios
tecnologia.
André von Zuben – Campinas é
a primeira cidade não capital do país
no ranking 2017 das cidades inteligentes – o Connected Smart Cities, da
consultoria Urban Systems. A cidade
vem trabalhando para desenvolver políticas nesse setor
e algumas ações já foram colocadas em prática, como
a implantação de fibras óticas para interligar todas as
unidades de serviço municipal, a adoção de câmeras
inteligentes e de aplicativos que visam facilitar a vida
do cidadão de Campinas, principalmente nas áreas de
saúde, segurança, mobilidade urbana e educação.
E, para aumentar ainda mais esse desenvolvimento, está em elaboração o Planejamento Estratégico
Campinas Cidade Inteligente, que vem sendo feito
em conjunto com o Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação e irá nortear as novas ações
para os próximos dez anos.

HOJE - Sobre Campinas conquistar o título de
“Cidade do Conhecimento e da Inovação” até 2025,
72

Julho/Agosto de 2017

HOJE - Como o senhor observa o fortalecimento
da interação entre empresa, governo e universidade,
com vistas ao desenvolvimento e à aplicação do
conhecimento?
André von Zuben – A integração entre esses três
eixos é sempre um desafio, algo que precisa ser buscado
constantemente. Como poder público, temos procurado
aproximar as universidades e as empresas, pois é dessa
interação que poderão surgir novos métodos e melhorias em produtos e processos que trarão benefícios para
todos os envolvidos. As empresas possuem conhecimento das demandas de mercado, disponibilidade de
recursos para investimento em inovação e capacidade
para implementar novas ideias com finalidades práticas. A universidade, por sua vez, detém conhecimento
científico, pesquisadores e estrutura que podem contribuir de forma significativa para a evolução das técnicas
aplicadas no setor produtivo

CONVÊNIO EMPRESA

Fazer faculdade na Anhanguera ajuda você a abrir portas e

CRESCER NA CARREIRA.

Com uma graduação você aumenta as suas chances de atuar em um novo cargo na empresa que você já trabalha. Além
disso, você se aprimora cada vez mais e aproveita as oportunidades de crescimento que a empresa oferece.
E tem mais, o nosso sistema de ensino é totalmente focado no mercado de trabalho e vai fazer você sair na frente para
alcançar o sucesso profissional.

Aproveite os benefícios da parceria que a Anhanguera possui com a empresa que você trabalha:

Até 20% de bolsa1
durante todo o curso.

Desconto para dependentes
e cônjuges.

Mais de 915 cursos
de graduação2.

A gente faz dar certo.
Unidade de Campinas - JB Dunlop
Rua José Rosolen, 171 • Jd. Londres • (19) 3512-4500 / (19) 3512-4534
Unidade de Campinas - Taquaral:
Rua Luís Otávio, 1313 • Taquaral • (19) 3512-3180 / (19) 3512-3114
Unidade de Campinas - Ouro Verde:
Av. Emília Stefanelli Ceregatti, 100 • Jd. Morumbi • (19) 3512-3300 / (19) 3512-3304
1
Convênio Empresa - Bolsas de Estudos concedidas aos funcionários das empresas/instituições parceiras da Anhanguera válido para o segundo semestre de 2017 (2017.2). Para manutenção dos descontos nos semestres seguintes, haverá a
necessidade de nova comprovação do vínculo com as empresas/instituições parceiras. Consultar percentuais, disponibilidade, cumulatividade com outros benefícios e principais características nas Unidades e/ou Polos de ensino a distância. Oferta
válida apenas para funcionários de empresas/instituições parceiras da Anhanguera, calouros entrantes no segundo semestre de 2017 (2017.2). Funcionários que ingressarem nas empresas ou instituições parceiras da Anhanguera serão elegíveis à
bolsa no mês seguinte a comprovação do vínculo. Os cursos estão sujeitos a disponibilidade de vagas e a formação de turmas, conforme descrito no edital do processo seletivo. Em caso de trancamento, desistência, evasão sem a devida formalização, o
beneficiário perderá o direito à bolsa. Este benefício não se aplica aos Cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia. Os valores das mensalidades obedecem ao edital de preços publicado. A aplicação dos percentuais de descontos sobre o valor
das mensalidades deverá ser verificada diretamente nas Unidades e/ou Polos de ensino a distância. O benefício da bolsa fica condicionado ao pagamento pontual da mensalidade. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. 2Veja na unidade
mais próxima a disponibilização dos cursos de graduação.

negócios

Imagens: Mari Fagundes Fotografia

Encontro de
Negócios de
Jaguariúna
recebe
empresas
líderes da
região
CIESP-Campinas valoriza
ações de mercado para
indução de negócios e
incremento da economia
regional.

O evento, ocorrido na parte da manhã, do dia 30 de
maio, no Hotel Matiz, foi realizado pelo CIESP-Campinas e teve o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.
A missão dos encontros é a indução de negócios em
um ambiente atrativo e de grande influência para estruturação e planejamento de novas ações, além de fomentar as parcerias locais.
Uma grande mesa disponibiliza e apresenta todos
os convidados por meio da exposição de folders, flyers,
catálogos e cartões, o que permite um networking
espontâneo e, ao mesmo tempo, direcionado às necessidades de cada executivo. Participaram 42 empresários,
os quais integraram as 294 reuniões realizadas.
Compuseram o time das empresas líderes: Fresenius
– Medical Care; GEA; Interrol; La Rondine; Mahle; SMR;
Unicharm; Faculdade Jaguariúna; Inbrasc; Jaguar Plásticos; Milfra Soluções Milimétricas; e Teruel.
Representando a entidade, a abertura oficial foi liderada pelo diretor titular, José Nunes Filho, que lembrou
do valor da competitividade e dos bons relacionamentos
principalmente em um momento difícil como o atual:
“precisamos buscar a competitividade com inovação e
networking de qualidade”.
O 1º vice-diretor da Regional e diretor estadual de
Produtos, Serviços e Negócios, José Henrique Toledo
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Corrêa, também ressaltou o quanto os Encontros de
Negócios do CIESP já fazem parte da agenda de negócios da RMC e que há décadas trazem aos empresários
oportunidades ímpares de alinhamento e fechamento
com grandes players regionais.
Gustavo Reis, prefeito municipal de Jaguariúna,
observou as vantagens e benefícios que a cidade oferece
aos empresários, como rapidez na abertura de empresa,
incentivos fiscais, o turismo e a infraestrutura do município. “Todos são fatores que agregam e fomentam o
trabalho da indústria e instalação de novas empresas no
nosso município”, destacou o prefeito.
Prestigiaram também a reunião, e fundamentaram
os benefícios propiciados pelo evento e pelas ações da
Casa da Indústria, o diretor do Departamento de Negócios da entidade, Fabiano Grespi; e o representante
local do CIESP-Campinas em Jaguariúna e Conselheiro
Titular, Julio Diaz. Ainda estiveram presentes: Valdir
de Oliveira, diretor de Desenvolvimento Econômico
e Social de Jaguariúna; Nilcio Cairpar de Souza Freitas, gerente do Sebrae Campinas; Paulo Casati, diretor
do SESI Amoreiras; Fábio Di Gioia, diretor da Escola
SENAI de Jaguariúna; Leonardo Tiroli, coordenador da
Missão Brasileira para a Feira & Fórum Internacional de
Negócios 2017; e Paulo Cestari, gerente do Hotel Matiz
Jaguariúna.

negócios

Veja o depoimento de quem participou!
• Empresas Líderes •
“Entendemos que o evento alcançou o seu objetivo de promover a integração regional de parcerias, bem como o networking com as empresas
líderes. Acreditamos também que abrimos algumas fontes de fornecimento de serviços importantes para a nossa empresa.”
João Menegon, Assuntos Regulatórios e Sustentabilidade, da Unicharm do Brasil.
“O encontro foi muito positivo. Conhecer e
estreitar relacionamentos com possíveis parceiros regionais é algo realmente necessário. Atendeu a nossa expectativa. Nossos setores de
suprimentos e vendas irão buscar a realização de
negócios. Esperamos participar de outros eventos como este.”
Catarina Candido, Compradora da Papéis
Amália - Teruel.

• Participantes •
“O encontro superou minhas expectativas,
terminamos a manhã com mais de cinco possíveis negócios. Eram empresas que já havíamos
entrado em contato, mas, até então, sem possibilidades reais. Nesta oportunidade, falamos
diretamente com os representantes, que estreitaram o caminho para a negociação.”
Juliana F. Mendes, diretora executiva da Ambiental Safety.
“O evento foi ótimo, organização impecável.
Parabéns pelo trabalho da equipe!”
Aline Teixeira, representante da Nova Sinseg.

