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diálogo, Trabalho
e otimismo
Antonio Roberto Beldi
Diretor Titular do
Ciesp/Sorocaba

A leitura
que fazemos
do momento
vivido pelo
País e por
nossa região,
nos permite
ser otimistas

N

esta primeira edição de 2011
da Revista do Ciesp/Sorocaba,
fazemos um balanço das atividades da Diretoria Regional
ano passado e apresentamos
nossas expectativas para este ano. Para
quem acompanha o trabalho aqui desenvolvido, nenhuma novidade: vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento
regional integrado, pela difusão da cultura do associativismo, pelo incentivo ao
empreendedorismo, por incrementar o
atendimento aos associados. Sobretudo,
vamos continuar mantendo um diálogo
aber to e transparente com todos os
setores da sociedade, convictos de que,
como diz o dito popular, é conversando
que a gente se entende.
Ainda mais que, como vai ser possível
constatar lendo a reportagem, o diálogo
tem sido uma prática desta gestão. E os
resultados têm aparecido. Avançamos no
processo de buscar o desenvolvimento
regional integrado e a disseminação
da cultura do associativismo. Temos
notado que os números do posto de
atendimento do BNDES mantido na
Regional demonstram um claro avanço
das micro e pequenas empresas. E isso
pode ser entendido como um incentivo
ao empreendedorismo para uma cidade
empreendedora por vocação, como nossa história bem atesta.
Além desse balanço, esta primeira
edição de 2011 da Revista do Ciesp/Sorocaba traz reportagens sobre ações dos
nossos departamentos que, sintonizados
com os objetivos e propostas da Diretoria

e do Conselho, também focam seu trabalho no tripé desenvolvimento regional/
associativismo/empreendedorismo. Traz,
também, informações sobre o Parque
Tecnológico, os investimentos que estão
sendo feitos em Sorocaba e região. Destacamos, ainda, os encontros promovidos
pela Regional para que empresas locais
cadastrem-se como fornecedoras da Petrobrás e de outras empresas que atuam
no setor de exploração e produção de
petróleo e gás natural. Enfim, esta edição
apresenta um painel do que se fez no final
de 2010 e neste início de 2011.
E, como será possível constatar, não
faltou trabalho. E não faltará, pois desde
que assumiu, esta Diretoria elegeu o trabalho como principal instrumento para
responder às adversidades, à crise e aos
obstáculos próprios do processo de desenvolvimento social em uma sociedade
dinâmica como a nossa.
É por isso que o balanço aqui apresentado sinaliza para o otimismo. Temos,
é claro, muito ainda a avançar. Nossa
reportagem de capa traz uma entrevista
com o presidente do Ciesp, Paulo Skaf,
onde fica claro que o setor industrial
tem uma pauta de reivindicações que
precisa ser cumprida para que possamos
alcançar nossas metas. Entretanto, reafirmamos que nossa visão do momento
vivido pelo País e, particularmente, por
nossa região, nos permite ser otimistas.
Afinal, com diálogo e trabalho, os resultados só podem ser positivos. É nisso
que acreditamos.
Boa leitura!
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Com trabalho, disposição e muito
diálogo, Regional espera avançar em
ações como integração regional,
associativismo e serviços aos
associados. Otimismo é o que não
falta, dizem diretores
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No encontro