Imagens: Mari Fagundes Fotografia

“Estamos aqui em Campinas há quatro meses,
com foco nas pequenas, médias e grandes
indústrias. Termos a oportunidade de estar
em um evento onde se consegue tudo em um
espaço curto – costumo dizer, ‘num período de
um elevador’ –, é muito interessante, pois nos
permite estar com um volume maior de empresas e compreender a aderência de cada potencial
cliente, sendo que, dos que contatamos, visualizamos um potencial de fechamento de negócios
com cerca de 30%, não só com as empresas líderes, mas também com as demais participantes.”
Fernando Nardi, gerente Comercial – Interior de
SP – da REACHLocal.
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Jurídico

Compliance
Corporativo
Imagens: Nó de Oliveira Fotografia

na visão da Polícia
Federal

O encontro, organizado pelos
departamentos Jurídico e de Negócios,
atraiu cerca de 80 executivos

O delegado da PF, Paulo Víbrio Júnior, afirmou que o
compliance é um grande “negócio” para todos: “são
conceitos éticos que vão disciplinar as atividades
empresariais, permitindo ainda a redução de déficits
e custos das empresas por meio de detecção de
inconformidades.”
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sos”, explicou.
Na Polícia Federal, Paulo Víbrio Júnior atuou no
Porto de Paranaguá-PR (2003/2007), em Santos-SP
(2007/2011) e em Ribeirão Preto-SP (2012/2015). Assumiu a chefia da Polícia Federal em Campinas em 13 de
novembro de 2015.
No maior Porto da América Latina, exerceu a
coordenação das investigações de combate a crimes
aduaneiros e tráfico de drogas. Comandou operações
da Polícia Federal no combate à esquema de fraudes
no comércio exterior, interposição fraudulenta, sonegação, falsidade ideológica e documental, evasão de
divisas, corrupção de servidores públicos e lavagem
de dinheiro. Entre essas, destacam-se: “Operação Dilúvio” (156 mandados de prisão e 220 mandados de busca
cumpridos por 950 policiais federais e 450 auditores da
Receita Federal) e “Operação Persona”, cujo resultado
foi um dos maiores autos de infração fiscal, até hoje
aplicado pela Receita Federal, no valor de 3 bilhões.
Representando a diretoria da Regional, estiveram
também presentes: o 1º vice-diretor, José Henrique
Toledo Corrêa; o secretário executivo da Divisão Tributária, Ricardo Piza Di Giovanni; a coordenadora da
Divisão Tributária, Rita Cacheffo; o secretário da Divisão Tributária, Glauco Oliveira; e a gerente regional,
Paula Carvalho.

Acesse a apresentação:
ciespcampinas.org.br/apresentacoes

Imagens: Nó de Oliveira Fotografia

No dia 12 de maio, o delegado de Polícia Federal,
chefe da Polícia Federal em Campinas, Paulo Víbrio
Júnior, esteve no CIESP-Campinas para fomentar o
debate a respeito da necessidade de subsidiar a área
de Suprimentos, bem como os demais setores sensíveis
aos desvios corporativos, por meio da Lei Anticorrupção 12.846/13, incentivando a ideia de construção de
grupos de estudos de compliance.
O encontro, que atraiu cerca de 80 executivos, foi
organizado pelos departamentos Jurídico e de Negócios, sendo pontuado pelos diretores Valmir Caldana
e Fabiano Grespi, com uma relevante oportunidade
para que os empresários agreguem valor às suas ações
e desenvolvam estratégias sustentáveis dentro das
empresas. “Todos sabemos que as ações de compliance
trazem em seu bojo uma mudança de paradigma e
cultura, por isso é tão importante a discussão das práticas de governança corporativa e transparência”, observaram os diretores.
O chefe da Polícia Federal em Campinas lembrou
que as empresas devem ter regras claras, “balizadas
por um setor de ouvidoria autônomo e um Departamento de Controle de Riscos, de forma que todos
possam desfrutar de uma concorrência leal e ética. Essa
é uma ferramenta que vem com o intuito de elucidar
vícios seculares”, afirmou.
O diretor titular, José Nunes Filho, destacou que
a Diretoria Regional de Campinas tem como uma de
suas missões oferecer aos associados mais uma ferramenta, “que lhes proporcione um diferencial competitivo, garantindo a conformidade e a ética dos proces-
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Considerações sobre a

Terceirização no
Direito Brasileiro
No dia 26 de maio, os Departamentos Jurídico e de Desenvolvimento Humano Organizacional promoveram encontro inédito
com representantes do TRT da 15ª
Região para abordar a terceirização,
a atividade fim e sua aplicabilidade,
bem como seus efeitos e considerações sobre a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
Na exposição, o ex-presidente
do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, Dr. Lourival Ferreira
dos Santos, destacou o fato de os
operadores do Direito ressentirem a
ausência de uma norma reguladora
da terceirização, “sendo o substrato social dinâmico, temos que
nos adequar ao momento, porém
é importante o debate com a sociedade, com os empresários, para
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que possamos ajustar o que se fizer
necessário”, explicou.
Complementando a argumentação, o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª
Região, Dr. Eduardo Luis Amgarten, posicionou a relação à polêmica
do tema: “a terceirização precisa
ser regulamentada, pois o grande
problema é a terceirização ilícita.
Este é um momento de mediação,
sendo que nos pontos em que há
falta de uma legislação clara, os
possíveis entraves serão resolvidos
pela interpretação dos tribunais."
O coordenador da Divisão
Trabalhista do CIESP-Campinas,
Dr. Roberto de Carvalho Bandiera
Jr., levantou a importância da
cautela exigida pelo momento.
“De tudo que ouvimos hoje,

recomendamos ao empresariado
bastante reflexão a respeito da
pauta da terceirização. Esta é uma
lei muito aberta, muito genérica,
e é muito prematuro passarmos
uma orientação jurídica. Por isso,
recomendamos neste momento a
prudência à expectativa dos desdobramentos da Reforma Trabalhista”, analisou Bandiera Jr.
Representando
a
diretoria
do CIESP-Campinas, estiveram
presentes ainda: a diretora de
DHO, Silvia Luna; o diretor titular,
José Nunes Filho; o 1º vice-diretor e diretor estadual de Produtos,
Serviços e Negócios, José Henrique
Toledo Corrêa; o diretor de Negócios, Fabiano Grespi; e a gerente
regional, Paula Carvalho.

Imagens: Nó de Oliveira Fotografia
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COM O CERTIFICADO DE ORIGEM,
VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO
O CERTIFICADO DE ORIGEM É O DOCUMENTO QUE CONCEDE
TRATAMENTO PREFERENCIAL NAS EXPORTAÇÕES PARA PAÍSES
COM OS QUAIS O BRASIL POSSUI ACORDOS DE COMÉRCIO

VANTAGENS DA EMISSÃO FIESP/CIESP

Serviço de apoio ao
Comércio Exterior

Assistência e treinamento
técnico para a emissão
do Certificado de Origem

Capilaridade: emissão
em 38 cidades do
estado de São Paulo

Associados e filiados têm desconto na emissão

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

Crédito: Divulgação BYD

BOAS PRÁTICAS

CIESP-Campinas
presente na
inauguração da BYD

Com investimento de R$ 150 milhões na planta,
empresa irá gerar 360 empregos. No mesmo
dia, foi anunciada a fabricação nacionalizada de
chassis de ônibus elétricos, com investimento
de R$ 50 milhões e potencial de geração de 161
empregos até 2022.

O diretor titular, José Nunes Filho, que esteve presente
na inauguração, observa que a nova fábrica da gigante
global alavancará o desenvolvimento da cadeia produtiva
através da criação de um polo de equipamentos para o
setor de geração.
“A BYD faz parte de um dos principais vetores para
transformação de nossa região em polo de energias renováveis. A empresa produz aqui painéis solares e chassis de
ônibus elétricos, com perspectiva futura de ampliação de
sua atuação”, descreve Nunes.
“Observamos que a empresa será uma âncora de todas
as demais do setor, principalmente na área de painéis solares, garantindo o fomento de uma forte cadeia produtiva.
Com certeza, será um estímulo para instalação de novas
empresas na região”, analisou o diretor do CIESP-Campinas.
Representando o CIESP-Campinas, também esteve
presente o 1º vice-diretor e diretor estadual de Produtos,

Serviços e Negócios, José Henrique Toledo Corrêa, o qual
igualmente ressaltou os benefícios de uma âncora forte como
a BYD para a geração de novos negócios, emprego e renda
para a macrorregião administrativa do CIESP-Campinas.
A Fábrica de painéis solares em Campinas é a primeira
no Brasil a oferecer projetos de ecossistema zero. No dia 06
de março, a BYD, gigante global especializada em energia
limpa – baterias recarregáveis, veículos elétricos, painéis
solares fotovoltaicos, LED, sistemas de armazenamento
de energia e TI –, inaugurou em Campinas sua fábrica de
painéis solares e, assim, passará a ser a primeira no Brasil a
oferecer ao mercado projetos de ecossistema zero.
“A BYD é uma empresa de alta tecnologia e nossa intenção é trazer o melhor da tecnologia mundial para o Brasil,
criando novos empregos e gerando inovação no país”,
afirma Tyler Li, presidente da BYD Brasil. “A partir de
agora, podemos entregar a solução completa: sempre que
vendermos veículos elétricos, colocaremos na modelagem o
sistema de painel solar e armazenamento de energia. Desta
forma, o comprador poderá pagar o investimento no sistema
com a economia de sua conta em um período de cinco a sete
anos. Após esse período, não terá mais custos para gerar
sua própria energia”, explica Adalberto Maluf, diretor de
marketing, novos negócios e sustentabilidade da multinacional. A unidade, que recebeu um investimento inicial de
R$ 150 milhões, terá capacidade de produção de 200 megawatts e gerará 360 vagas de emprego diretas. Os painéis
solares BYD já estão credenciados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na linha de
financiamento de máquinas e equipamentos (Finame).
A primeira linha de produção de módulos solares fotovoltaicos está no mesmo complexo industrial da linha de
produção de chassis de ônibus elétrico, que foi inaugurada em 2015 e agora passa a ter produção nacionalizada

José Nunes com demais
autoridades e representantes
locais.

José Henrique Toledo Corrêa ao
lado do presidente da Investe SP,
Juan Quirós.
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Apoio ao investimento

Double Glass – tecnologia exclusiva
Os painéis solares produzidos no Brasil serão de alta
tecnologia exclusiva e pioneira – a Double Glass. Este
modelo aumenta a produção de energia em 7% quando
comparado a módulos tradicionais, traz mais durabilidade
(50 anos) e apresenta menor degradação do produto – 0,3%
contra 0,7% dos painéis solares com EVA –, além de trazer
um produto isento de microfissuras, à prova de granizo
e PID free (livre de degradação induzida pelo potencial).
“Traremos ao Brasil a melhor tecnologia em painéis solares fotovoltaicos disponível no mundo. Com a produção
local, ajudaremos a consolidar o mercado de geração distribuída”, revela Maluf.
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A BYD
Gigante global especializada em energia limpa, a BYD
foi fundada em 1995 e rapidamente se tornou a maior fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia, carros e caminhões elétricos e híbridos plug-in – primeiro lugar em vendas globais 2015 e 2016,
superando Nissan, Tesla e BMW – e ônibus elétricos. A
empresa está presente em cinco continentes, 45 países e 170
cidades e têm entre seus sócios o americano Warren Buffet.
Com 230 mil funcionários distribuídos em 24 fábricas ao
redor do globo (sendo 15 mil engenheiros pesquisadores), a
chinesa BYD é a segunda maior produtora de componentes
para celulares, tablets e laptops no mundo. No Brasil, abriu
sua primeira fábrica em Campinas, interior de São Paulo,
em 2015, para produção de ônibus elétrico e comercialização de veículos e empilhadeiras.

Crédito: Divulgação BYD

– a capacidade instalada para a unidade com três turnos de
operação é da ordem de 720 chassis/ano, com incremento
crescente de conteúdo local. “Quando estiverem em operação, os 720 ônibus elétricos representarão uma redução na
emissão de poluentes equivalente a 81 milhões de toneladas
de gás carbônico (CO2 – gás de efeito estufa), bem como de 8
toneladas de material particulado, 440 toneladas de NOx, 90
toneladas de CO e 13 toneladas de HC, todos poluentes locais
que impactam negativamente a saúde das pessoas”, afirma
Maluf. Marcos Caderllini, gerente de desenvolvimento local,
conta que serão mais de R$ 13 milhões investidos somente
em engenharia e ferramentas locais em parceria com os principais sistemistas automotivos globais entre 2018 e 2022 e R$
50 milhões na infraestrutura e meios produtivos da fábrica.
“São mais de 100 itens com estudos técnicos de aplicação local com análises das engenharias de países como
Brasil, EUA e China e mais 200 fornecedores locais consultados, além de outras fontes que estão em prospecção. Este
ano, temos 20% de conteúdo local e, no próximo, dobramos
para 40%. Em 2019, vamos para 50%; em 2020, para 60%; e,
em 2021, teremos 70% de conteúdo local de estrutura carroceria/chassis”, explica Caderllini.
A empresa foi a primeira a produzir e vender no Brasil
ônibus 100% elétricos e também foi a primeira no mundo
a produzir um caminhão coletor de lixo 100% elétrico. No
país, a BYD também já comercializa carros 100% elétricos
para frotas corporativas e táxis, bem como soluções integradas para logística, como empilhadeiras elétricas (premiadas
em 2016 como as melhores do mundo pelo IFOY), comerciais leves e caminhões também 100% elétricos. Nos planos
da empresa para o Brasil, também está investir em Parcerias
Público-Privadas (PPP) para novos projetos de monotrilho,
área em que a BYD também atua nos mercados globais.
“Estamos muito felizes com esse momento histórico, em
especial por estar lançando nossas fábricas em Campinas,
uma cidade inovadora e movida pelos mesmos sonhos da
BYD”, finaliza o presidente da BYD no Brasil, Tyler Li.

Todos os projetos da BYD no Estado de São Paulo recebem o apoio da Investe SP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.
“Temos dado prioridade a empreendimentos que ajudam o
Estado a tornar a matriz energética ainda mais sustentável,
como os da BYD. Ajudamos principalmente com informações estratégicas e orientações para licenciamento ambiental, infraestrutura e tributos”, explica o diretor da agência,
Sérgio Costa.
A instalação desta nova unidade em Campinas também
teve apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Desde 2012, quando
foram iniciadas as conversas, até a decisão final de instalar a unidade de chassis de ônibus elétricos e a de painéis
solares, a Apex-Brasil auxiliou o corpo diretivo da empresa
com informações estratégicas para a tomada de decisão.
“Ao longo destes quatro anos, usamos nosso conhecimento
para ajudar a empresa em questões-chave referentes a
incentivos e análise de custos operacionais, além da interlocução com atores federais e estaduais”, afirma a gerente de
Investimentos da Apex-Brasil, Maria Luisa Cravo. Atualmente, a Apex-Brasil está auxiliando a empresa na obtenção de financiamento, na análise de potenciais fornecedores
brasileiros, bem como na interface com outros entes federais, como MCTIC e MDIC.

COMÉRCIO EXTERIOR

Comex traz
workshop
inédito de
treinamento
operacional
no novo
processo de
exportações
DU-E
Promovido pela Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), juntamente com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda (MF)
e com apoio do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP) – Campinas e Aeroportos Brasil Viracopos,
o evento capacitou os operadores de comércio exterior
para a utilização do novo processo de exportações a partir
da integração entre sistemas corporativos internos e os
módulos recentemente implantados pelo SECEX.
Realizado em 11 de maio no auditório da IBE-FGV,
o treinamento gratuito compôs simulações práticas
e objetivas, realizadas em ambiente de testes para as
mudanças e facilidades do novo processo. Um dos
destaques do workshop foi a demonstração em tempo real
do funcionamento do sistema e utilização de transmissão
de dados em todas as etapas do fluxo: elaboração, registro,
acompanhamento da Declaração Única de Exportação
(DU-E), entrega, recepção e manifestação da carga.
De acordo com o representante do MDIC, Tiago
Martins Barbosa, gerente de Tecnologia do Portal Único, e
Carlos Eduardo Assini, da EQDEX – Equipe de Despacho
de Exportações da Afândega do Aeroporto Internacional
de Viracopos em Campinas, a grande relevância do
momento vem a partir da construção do papel de relações
entre o privado e o público. “Vale lembrarmos de que a
sugestão de como deveria ser esse novo fluxo veio do
setor privado. A ideia é que esse controle ocorra da forma
menos impactante possível para a indústria, por isso a
aproximação interórgãos”, explicam.
De acordo com o MDIC, o diferencial nesse momento é
a significativa redução no número de etapas e documentos.
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“80% dos processos, que é o percentual da balança comercial
que não tem a participação dos órgãos anuentes já podem
utilizar o DUE, sendo que, ao longo deste 2º semestre,
acontecerá a integração dos processos que envolvem estes
órgãos”, pontuou.
Participaram cerca de 24 empresas, incluindo um total
de cerca de 85 pessoas. Entre as participantes, estiveram:
Tetra Pak, HP, Wabco, Flextronics, John Deere, Borg Warner,
Bosch, PPG, Embraer, Azul Linhas Aéreas, Aeroportos
Brasil Viracopos, 3M do Brasil, Merial Saúde Animal, CP
Kelco, Dell Computadores, Afiadora Campinas, Takasago,
Eaton Ltda.., Ericsson, ZF TRW, Smart, Natura Cosméticos
e Tyco Eletronics.
Células compostas das respectivas empresas
exportadoras e seus respectivos prestadores de serviços
(despachantes, agentes de carga, etc.) foram feitas.
Agregaram à pauta itens referentes à descrição do
Novo Processo de Exportações; ao escopo das Operações
de Exportação – da 1ª etapa de implantação do novo
processo –; à apresentação do Ambiente de Validação
(ferramentas e endereço para acesso); aos Requisitos
Técnicos; à elaboração e registro da Declaração Única
de Exportação utilizando Nota Fiscal Eletrônica; e às
funcionalidades do módulo de controle de carga (Registro
da Recepção, Entrega e Manifestação da Carga). Na ocasião,
os executivos puderam esclarecer dúvidas técnicas sobre
o registro e acompanhamento das operações e sobre a
integração entre os sistemas das empresas e o Portal Único
de Comércio Exterior.
O workshop, organizado pelo CIESP-Campinas, teve
ainda o apoio das empresas Brasiliense e TCEX – Logística
Internacional, e a parceria do IBE-FGV.
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Comex inova e
traz curso para
Campinas e Região
O Curso Importação e Prática de Siscomex
em Simulador aconteceu no dia 25 de
janeiro e recebeu profissionais das áreas de
compliance e Comex, além de executivos que
operam com serviços internacionais.