RÁPIDAS

participaram
representantes de
oito instituições
financeiras

Crédito

Informações para
quem busca recursos

Avaliação

Ufscar está entre
as melhores do país
Com campus em Sorocaba, a Ufscar ficou

entre as melhores universidades do País
segundo o IGC (Índice Geral de Cursos)
anunciado pelo MEC em janeiro (13). O
resultado é divulgado em valores contínuos – que vão de 0 a 500 – e por faixas, com
conceitos de 1 a 5. A UFSCar ficou entre as
nove universidades brasileiras que receberam
conceito 5, o que representa 5% de todas as
universidades avaliadas. No Estado de São
Paulo, apenas a Unifesp também obteve nota
máxima. USP e Unicamp não participam da
avaliação do Ministério.
Segundo o Reitor da UFSCar, Targino de
Araújo Filho, ficar entre as melhores comprova a excelência dos cursos de graduação
e pós-graduação da instituição.. “É reflexo
do esforço de alunos, docentes e servidores
técnico administrativos em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, que tem
colocado a UFSCar permanentemente em
destaque em relação a diferentes indicadores
de qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no País.”
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financeiros às regionais do Ciesp, para
prestar informações aos micro, pequenos e
médios empresários. “O encontro também
é importante ferramenta para levantar
demandas para que a diretoria faça reivindicações ao governo”, acrescenta Tonon.
No encontro em Sorocaba, realizado
em novembro (30), participaram representantes de oito instituições financeiras
– BNDES, Bradesco, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú,
Nossa Caixa Desenvolvimento. Foram
feitos esclarecimentos sobre várias modalidades de financiamento, como capital de
giro e desconto de recebíveis, instalação
e aquisição de máquinas e equipamentos,
cartão BNDES, FGO (Fundo de Garantia
de Operações com Redução de Juros),
entre outras.
Segundo o analista de projetos da Fiesp,
a maior procura é pelo cartão BNDES, que
permite que as empresas financiem bens de
capital, insumos e serviços selecionados. O
cartão oferece um limite de crédito de até
R$ 1 milhão por banco emissor, com prazo
de parcelamento de três a 48 meses. A
principal atração é a taxa de juros, que em
novembro passado foi de 0,97% ao mês.
Os participantes do encontro saíram

Unit

satisfeitos. Edson Vieira Ribeiro, proprietário da Cuzineiro Alimentos, conta que
veio atrás de soluções para capital de giro
e aproveitou a oportunidade também para
tirar dúvidas. Para Beatriz Stefan, sócia da
Zatar Alimentos, a Sala de Crédito é uma
excelente oportunidade, pois possibilita a
conversa com vários bancos em um só dia
e também auxilia no crescimento da empresa, mostrando qual caminho ela deve
trilhar para conseguir o crédito.
Luciano Barros Lima, proprietário da Solução Eletrônica Votorantim, revela que seu
objetivo principal era conhecer as linhas de
crédito do BNDES. “Minha empresa só tem
seis meses e sou leigo no assunto. Aqui descobri que estou fazendo muita coisa errada
e fui orientado a procurar pelo Sebrae para
acertar a casa primeiro”.
Para quem desejar esclarecer dúvidas
sobre o BNDES, a Regional Sorocaba
funciona também como um posto de atendimento, dando orientações sobre todas
as linhas de crédito do banco de fomento
estatal, como BNDES Automático, Finame
e Cartão BNDES, entre outros. Para serem
atendidas pela coordenadora da regional do
CIESP, Eva Marius, as empresas precisam
agendar pelo telefone (15) 4009-2900.

Novo prédio vai permitir
formação de 20 mil alunos

prefeito
Vitor Lippi

na cerimônia de
lançamento
da pedra
fundamental da
nova unidade

Até 20 mil alunos poderão
ser formados anualmente
pela Unit (Universidade do
Trabalhador), assim que o
novo prédio estiver concluído. O anúncio foi feito
pelo prefeito Vitor Lippi na
cerimônia de lançamento
da pedra fundamental da
nova unidade, que será
construída na Avenida General Osório. Durante a solenidade, realizada em dezembro
(14), Lippi destacou que atualmente a Unit forma 6.300 alunos por ano e que a capacidade vai mais do que triplicar. “Com isso, as inserções e reinserções no mercado de
trabalho terão maior capacidade e qualidade”, frizou o prefeito.
O novo prédio terá área construída de 2.200 m2, três pavimentos, com sete salas de
aula cada. O investimento é de aproximadamente R$ 4,8 milhões e a previsão é que as
obras sejam concluídas no início de 2012.