Um grupo de 11 executivos foi o pioneiro neste treinamento e pôde receber informações teóricas enriquecidas com vivências reais, além de conhecer na prática
e em detalhes o correto preenchimento eletrônico dos
documentos de importação no Siscomex (Sistema InteOpinião de quem participou!
“Para nós, o valor agregado por meio da prática
do sistema, ou seja, a vinculação da teoria com
a prática, permitiu um amplo olhar sobre o
processo de conferência física, com a noção real
das informações que são inseridas nas declarações de Comércio Exterior. Esse conhecimento
traz conformidade aos processos, agilizando o
trabalho de todos os envolvidos na cadeia.”
João Carlos Silvestre da Silva – despachante
aduaneiro
“O que nos chamou a atenção é a possibilidade
de entender as funcionalidades do sistema e o
passo a passo de cada campo em que o despachante vai entrar com as informações. Para nós,
importadores, se faz fundamental o conhecimento de todas as telas para o correto registro
no Siscomex, seguindo as leis e regulamentos
aduaneiros.”
Patrícia da Silva Cândido, global trade
compliance da Ashland.

grado de Comércio Exterior), o qual permitiu simular
em tempo real o preenchimento, o diagnóstico, o deferimento e o registro, além de discutir aspectos que impactam o processo.
“A região agora pode usufruir de um treinamento
que antes era realizado apenas em grandes centros.
Isso traz modernidade, inovação e profissionalismo aos
operadores de Comércio Exterior”, ressaltou a gerente
do Departamento de Comércio Exterior, Márcia Molinari.
A gerente ainda ressaltou o fato de a experiência ser
enriquecedora, “uma vez que possibilitou o suporte da
instrutora para consulta e exercícios de fixação por mais
30 dias após o curso”, explicou Molinari
O curso foi ministrado por Luciana Azalin, que atua
como consultora na área de soluções para Comércio
Exterior e Logística e é bacharel em Administração de
Empresas com ênfase em Comércio Exterior pela UNIP/
CPS, especializada em Logística Empresarial pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie, despachante
aduaneira registrada junto à Receita Federal, professora
pela Abracomex no curso de Formação de Despachante
Aduaneiro e possui experiência de 19 anos na área de
Comex, com atuação relevante em importação, exportação, logística nacional/internacional, desembaraço
aduaneiro, gestão de equipes e armazém de expedição.
“Buscamos, com esta dinâmica, aliar teoria à prática,
simular e fornecer informações técnicas e rotinas indispensáveis aos profissionais, buscando integrá-los à nova
metodologia e sistemas utilizados nas operações de
importações brasileiras”, explicou Azalin.

www.ciespcampinas.org.br
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44º Seminário
de Operações
de Comércio
Exterior

No dia 25 de abril, o CIESP-Campinas se antecipou mais uma vez e trouxe aos associados da
Casa da Indústria e executivos da RMC as novidades e impactos da implantação do Portal Único
de Comércio Exterior e o Novo Processo das Exportações Brasileiras. 150 executivos de comex
participaram e lotaram o anfiteatro da Casa da Indústria.
O diretor do DECEX, Renato Agostinho da Silva, recebeu todos com a notícia de que o Portal Único é uma iniciativa de reformulação dos processos de exportação e importação, que visa, a partir da criação de uma interface única
entre o governo e o setor privado, criar os processos mais
eficientes, harmonizados e integrados, o que reduz custos
para as operações de comércio exterior. “O objetivo com o
Portal é reduzir de treze para oito dias o prazo total médio
para exportar, o que nos coloca em patamares de países
desenvolvidos e de grandes players do comércio internacional”, afirmou.
O Portal Único, lançado oficialmente no dia 23 de março,
no Palácio do Planalto, prevê o novo processo de exportações, que traz como grande diferencial uma declaração
única de exportações, “o que substitui três outros documentos que até então utilizávamos, promovendo a integração
com nota fiscal eletrônica, um benefício muito grande para
as empresas; incluindo a redução da necessidade de prestação de informações em 60% (de 98 dados para 36 dados),
além de promover o paralelismo de etapas processuais”,
explica Agostinho.
De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), vale lembrar que cada dia de
demora em um processo de exportação de uma mercadoria, por conta de democracia, significa o aumento de 1% no
custo do produto, assim o Portal vem com forte cunho de
redução de custo para as empresas. “Estamos trabalhando
a partir de uma infraestrutura logística que visa diminuir o
Custo Brasil, observando as exportações como um importante vetor para a retomada do crescimento econômico”,
disse também.
“A expectativa é de que, até o final do ano, todos os
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órgãos anuentes – como a Anvisa, o Viagiagro e o Ibama
– e a atuação da Receita Federal estejam aptos a utilizar o
processo. Estamos construindo em cada caso um plano de
integração para que cada um possa utilizar a plataforma,
conferindo ao setor privado todos os benefícios propostos
pela ferramenta”, continuou o diretor do DECEX.
Ainda segundo Agostinho, a remodelagem do processo
de importação deve ocorrer até o meio deste ano. “Deveremos disponibilizar uma consulta pública ao setor privado,
para que possamos receber comentários e sugestões de
melhorias de fluxo à importação; desta forma, desenvolveremos a nova solução tecnológica ao longo do 2º semestre
e, em 2018, iniciaremos a implantação do novo processo de
importações”, revelou.
O diretor regional de Comércio Exterior, diretor adjunto
da área no CIESP-SP e diretor do DEREX da FIESP, Anselmo
Riso, sublinhou o fato
desta ser a terceira vez
que a Diretoria Regional realiza o evento,
que é emblemático para
a cadeia produtiva de
comex. “Capitalizamos
este evento para esta
Regional em função do
público bastante especialista e específico nesta
área. Para nós, é uma conquista
e uma honra, já que o seminário conduzido pelo MDIC
costuma ser realizado apenas em capitais, como Brasília,
São Paulo e Rio de Janeiro. Assim promovemos as exportações e o mercado local, acompanhando esse movimento de
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retomada”, explicitou.
José Nunes Filho, diretor titular do
CIESP, reforçou o papel da entidade na
execução de medidas microeconômicas
voltadas à retomada da economia: “É
muito importante observarmos o reflexo
do crescimento da corrente de comércio,
nossa economia está se recuperando, o
que significa que paramos de cair”.
“As medidas macroeconômicas
com certeza são fundamentais para a
segurança no futuro, porém as medidas
microeconômicas, como este evento de
hoje, no qual estamos apresentando o
Portal Único de Comércio Exterior, diminuem a burocracia e aumentam a eficiência nas importações e exportações, o que
facilita a redução de estoque parado em
portos e aeroportos”, complementou o
diretor titular.
“Buscamos processos desburocratizantes, e um governo que trabalhe lado
a lado conosco, com ações participativas
e que nos permitam discutir as melhores
soluções das quais o Brasil precisa”, afirmou Nunes.
Jornalistas de diversos veículos
participaram da Coletiva de Imprensa,
momento em que foram apresentados
os dados da Sondagem Industrial, Mão
de Obra Industrial e Comércio Exterior.
Acesse as pesquisas: http://www.ciespcampinas.org.br/site/ciesp/indicadores_regionais
O evento contou com ciclo de Palestras e Despacho Executivo (atendimento
de casos específicos de operações de
Controle Administrativo no Comércio
Exterior, Licenças de Importação, Similaridade/Material Usado e Drawback) com
os técnicos do DECEX.
O Departamento de Comex do CIESPCampinas realizou, durante o evento, 11
despachos executivos, atendendo a nove
empresas, sendo grande parte do estado
de São Paulo. A casa também recebeu
representantes de Curitiba (PR) e Itajaí (SC).
Na data, os executivos reforçaram
que a oportunidade de despachar diretamente com a equipe do MDIC traz um
valor agregado e benefício de grande
exclusividade.
A CEO da Stern’s Impex, Doris Stern,
veio de Israel para participar do evento e
também aproveitar o despacho executivo
a partir da intermediação da InterGate
Cargo. “Estamos muito satisfeitos com

essa oportunidade e com a resolução de
despacho via CIESP, o que nos permite
estar no coração do Estado de São Paulo e
resolver diversas outras questões em um
único momento”, pontuou.
O Chefe de Comércio Exterior da
Bosch, Lincoln A. Aroni, também aproveitou para ser atendido pelo MDIC e
declarou: “O grande benefício para nós é
aproximação entre governo e empresas, o
que nos traz a facilitação da comunicação
e do esclarecimento de dúvidas."
O evento ainda recebeu convidados
de outros estados que vieram exclusivamente para assistir ao ciclo de palestras,
como o diretor da empresa Time Log,
de Itajaí, Santa Catarina, que destacou
a oportunidade de integração com os
demais profissionais da área: “Para nós,
é primordial essa atualização, em um
ambiente de especialistas que podem nos
trazer informações em primeira mão."
Promovido pelo Departamento
de Operações de Comércio Exterior
(DECEX), da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em parceria com o Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo
(CIESP), os seminários foram gratuitos e
abertos a todos os interessados.
A agenda do ciclo de palestras abarcou os temas: O Portal Único de Comércio Exterior e o Novo Processo das Exportações Brasileiras, com Renato Agostinho
da Silva – diretor do DECEX; Controle
Administrativo no Comex, com Rafael
Arruda de Castro – coordenador da
CONAE; Licenças de Importação: Informações Gerais e Contingenciamento. LI
WEB. Anexação de Documentos, com
Maurício Genta Maragni – coordenador
geral da CGIM; Licenças de Importação:
Material Usado e Similaridade. Anexação
de Documentos, com Gustavo de Almeida
Ribeiro – analista de Comércio Exterior
da DISIM; Drawback Integrado: Uma
ferramenta poderosa na competitividade das
empresas brasileiras, com Marcelo Landau
– analista de Comércio Exterior da CGEX.
O evento contou com o apoio das
empresas: Bosch, Commscope, Honda e
John Deere.
ACESSE na íntegra as apresentações
e todas as fotos: www.ciespcampinas.org.
br/site/noticias/889/2017/04/44-seminario-de-operacoes-de-comercio-exterior
www.ciespcampinas.org.br
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meio ambiente

Renovação
da Outorga
do Sistema
Cantareira

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
– FIESP e o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – CIESP têm trabalhado diariamente na representação do setor industrial em todos os fóruns decisórios
e outras instâncias na busca da ampliação da segurança
hídrica, com destaque às discussões e propostas quanto
à renovação da outorga do Sistema Cantareira, responsável por abastecer de forma significativa as demandas
nas bacias dos Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí – PCJ
e Alto Tietê.
Desde a última prorrogação de prazo da outorga à
SABESP, em 2014, ocorreram intensas etapas de estudos técnicos, reuniões de alinhamento com os usuários
do setor produtivo, audiências públicas, publicação de
materiais, estudos técnico-jurídicos e, principalmente,
posicionamentos/propostas nas diversas instâncias
decisórias.
Os departamentos de Meio Ambiente da FIESP e
do CIESP posicionaram-se quanto à necessidade da
definição clara de fluxos decisórios nas operações de
liberação de vazões; ampliação dos mecanismos de
transparência e controle dos níveis e vazões; garantia
de vazões mínimas para as bacias PCJ com destaque ao
período de estiagem de, no mínimo, 10 m³/s; ampliação da participação e fortalecimento dos comitês PCJ
e AT no processo de acompanhamento da outorga e
suas condicionantes; modelos operativos com adap88
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tação às faixas de acúmulo de água nos reservatórios;
dentre diversos outros aspectos.
Neste sentido, informamos que nos dias 30 e 31 de
maio foram publicadas nos diários oficiais da União
e do estado de São Paulo as resoluções de outorga e
operação do Sistema Cantareira para os próximos 10
anos.
As resoluções podem ser acessadas nos seguintes
endereços eletrônicos:
+ Resolução Nº 925 – Dispõe sobre as condições
de operação para o Sistema Cantareira – SC, delimitado, para os fins desta Resolução, como o conjunto
dos reservatórios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha
e Paiva Castro – Link: http://arquivos.ana.gov.br/
resolucoes/2017/925-2017.pdf
+ Resolução Nº 926 – Outorga de Direito de Uso
– Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP – Link: http://arquivos.ana.gov.br/
resolucoes/2017/926-2017.pdf
As novas regras estão vigentes e, a partir de junho
de 2017, inicia-se um período de grandes desafios para
todos os setores quanto à operacionalização dos mecanismos e à sustentabilidade da segurança hídrica para
as atuais e futuras demandas.
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Desde a última prorrogação de prazo da outorga dada
à SABESP, em 2014, a Federação e o Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo – FIESP/CIESP, por meio de seus
representantes, participou de forma efetiva e apresentou inúmeras propostas para aprimoramento do texto da
outorga do Sistema Cantareira, objetivando a ampliação
da segurança hídrica e melhoria do atendimento em situações de escassez. “Dentre elas, cabe destacar a necessidade
da definição clara de fluxos decisórios nas operações de
liberação de vazões, ampliação dos mecanismos de transparência e controle dos níveis e vazões, bem como a garantia de vazões mínimas para as bacias PCJ nos períodos de
estiagem”, observa Vilella.
Nesse processo, um dos avanços também foi a garantia
da participação e fortalecimento dos Comitês PCJ e AT no
processo de acompanhamento da outorga e suas condicionantes de definição de modelos operativos correspondentes aos níveis de armazenamento de água nos reservatórios, as quais foram minimamente contempladas.
A FIESP e o CIESP estão trabalhando muito desde a
última prorrogação da outorga do Sistema Cantareira,
representando o setor industrial com o objetivo de ampliar
a segurança hídrica para o abastecimento de nossa região
na Bacia do PCJ. As novas regras já estão em vigor e iniciase, portanto, um período de grandes desafios para todos os
segmentos no que se refere à operacionalização dos mecanismos e a sustentabilidade da segurança hídrica para as
atuais e futuras demandas.
“Após mais de três anos de atuação em todos os fóruns
de discussão, reuniões de comitês, audiências públicas
acompanhando as revisões das propostas de outorga
e suas condicionantes. Em 30 e 31 de maio deste ano,
foram publicadas as Resoluções Conjuntas ANA/DAEE
de Outorga e de Operação do Sistema Cantareira para os
próximos 10 anos, nas quais destaco a garantia de vazão
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Em encontro realizado no CIESP-Campinas, no dia 12
de junho, no qual se reuniram os usuários de água das
bacias PCJ, que representam cerca de 90% da outorgas
do setor, foi discutido que, de forma inovadora nos
Recursos Hídricos, a FIESP assumiu, no dia 09 de junho,
a coordenação da Câmara Técnica de Monitoramento
Hidrológico dos Comitês PCJ para o próximo biênio.
“Dentre outras atribuições, estaremos responsáveis
pelos comunicados de aberturas e fechamento das
vazões do Sistema Cantareira para as bacias do PCJ
no período de estiagem, exercendo também o papel de
fiscal das regras da outorga que garantem uma maior
segurança hídrica e decisória em toda a região”, revela
o coordenador regional de Meio Ambiente da FIESP,
Alexandre Vilella, que reforçou a importância do apoio
de todos nesse novo e enorme movimento.
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Usuários de Água do Setor
Indústrial se reuniram no
CIESP-Campinas

Sistema
Cantareira
/ Represa
Jaguari/Jacareí

mínima de 10 m3/s para a nossa bacia durante os períodos
de estiagem como o ponto mais alto desta atuação, minimizando a probabilidade de enfrentarmos novamente a crise
hídrica de 2014, que foi o período mais seco de Campinas
em 123 anos, tendo a nossa Bacia PCJ uma disponibilidade
hídrica per capita inferior à região arábica”, revela o diretor de Meio Ambiente do CIESP-Campinas, Stefan Rohr.
“Outra vitória muito importante foi a eleição de 09
de junho na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, pela qual a FIESP assumiu essa coordenação para o
próximo biênio beneficiando a nossa Bacia PCJ com uma
rapidez no tempo de resposta referente às aberturas e
fechamentos das vazões do Sistema Cantareira, além de
atuar pontualmente com relação às condicionantes da
outorga”, analisa Stefan.
O diretor titular, José Nunes Filho, fundamenta o fato
de que, embora a Casa da Indústria pleiteasse até um
pouco mais de vazão, a liberação da vazão mínima de 10
m³/seg para a Bacia do PCJ foi uma grande vitória, “haja
vista os reflexos enfrentados no último período de seca”.
“Além disso, assumimos a coordenação da Câmara
Técnica de Monitoramento Hidrológico, o que é muito
importante, pois nós, em conjunto com o Comitê das Bacias
e com toda a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, é que vamos deliberar nos períodos de estiagem a
necessidade de dar mais vazão para o sistema PCJ. Durante
a última crise hídrica, que teve início em 2014, passamos
por muitas dificuldades, e a entidade teve que assumir o
papel de protagonista, agindo politicamente para que não
faltasse água para a região e para lutar contra os desmandos que foram feitos na época com relação ao uso da água
e à antiga outorga que, na nossa visão, era completamente
contra a bacia doadora. Hoje, temos uma outorga mais
equilibrada, compensando um pouco e respeitando mais
os municípios das bacias doadoras”, afirmou Nunes.
www.ciespcampinas.org.br
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encarte técnico Comécio exterior
Por Luciana Azalin
Assessora e consultora da
empresa Ideas Soluções em
Comércio Exterior. Profissional
com 20 anos de experiência
em despachante aduaneiro e
multinacionais de grande porte,
gerenciando operações de
importação, exportação e logística de expedição. Professora de
temas relacionados ao Comércio
Exterior e prático de Siscomex.
Integrante da equipe de Consultor Master da Abracomex.