Foto: divulgação

Dentro da política de orientar e informar
micro, pequenos e médios empresários
sobre as linhas de crédito disponíveis,o
Dempi (Departamento da Micro e Pequena
Indústria da Fiesp) promoveu em Sorocaba,
juntamente com a Diretoria Regional, mais
uma edição da Sala de Crédito.
Segundo o analista de projetos da Fiesp,
Valdair José Tonon, o programa foi iniciado
em 2006, a partir da identificação das dificuldades que as empresas menores tinham
em obter informações sobre as linhas de
financiamento do BNDES. “Nosso objetivo
é trazer as empresas para seu ambiente,
aproximando-as das instituições financeiras”. Para tanto, a premissa é levar agentes

EngecalL

Empresa é destacada
em informativo do Ciesp
Facens

Fotos: divulgação

Workshop traz soluções para
diminuir custos na construção

evento ofereceu palestras e exemplos de soluções em projetos de arquitetura e engenharia
Em parceria com a ABCP (Associação

Brasileira de Cimento Portland), a Facens realizou em Sorocaba o workshop
“Industrialização e Racionalização da
Construção Civil – Sistemas Construtivos
à Base de Cimento”, que apresentou várias palestras e exemplos de soluções em
projetos de arquitetura e engenharia.
Um dos palestrantes, o arquiteto Tiago
Ferrari, da Royal do Brasil Technologies,
do Rio Grande do Sul, por exemplo,
apresentou projetos feitos no Brasil e
em outros países que utilizam o sistema
de construção PVC/concreto. A concretagem é feita dentro de estruturas de
PVC que são montadas de acordo com
o projeto do imóvel. “Como se fosse um
Lego”, comparou. A técnica foi utilizada
recentemente na reconstrução de casas
após as inundações na cidade histórica
de São Luís do Paraitinga. As casas com
paredes de PVC e concreto foram feitas
em tempo recorde e racionalizaram o uso
de mão de obra.
Entre as outras soluções apresentadas,
destacam se também os sistemas intertravados de calçadas. O engenheiro Ricardo Moschetti, da ABCP, mostrou que
a tecnologia avançou muito nessa área.
Pavimentos permeáveis, como é possível
obter com concreto, são hoje um excelente
recurso para aumentar a drenagem de
água da chuva, algo importante principalmente nos grandes centros urbanos, de
solo cada vez mais impermeável.
Presente ao encontro, realizado em

dezembro (3), o diretor do Ciesp/Sorocaba, Antonio Beldi, também presidente do
Grupo Splice - que no setor educacional
abrange a Associação mantenedora da
Facens – anunciou que a ampliação do campus da Faculdade de Engenharia, prevista
para este ano, deve aproveitar algumas das
soluções apresentadas. “Obter esse tipo de
conhecimento é essencial para uma cidade
como Sorocaba, que vem crescendo acima
da média e precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Minha expectativa é
que a Facens se torne um centro agregador
de conhecimento, pois o uso dessas novas
técnicas, em princípio no próprio campus
da Faculdade, representa, além de evolução
tecnológica, redução de custos e disseminação de conhecimento”, afirmou.
Beldi, que também é Presidente do