Demurrage
“Custo invisível”
Aplicação do
Kaizen (Ciclo PDCA)
Departamento de
Comércio Exterior

O principal objetivo deste artigo é falar sobre a importância da qualidade, o “custo invisível” de sobrestadia em
decorrência da “não qualidade” e a utilização do Kaizen
– Ciclo PDCA, chamado também de Ciclo de Deming ou
Ciclo de Shewhart, como método de solução de problema e
gestão de melhoria contínua de Demurrage.
Para melhor compreensão dos leitores, o artigo também
esclarece de forma resumida, principalmente aos que
atuam no processo de importação marítima, dicas e informações suplementares ao conhecimento já adquirido ou
vivenciado de demurrage de contêiner, que poderão ser
úteis no dia a dia.

Custo da “não qualidade”
Quando falamos de custo para empresa, este não
precisa ser necessariamente monetário, também pode estar
relacionado com um termo ainda pouco conhecido: a “não
qualidade”.
Para Crosby (1986), custo da qualidade está relacionado
com a conformação ou falta de conformação aos requisitos.
O custo da “não qualidade” refere-se a todo capital
investido no custo da qualidade. Alguns exemplos relacionados à demurrage são: cursos, treinamentos, insatisfação do cliente e do departamento comercial por desacordo
comercial, entre outros.
Demurrage
Demurrage, ou sobrestadia, é o nome dado à despesa
de indenização por descumprimento contratual devida pelo
importador ou contratante ao armador (operador de frete
marítimo), pela não devolução de contêiner dentro do prazo
livre (free time) acordado entre as partes contratantes. De
praxe, esta despesa é intermediada pelo afretador (agente
de carga), que repassa os custos ao contratante do frete
internacional.
O prazo livre, ou free time, corresponde a um tempo
de isenção pactuado entre as partes contratantes do frete
internacional. É contado em dias corridos um dia após a
descarga completa do navio. O período de free time varia
dependendo da negociação com o armador.
A demurrage inicia ao término do free time e encerra
na devolução do contêiner vazio ao armador. A tarifa pode
chegar à USD 300,00 ao dia, podendo ser progressiva em
90
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função da demora na devolução do contêiner.

Impacto da Despesa da Demurrage no Custo de
importação
Se tratando de componentes importados, o montante
dos custos logísticos pode ultrapassar até mesmo o custo da
própria mercadoria. A demurrage compõe o custo logístico
total e, dependendo do seu valor, pode inviabilizar uma
operação de importação impactando significativamente no
custo de produção ou de venda de um produto.
Via de regra, o custo previsto de gastos com demurrage
não é computado no custo estimado e aparece como uma
surpresa no final da operação. Este é o chamado “custo invisível” do processo de importação.
Algumas dicas de como prevenir ou reduzir o custo de
sobrestadia
1. Dê preferência à desova e armazenagem em portos
secos.
2.

Negocie previamente o prazo livre de demurrage.

3. Incluir os custos de demurrage na composição dos
custos logísticos.
4. Ter os documentos e processo em ordem para agilizar a nacionalização.
Conselhos e dicas são importantes, mas não são suficientes para eliminar ou evitar o problema com demurrage.
Também se faz necessário o planejamento estratégico para
solução do problema e melhoria de processos.

Kaizen/PDCA na Logística
O Kaizen é um método, ou até mesmo uma filosofia de
melhoria contínua, criado na década de 50, no Japão pósguerra, pelo japonês Masaaki Imai. Em japonês, significa
“mudar para melhor”.
De certa forma, a filosofia do Kaizen é a base ideológica
para o desenvolvimento de métodos como PDCA, Kanban,
5s, etc. Quem entende a essência do Kaizen leva a forma de
pensar para sua vida e família sem investir muitos recursos
financeiros, apenas pela mudança de hábito.
O conceito de PDCA é fácil de ser entendido através do
significado de sua sigla em inglês Planejar (Plan), Fazer (Do),
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Acompanhar (Check) e Corrigir (Action). O ciclo sugere que
qualquer atividade de gestão e planejamento estratégico da
empresa seja conduzida seguindo essas quatro etapas.

Vejamos cada etapa do PDCA isoladamente:

necessário saber para realizar uma transformação cabe em
apenas uma folha de papel de tamanho A3.
• Contexto: Qual é a necessidade da empresa e por
que ela está realizando o projeto? Ex.: Garantir que 100%
dos contêineres sejam devolvidos dentro do free time
negociado, com foco na redução de custos de demurrage.
• Condições atuais: Por que ocorre o atraso na entrega
do contêiner vazio e quais são as causas? Compreender
as etapas do processo do seu lead time desde a descarga
até a entrega do contêiner vazio ao armador. Avaliar os
indicadores através de seu histórico com o prazo médio
de execução. O segundo passo é avaliar as causas, identificar os elementos causadores, onde e por que ocorre
o problema. Ex.: O prazo médio de 25 dias de free time
está abaixo da meta sugerida de 10 dias.

Na etapa P = Plan (Planejar) são analisados os problemas a serem resolvidos seguindo a ordem: definição dos
problemas, definição de objetivos e escolha dos métodos.
Questionar-se sobre o porquê do problema sempre torna a
resposta mais completa.
Na segunda etapa, D = Do (executar o Plan), é hora de
colocar a “mão na massa”, treinar o método, executar, realizar mudanças, medir e registrar os resultados.
A terceira etapa, C = Check (verificação dos resultados
dos indicadores), envolve acompanhar os resultados dos
indicadores e avaliar se estão alcançando a meta proposta.
Na quarta e última etapa, A = Action (atuar conforme
os resultados), se o resultado for positivo = metas cumpridas e ações bem executadas = padronização do processo. Se
o resultado for negativo = metas não alcançadas ou ações
propostas não executadas conforme proposto. Nesta fase,
recomenda-se o reinício do ciclo na busca da melhoria contínua sem interrupções, mesmo porque o PDCA é um ciclo.

Aplicabilidade do PDCA na Gestão de Redução de
Custos de Demurrage
Normalmente, quando há planejamento, as coisas
tendem a dar mais certo e os erros são infinitamente menores. No entanto, para planejar é importante conhecer todas
as etapas do processo, além de dados, para assegurar que o
planejamento está sendo feito de maneira correta.
Apenas após um planejamento embasado no conhecimento da equipe e alinhamento estratégico com os envolvidos, é possível partir para o mapeamento do processo
através do Ciclo PDCA no A3. Por premissa, tudo que é

• Análise: A fim de sair da situação atual e chegar
à situação futura, é necessário fazer uma análise para
descobrir as causas raízes. Ex.: falhas documentais;
burocracia dos órgãos alfandegários; divergências no
processo operacional (despachante e importador); etc.
Além dessa análise, é necessário definir um plano de
acompanhamento para garantir que as causas raízes
estejam sendo abordadas da forma correta.
• Metas: Engloba a visão corporativa do amanhã,
como a empresa enxerga os processos funcionando sem
os custos de demurrage. Definir uma meta, por exemplo: “Reduzir o prazo médio de devolução de contêineres de 25 para 10 dias até o final do ano”.
• Plano de ação: É importante para que a solução
do problema vire prática. Dividir as tarefas o máximo
possível, definir prazos e responsáveis. Por exemplo:
criar ou revisar procedimentos relativos a falhas documentais, negociar previamente ao embarque o prazo de
free time e o valor da sobreestadia, desovar contêiner
em porto seco, entre outros.
Terminado o primeiro ciclo do projeto, é necessário
reunir todos os envolvidos com o intuito de discutir os
resultados esperados e conquistados, as dificuldades e os
aprendizados, para em seguida definir os próximos passos
e rodar o ciclo novamente, se necessário.
E você? O que tem feito em sua empresa para controlar
o custo de demurrage?
O que você considera ideal como meta para sua empresa?
Comece a trabalhar hoje mesmo no projeto de solução
e melhoria contínua relacionado ao custo de demurrage em
sua empresa e faça com que ele deixe de ser “invisível”.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
OS EFEITOS DA DECISÃO DO STF