Antonio Beldi diz que Facens deve ser
centro agregador de conhecimento

Uma empresa sorocabana foi destaque
na newsletter “Ciesp em Foco”, publicada mensalmente pela sede, em São Paulo: a Engecall. Com o título “Uma marca
construída em dez anos”, a reportagem,
assinada por Rubens Toledo e publicada
na edição de novembro , destaca que
em apenas uma década a metalúrgica
sorocabana, fundada e dirigida pelo
engenheiro Valdir Paezani, consolidou-se
no segmento.
Na reportagem, Paezani destaca que
”a companhia produz uma linha de
galpões padronizados, fabricados com
estruturas tubulares de aço e coberturas
autoportantes de aço galvanizados que
atendem às necessidades em obras para
os mais variados fins de uso rural ou
urbano. Em poucos anos, tornou-se ainda
fabricante de pesados artefatos de aço,
com alto rigor técnico, para uso em alturas elevadas ou mesmo em profundezas
subterrâneas”.
O texto destaca ainda que a Engecall,
além da Marinha, inclui em sua carteira
de clientes empresas como Kuttner,
Schaeffler, Metalur, Nacbrás, Petrobras e
ZF do Brasil, entre outras.

Grupo Splice, revelou ainda que, no
início de 2011, devem começar as obras
de ampliação do campus da Facens e
demonstrou interesse em aplicar já neste
projeto algumas das soluções inovadoras
que foram mostradas no workshop.
O workshop contou tamém com o
apoio do Sebrae, da ABCIC (Associação
Brasileira da Construção Industrializada de
Concreto), ABESC (Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Concretagem,
AEAS (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, ABTC (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tubos de
Concreto), Associação Bloco Brasil, Sistema Construtivo de Concreto e PVC, e dos
sindicatos Sinduscon-SP e Sinaprocim.
Formatura – Em fevereiro (25), acontece a formatura da X X X turma de
Engenharia Civil e Elétrica, da IX turma
de Engenharia da Computação e da V
Turma de Engenharia Mecânica da Facens.
Farão a colação de grau 179 formandos,
97% dos quais já estão no mercado de
trabalho. O patrono será Pedro Angelo
Vial, da Wobben, e o evento acontecerá
no Recreativo Campestre.
REVISTA DO CIESP / Edição 75
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PARQUE TECNOLÓGICO 2

RÁPIDAS

Estado libera
R$ 6 mi para
início da obra
O GOVERNO DO Estado e a Prefeitura

participação da indústria e a formatação do parque local, a Prefeitura
de Sorocaba promoveu, através do
Podi (Pólo de Inovação e Desenvolvimento), órgão da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
o workshop “Reflexões sobre o
relacionamento com a indústria no
Parque Tecnológico de Sorocaba”,
que aconteceu em dezembro (08),
no auditório do Sorocaba Park
Hotel. O encontro contou com ex- LUIS ANTONIO GARGIONE e ANTONIO
posições de Luis Antonio Gargione FERNANDO Machado, falaram sobre formação
e Antonio Fernando Machado, que de Parques Tecnológicos
falaram sobre suas experiências na
formação dos Parques Tecnológicos de de produção e sim de desenvolvimento
São José dos Campos e de Foz de Iguaçu, de novas tecnologias, como observou a
respectivamente, e da pesquisadora da pesquisadora Désirée Zouain. Segundo
ela, definir o modelo de gestão é o mais
Usp, Désirée Zouain.
Na abertura, o secretário de Desen- preocupante neste momento pois esta
volvimento, Mário Tanigawa, explicou decisão vai determinar não só continuidade
que a ideia é obter um refinamento das do projeto, que estará protegido independente da vontade de um governante, como
demandas das empresas em relação ao
parque, o que vai exigir constante intera- também facilitará o trabalho tanto de
ção entre diferentes vetores da sociedade. empresas como de universidades.
“Já discutimos a visão das universidades. “É um projeto de maturação longa,
Agora, a discussão é com as indústrias, para podendo demorar até 10 anos para
sabermos seus anseios e interes- a obtenção de resultados palpáveis,
ses”. Tais encontros, destacou, exigindo também um Plano de Ação
são de suma importância para para que se mantenha dentro do que
que a formatação do parque seja foi estabelecido”.
Para o primeiro vice-diretor do
feita da melhor maneira possível,
Ciesp,
Erly Syllos, presente ao enpois espera-se que ele seja o mais
moderno e maior do Brasil e da contro, o caminho a ser percorrido
é longo, mas em curto prazo é preAmérica Latina.
Um Parque Tec- ciso que os empresários apontem a
nológico não é local direção. “O Ciesp pode ajudar muito não só
com relacionamento com as empresas mas
também com o meio acadêmico.
TANIGAWA
ideia é obter um
Este é um grande momento pilotado
refinamento das
por Sorocaba e nós vamos oferecer nosso
demandas das
apoio integral participando ativamente da
empresas em
formatação, levando as nossas necessidarelação ao
des”, completa.
parque
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PARA DEBATER E REFLETIR sobre a