Departamento
Jurídico

Por Octávio Ustra
Octávio Ustra é sócio responsável pela área tributária do
escritório Finocchio & Ustra
Sociedade de Advogados.
Graduado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre em
Direito Tributário pela Faculdade
de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – Direito GV. Especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – COGEAE - PUC/SP. MBA em
Gestão em Controladoria, Auditoria e Tributos na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Palestrante e conferencista
convidado por instituições privadas, sindicatos e órgãos
de classe. Vice-presidente técnico do Instituto de Executivos de Finanças (IBEF) em Campinas. Professor convidado nos cursos de MBA do Instituto Toledo de Ensino
(ITE) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Como largamente noticiado pelos meios de comunicação, em recente decisão, proferida em 15 de março
de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu ser
inconstitucional a inclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação (ICMS) na
base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS/
PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS).
Não obstante o evidente – e reiterado – apelo arrecadatório por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, a maioria dos ministros da Corte considerou que
seria contrária ao ordenamento jurídico – em especial
à Constituição Federal – a inclusão de um tributo de
“repasse” obrigatório, no caso o ICMS, nos conceitos de
faturamento e de receita que são utilizados como base
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS.
Trata-se, por evidente, de decisão histórica – e de
consequências ainda incertas. Primeiramente, vale falarmos do efeito mais imediato da decisão do STF: podem
os contribuintes interromperem de imediato a inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS?
Para respondermos essa pergunta, devemos antes
entender que decisões que declaram a inconstitucionalidade de leis e atos normativos podem ou não ter efeitos gerais e imediatos1 (o chamado efeito erga omnes)
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conforme tenham sido proferidas em sede de controle
concentrado (i.e., através de ações constitucionais como
as ADIn’s ou ADC’s) ou em sede do controle difuso (i.e.,
via ações judiciais que só geram efeito entre as partes do
processo).
Ora, o caso decidido pelo STF se deu em uma ação
individual, de forma que os seus efeitos se restringem às
partes daquele caso específico. Ou seja, um contribuinte
que não tenha ingressado ele próprio com ação judicial
e que não esteja amparado por decisão que lhe garanta
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e
da COFINS não pode2 simplesmente proceder com essa
exclusão quando do cálculo do tributo, posicionamento
esse, aliás, recentemente externado pela Receita Federal
do Brasil (RFB) na Solução de Consulta no 6.012/2017.
Esse cenário, bom que se diga, pode se alterar caso
a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) venha
a editar ato no qual reconheça a solução definitiva da
matéria e dispensa o seu corpo de apelar de decisões que
lhe sejam contrárias neste assunto, haja vista o disposto
no art. 19, II, da Lei 10.522/2002, que prevê a obrigatoriedade de a administração tributária seguir o entendimento do Judiciário nesses casos.
Mas, afirme-se, nem tudo são rosas. Mesmo os contribuintes que já tenham ação – e muitas vezes já tenham
até mesmo decisões favoráveis – podem ver-se surpreen-
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didos com eventual modulação dos efeitos da decisão
pelo próprio STF. Isso porque sabe-se que a Procuradoria da Fazenda Nacional entrou com pedido específico
neste sentido, requerendo à Suprema Corte que os efeitos da decisão sejam postergados para – vejam só – 2018!
Imagine-se, então, a bagunça que se estabelecerá caso
esse pedido seja aceito pelo STF. Se a inclusão “inconstitucional” do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS fosse válida até 2018, ela seria válida para todos
os contribuintes? E aqueles que discutiam o tema no
Judiciário, também se sujeitarão à regra “inconstitucional”? Mesmo que tenham alguns contribuintes exercido
o seu direito de ação, e ainda que tenham tido razão na
discussão (pois a inclusão do ICMS era mesmo inconstitucional), deveriam eles submeterem-se às atuais regras
do tributo até 2018?
Essas são algumas perguntas que deverão ser respondidas pelo STF muito em breve.
Outro ponto que tem gerado muitas dúvidas diz
respeito à possibilidade de recuperar o PIS/PASEP e a
COFINS indevidamente pagas (isto é, com a inclusão
do ICMS) nos últimos cinco anos. Mais uma vez, apenas
aqueles contribuintes que entrarem (ou entraram) com
ações judiciais poderão legitimamente reaver os valores
pagos à maior.
Todavia, também aqui os efeitos da modulação
pretendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional são
bastante relevantes. Afinal, se a decisão for no sentido
de que os efeitos da inconstitucionalidade serão postergados até 2018, o próprio direito à repetição estará em
perigo, já que fica difícil pensar em recuperar o valor
pago em períodos anteriores se os contribuintes devem
pagar o tributo com a base “inconstitucional” até o final
do ano corrente (2017).
Se o STF seguir a sua linha usual no que tange a
assuntos tributários e determinar que a modulação atingirá apenas aqueles contribuintes que, na data da prolação da decisão3 , não tenham entrado com ação discutindo o assunto, então todas as questões da declaração
de inconstitucionalidade, incluindo a relativa à repetição
do indébito, terão uma solução mais segura e racional
– e diria mesmo mais consentânea com o nosso ordenamento jurídico.
Veja-se, portanto, que ainda há muita insegurança
quando o assunto é incluir ou não o ICMS na base de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS.
Mas há ainda alguns pontos adicionais que mere-

cem serem destacados e que decorrerão – no médio e no
longo prazo – do entendimento encampado pelo STF.
O primeiro deles é que, se não há razões para incluir
o ICMS no faturamento, é legítimo questionar-se, por
exemplo, se o ISS também não deveria ser excluído da
base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, e se ambos,
ICMS e ISS, não devem ser excluídos de outros tributos que têm o faturamento, a receita bruta ou mesmo
a receita total como base de cálculo, tal como acontece
com a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta4
(CPRB) e mesmo com o IRPJ e com a CSLL no regime do
lucro presumido5.
Esses efeitos indiretos da decisão da Suprema Corte
na composição de outros tributos parecem, de fato,
bastante amplos e ainda darão ensejo e muitas discussões no futuro.
Por fim, mas não menos importante, cremos que a
decisão da nossa Corte Suprema terá também um efeito
profilático bastante importante: o de garantir maior
transparência ao sistema tributário e aos tributos que o
compõem. Isso porque, se será vedado “inflar” a base
de cálculo das exações tributárias com valores que não
poderiam compô-la, isso vai querer significar, em algum
momento, que tanto o Executivo quanto o Legislativo
não mais poderão camuflar as alíquotas reais dos tributos através desse expediente, o que implica não só que o
contribuinte saberá com mais clareza a alíquota efetiva
aplicada, mas também que a sociedade terá mais condições de mensurar adequadamente o peso da carga fiscal
que tem que suportar.
Importante frisar que com isso não estamos a nos referir à vinculação do Poder
Judiciário às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelas instâncias pelo
STF (em sede de repercussão geral) e pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Apenas queremos dizer que, muito embora haja sim a vinculação judicial nesses
casos (e bom exemplo foi a recente submissão do STJ à linha decisória do STF
em relação ao tema), ela não é automaticamente estendida para a Administração.

1

2
A menos, obviamente, que aceite sujeitar-se a eventuais autos de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil. Nesse caso, e ainda que o mérito deva lhe ser
favorável, vale observar o que se dirá sobre a questão da modulação dos efeitos
da decisão pelo STF.

Se a data da decisão que modulará os efeitos da decisão ou a data da decisão que
declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, isso também deverá ser objeto de decisão específica do STF.

3

Exatamente neste sentido, foi recentemente noticiado que a Procuradoria da
Fazenda Nacional, em processo que versava sobre a inclusão do ICMS na CPRB,
defendeu junto ao STF que o mesmo entendimento proferido em relação à base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS fosse aplicado, dada a grande similaridade
(diria até identidade) da discussão.

4

Ainda que aqui seja possível afastar o raciocínio por conta de tratar-se de regime
opcional e não obrigatório.