Fotos: Kika Damasceno

Encontro debate participação
da indústria no parque sorocabano

de Sorocaba assinaram convênio que
permitirá o repasse, ao município, de
R$ 6 milhões para o início das obras
do Parque Tecnológico. No total,
deverão ser investidos R$ 30 milhões,
dos quais R$ 18 milhões sairão dos
cofres municipais. O restante virá do
governo estadual – e foi para liberar a
primeira fatia dessa verba que o então
governador Alberto Goldman esteve
em Sorocaba em dezembro (1).
Durante a formalização do convênio, Goldman destacou a importância de Sorocaba no contexto
estadual e a relevância do Parque
Tecnológico para a cidade. E o
prefeito Vitor Lippi detalhou que o
Parque Tecnológico ocupará uma
área de cerca de dois milhões de m2,
dos quais 1,2 milhão de m2 abrigarão o parque propriamente, 800 mil
m2 serão destinados à preservação
e biodiversidade, com recursos do
estado, do município e da Toyota,
e uma área de 200 mil m2 ficará
estrategicamente reservada para
investimentos futuros.
O prédio a ser construído com
esse primeiro repasse estadual, terá
6.650 m2, abrigará a incubadora e o
núcleo administrativo do Parque e a
previsão é de que fique pronto até o
final do próximo ano.

Foto: reprodução

PARQUE TECNOLÓGICO 1

GOVERNADOR ALBERTO GOLDMAN e,
abaixo, maquete do Parque Tecnológico
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Mulher Executiva

Desigualdade,
desafio ainda a
ser vencido
Mesmo com os indicadores bastante

Empresa investe R$ 195 mi
e estreita relações com clientes
A CPFL Piratininga pro-

moveu, em dezembro,
o 1º Encontro Empresarial CPFL-Energia,
reunindo cerca de 100
empresários e executivos locais para uma
palestra do consultor Max Gehringer.
E anunciou ainda os
investimentos feitos
nas 27 cidades de sua
área de atuação no
interior paulista, que
DIRETORES DA CPFL apresentam Plano Verão para
engloba Sorocaba e a comunidade regional
Baixada Santista.
A palestra aconteceu no espaço verbal para o desenvolvimento profisCadoff Eventos (dia 1º) e Gehringer, sional. Segundo ele, embora a econoautor de diversas obras sobre o tema, mia brasileira seja promissora, faltam
falou sobre a importância da comu- técnicos no mercado – razão pela qual
nicação no âmbito empresarial. “É aconselha os jovens a procurarem essa
preciso aprender a se articular, falar, qualificação. Na oportunidade, o direvender o peixe até mesmo dentro da tor comercial da CPFL Energia, Mauro
própria empresa”, disse, lembrando Magalhães, lembrou da importância
que, apesar dos avanços tecnológicos,
do desenvolvimento corporativo para
ainda há dependência da linguagem
a economia regional.
Já o anúncio sobre investimentos foi feito na sede da
própria CPFL (dia 14), quando
necessário que as mulheres não percam
a empresa apresentou às autosua feminilidade e que mantenham sua
ridades municipais e imprensa
busca pelo equilíbrio, pois graças a essas
os investimentos feitos ao longo
características, quando estão à frente
do ano. No total, foram injetados
de um cargo de gestão e direção, obtém
R$ 195 milhões em uma série
melhores performances em três itens: rede melhorias e obras para mitorno de patrimônio 53% melhor; retorno
nimizar o impacto causado por
de vendas, 42%; e retorno sobre capitais
tempestades no fornecimento
investidos, 66%”.
de energia elétrica. Só no Plano
A palestrante lembrou também que
Verão 2010/2011 – conjunto de
70% dos altos cargos são ocupados por
medidas preventivas para melhopessoas referenciadas, ou seja, indicadas
rar a segurança da infraestrutura
por alguém, e por isso, é importante que
da rede – foram investidos R$
as mulheres se associem e
134 milhões.
que busquem ampliar sua
Segundo o vice-presidente de
rede de contatos através
Distribuição, Helio Viana, em
do network. “Não é fácil.
toda área de atuação da empresa
Ousar é uma transição.
neste verão estarão de prontidão
Não percam a feminilidade
429 técnicos e eletricistas, além
- mas lembrem que, muitas
de 892 atendentes revezando-se
vezes, um pretinho básico
em 391 postos de atendimento.
cai bem”, aconselhou.
“Esse esforço concentrado que
reúne a CPFL, Defesa Civil e
prefeituras, tem sido um sucesso
O encontro foi promovido
nos anos anteriores e por isso
pela AME para marcar na
vamos intensificar essas ações
cidade a Semana Global do
nesse período, buscando semEmpreendedorismo
pre oferecer o melhor serviço
possível para nossos clientes”
afirmou Viana.
Foto: Angelito Casagrande