5

Um dos escritórios mais admirados do Brasil.
CAMPINAS

SÃO PAULO
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indústria em
O movimento comanda o tempo,
que comanda e dinamiza a indústria.
A cada segundo, a inovação presente
em novos negócios e produtos.
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Chegou a sua hora: CIESP-Campinas – seu ponto de partida!
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novas associadas
Estas empresas já estão usufruindo dos benefícios que a entidade oferece!
NAVEGAR
(19) 3014-0706
navegarti.com.br
A organização se apresenta como mais do que uma empresa de TI,
colocando-se na condição de parceria junto aos seus negócios. Para
isso, apoia e orienta tecnologicamente seus clientes na realização de
ideias de negócio por meio de uma ampla gama de soluções criativas
e ágeis, com o uso de diferentes tecnologias e inovação. A fábrica
de software conta com soluções como aplicativos, plataforma web
(como sites, e-commerce, marketplace), exploração de dados (BI)
e demais necessidades na área de TI, tendo como especialidade a
simplificação da tecnologia.

Manzoni
(19) 3765-9333
manzoni.com.br
Empresa atuante desde 1964, fabrica equipamentos e peças para
produção de rações para cães, gatos, peixes e pássaros. Possui
know-how para montagem de fábricas completas para produção
de ração extrusada. Comercializa em todo o território nacional,
além de exportar para América Latina e Europa. Focada em
oferecer equipamentos com tecnologia na melhor relação custo X
benefício, além de um atendimento pós-venda de excelência com
o reconhecimento e a credibilidade de uma marca que transmite
ética, segurança e profissionalismo.

BYD
(19) 3514-2550
byd.com
Fundada em 1995, a BYD (Build Your Dreams) é líder em diversos
setores de alta tecnologia relacionados à energia limpa. Com três
grandes sonhos verdes: gerar, armazenar e utilizar energia elétrica
na mobilidade urbana, hoje, a BYD é a maior fabricante mundial de
baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento, ônibus, carros e
caminhões elétricos. Contando com mais de 223 mil funcionários em
30 fábricas, tem um faturamento previsto de 22 bilhões de dólares
para 2017. Possui duas unidades de negócio no Brasil, segmentadas
em Auto e Energia. Em 2016, a empresa ganhou o aclamado prêmio
Zayed Future Energy na categoria Grandes Corporações, por sua sólida
contribuição para o desenvolvimento sustentável no setor energético.

MAHLE
(19) 3861-9100
mahle.com.br
Parceiro internacional líder em desenvolvimento para a indústria
automotiva. Com seus produtos para motores de combustão e seus
periféricos, além de soluções para veículos elétricos, o grupo encaminha todas as questões essenciais relacionadas às tecnologias para
o trem de força e para o ar-condicionado – de sistemas e componentes para motores à filtração e gerenciamento térmico. Em 2015, o
grupo realizou vendas de aproximadamente 11,5 bilhões de euros,
reunindo cerca de 76.000 colaboradores, sendo representado em 34
países e em mais de 170 localidades de produção.

TVH-Dinamica Peças
(19) 3045-4251
tvhdinamica.com.br
Empresa especializada em distribuição de peças, acessórios e
inovações para empilhadeiras, plataformas aéreas, equipamentos
portuários, tratores e máquinas agrícolas. Atua no Brasil desde 2001,
com sede em Vinhedo-SP e portfólio com mais de 28 mil itens a prontaentrega e 160 mil itens cadastrados. Os produtos são de grandes
fornecedores e também das marcas próprias.

AmstedMaxion
(19) 2118-2000
amstedmaxion.com.br
Com mais de 70 anos de atuação no segmento ferroviário e de fundição, a empresa é uma das principais referências latino-americanas
no desenvolvimento e fabricação de vagões de carga, rodas de aço
fundido, truques e sistemas de choque e tração, além de prestar
serviços de reparação, adaptação e modernização de vagões e seus
componentes.

Mogitrafo
(19) 3806-5279
mogitrafo.com.br
Empresa com mais de 25 anos, produz, recupera, aluga e compra
transformadores de distribuição e força. Realiza assistência técnica,
manutenção preventiva e corretiva e executa pedidos especiais, com
garantia de produtos com qualidade e confiabilidade. Atende todo
o mercado nacional, com uma equipe de profissionais altamente
qualificados. Trabalha com uma grande linha de transformadores
a óleo mineral e a seco, de 5 a 5.000 Kva de potência e classes de
até 69 Kv.

Mingone Artesanal
(19) 3225-7070
mingoneartesanal.com.br
Oferece soluções em materiais para construção, arquitetura e paisagismo de ambientes diferenciados. Com sua produção embasada
em rigorosas políticas de qualidade e inovação, a empresa se divide
em dois segmentos: blocos, oferecendo alta qualidade em blocos
estruturais, e revestimentos, com linhas diferenciadas de pisos e
revestimentos rústicos.

LUPA
Filial-SP (19) 3806-4419
lupasubstratos.com.br
A Lupa foi fundada no ano de 2000, na cidade de Jaguariaíva-PR, a
fim de produzir substratos para plantas através de fontes renováveis
de matéria-prima. A empresa filial, situada em Conchal-SP, produz
e comercializa substratos com matéria-prima importada. Hoje a
empresa conta com um portfólio amplo para atender aos mais
diversificados mercados.
www.ciespcampinas.org.br
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Bann Química
(19) 3833-7800
bann.com.br
Indústria Química de capital 100% nacional, com mais de 60 anos de
existência, que atende ao setor têxtil com produtos próprios e outros
setores, através de toll manufacturing (contrato sob encomenda).
Possui os seguintes certificados: ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001.

Colégio Adventista
(19) 3519-3800
campinas.educacaoadventista.org.br
Há 65 anos em Campinas, o Colégio Adventista, unidade Ponte
Preta, tem o compromisso de oferecer serviços educacionais de
qualidade e com valores cristãos aos alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A partir
de 2018, será inaugurada a unidade Castelo, oferecendo Educação
Infantil e Ensino Fundamental I.

Knuth do Brasil
(19) 3514-1550
knuth-brasil.com.br
Olivideo Comunicação
(19) 3276-3302
olivideo.com.br

A KNUTH Machine Tools (Alemanha) é fabricante e fornecedora líder
em máquinas-ferramentas convencionais e CNC. Possui 94 anos de
atuação e 120 mil clientes em 40 países ao redor do mundo. No Brasil,
a empresa está localizada em Vinhedo-SP, oferecendo a pronta-entrega: Centros de Usinagem, Fresadoras, Tornos, Serras, Furadeiras,
entre outros equipamentos. Tecnologia e garantia alemã para sua
produção!

Empresa que atua no segmento de produções de vídeo há 20 anos e
hoje está atenta às inovações tecnológicas desse mercado, visando
atender à demanda da sua empresa para uma comunicação ativa
e transparente.

Shefa
(19) 3907-9700
shefa.com.br

CRODA
(19) 3765-3500
croda.com

Desde 1976, a empresa faz parte do dia a dia do brasileiro, mantendo
seu compromisso com a qualidade de vida e levando toda a saúde
e sabor do campo aos seus produtos. Além de vários tipos de leite
longa vida e lácteos, produzimos diversas bebidas à base de soja,
chás, refrescos e néctares de frutas, sempre com novas tecnologias,
mantendo o padrão que você já conhece. Shefa, há mais de 40 anos
cuidando de você.

É o nome que está por trás dos ingredientes e tecnologias de alto
desempenho presentes na maioria das marcas mais bem-sucedidas do mundo, criando, fabricando e vendendo produtos químicos
especiais que fazem parte do dia a dia das indústrias e dos consumidores em todo o mundo.

ADATA
(19) 3199-0886
adata.com
Com a primeira fábrica na América e a maior sala limpa de fabricação
de componentes eletrônicos do Brasil, a ADATA, utilizando a tecnologia
taiwanesa, é uma fabricante de semicondutores. Sua principal linha de
produto consiste em Módulos DRAM, Flash, SSD, eMMC e eMCP.

INVISTA
(19) 3874-5305
invista.com
Um dos maiores produtores integrados de intermediários químicos, polímeros e fibras do mundo. Suas avançadas tecnologias para
nylon, elastano e poliéster são usadas para produzir roupas, carpetes,
componentes automotivos e uma infinidade de outros produtos do
cotidiano. Com sede nos Estados Unidos, a INVISTA está presente
em mais de 50 locais ao redor do mundo.

Guati
(19) 3113-3773
guati.com.br
Indústria de cosméticos especializada na fabricação de sabonetes
em barra e líquido. Produz a marca própria de grandes empresas
do mercado e se posiciona entre as mais modernas empresas de
terceirização do segmento, contando com linha produtiva de alta
capacidade.

IBDEC
(19) 3381-0800
ibdec.net
Instituição de ensino com cursos nas áreas Contábil, Fiscal, Financeira,
Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Marketing, Comercial,
Administrativa e Comportamental. Os cursos desenvolvidos e oferecidos pelo IBDEC transformam estratégias de capacitação em ações
efetivas, de forma que os alunos estejam habilitados a rapidamente
aplicar os conceitos aprendidos em sua atividade profissional, gerando
resultados efetivos para a empresa.

Associe-se ao ciesp-campinas – Entre em contato: (19) 3743-2200 ou www.ciespcampinas.org.br
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