favoráveis à presença feminina, ainda
há muita desigualdade entre homens e
mulheres no mercado de trabalho. Para
superar esse desafio, contudo, a mulher
não deve abrir mão de sua feminilidade.
Foi essa a mensagem deixada pela consultora em empreendedorismo e presidente
do Espaço de Mulheres Executivas de
Curitiba, Regina Arns Rocha, que esteve
em Sorocaba para falar sobre “O Futuro
da Gestão: Os desafios e a importância do
network para a mulher executiva”.
O encontro foi promovido pela AME
(Associação de Mulheres Empreendedoras de Sorocaba) para marcar na cidade
a Semana Global do Empreendedorismo,
comemorada em novembro, e estimular
adesões à instituição local. Segundo a
presidente da AME, Vera Lucia Archilla,
a associação surgiu para estimular as mulheres a serem cada vez mais pró-ativas,
pensando “fora da caixa” e realizando
seus sonhos.
Em sua palestra, Rocha pontuou que
uma das grandes mudanças no cenário
contemporâneo refere-se à presença
das mulheres no mercado de trabalho.
Estima-se que elas representam cerca de
50% da força de trabalho mundial, 24%
na América Latina e, no Brasil, 52% são
donas de seus próprios negócios, índice
que há sete anos estava em torno de 29%.
“Para atingir a igualdade no mercado é

CPFL
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RÁPIDAS

Foto: Zaqueu Proença/AI Prefeitura de Sorocaba

Incentivo

Micro e pequeno
empresário têm
benefícios em Sorocaba

O novo
presidente da
Toyota, ladeado

Isenção de taxas, aceleração no proces-

pelo prefeito
Vitor Lippi e pela
primeira dama
e presidente do
Fundo Social de
Solidariedade,
Denise Lippi, e
pelo secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Mario
Tanigawa, e sua
esposa, Kasumi
Tanigawa

Toyota

Novo presidente destaca papel de
Sorocaba na expansão da empresa
A importância da fábrica de Sorocaba
para a expansão da empresa no País foi
um dos temas abordados na transmissão
de cargos na Toyota Mercosul, realizada
em janeiro (21) em São Paulo. Tanto o
ex-presidente, Shozo Hasebe, quanto seu
sucessor, Sunichi Nakanishi, lembraram
do empreendimento em seus discursos.
Hasebe, que ocupou por cinco anos
a presidência da montadora no Brasil,
destacou a unidade de Sorocaba como
“herança para um futuro promissor da
Toyota no país, marcando o início de um
novo ciclo”. Já o economista Nakanishi,
55 anos de idade e 32 anos de empresa,
declarou que a nova fábrica “terá grande
papel na expansão dos negócios e no

desenvolvimento econômico e social
brasileiro”.
Prevista para começar a produzir em
2012, a fábrica de Sorocaba inicialmente
vai produzir 70 mil veículos ano. Mas,
segundo informações divulgadas pelo
jornal “Valor Econômico”, a fábrica está
preparada para funcionar em ritmo acelerado e o volume produzido poderá ser
maior. A Toyota vai gerar inicialmente
1.500 empregos diretos e 10 mil indiretos
na região.
A solenidade de transferência de cargos
foi acompanhada pelo prefeito Vitor Lippi
e pelo secretário de Desenvolvimento
Econômico, Mario Tanigawa, que mantiveram contato com Nakanishi.

so de abertura e encerramento da firma,
disponibilização de salas especiais para
que os empresários tirem dúvidas e
resolvam problemas burocráticos. Estes
são alguns dos benefícios da “Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas”, que
entrou em vigor neste ano em Sorocaba
como forma de estimular o empreendedorismo no município. Com a nova regulamentação, segundo o prefeito Vitor
Lippi, espera-se tirar da informalidade
cerca de 47 mil pessoas, que atuam nas
mais diversas áreas e têm faturamento
de até R$ 36 mil anuais.
A elaboração das medidas de desoneração e desburocratização foram feitas
com a colaboração do Sebrae, que inclusive elaborou estudos sobre potencial de
empresas a serem beneficiadas. A nova
regulamentação, segundo o prefeito,
é mais um avanço que se dá dentro do
conceito de “Cidade Empreendedora”.
Em junho de 2006, os benefícios haviam
sido concedidos a aproximadamente 11
mil autônomos.
Todos os que se enquadram na nova
lei, além da isenção do ISSQN, de impostos e taxas para formalização do negócio, podem se beneficiar do Sistema
Integrado de Licenciamento, que terá
a finalidade de agilizar o licenciamento
dos órgão estaduais, como bombeiros e
Cetesb, através da internet.
O micro empresário também ganhou
uma data comemorativa: a partir desde
ano, 15 de maio passa a ser o Dia do
Microempreendedor em Sorocaba.

mega plantio

Juntos pelo meio ambiente
Mesmo com o sol forte e calor intenso,

(5), ao Mega Plantio de árvores promovido
Prefeitura Municipal de Sorocaba, com
colaboração de organizações ambientais,
Fotos: Kika Damasceno

mais de 10 mil pessoas compareceram, na
manhã do primeiro domingo de dezembro

entidades, instituições, entre as quais o
Ciesp/Sorocaba, e participação de toda a
comunidade. Em uma hora, foram plantadas 50 mil mudas, aumentando em 25%
a cobertura arbórea da cidade. A ação
fez parte de um Plano de Arborização
Urbana, que tem como meta o plantio de
500 mil árvores até 2012.
O Ciesp mobilizou empresários e colaboradores para participar da ação, que
arborizou uma área de 300 mil m2 entre
o Jardim Santa Marina e o Jardim Santo
André II, escolhida por tratar-se de uma
área degradada, utilizada anteriormente
para descarte de entulhos.

Em uma hora, foram plantadas 50 mil mudas, aumentando
em 25% a cobertura arbórea da cidade
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Oportunidade

Empresas regionais cadastram-se
para fornecer à Petrobras e Cadfor
Diversas empresas da região estão se

Investimentos e Competitividade (Investe
São Paulo) e Onip (Organização Nacional
da Indústria do Petróleo) com o propósito de incentivar a adesão da indústria
paulista a esse processo. O encontro
aconteceu no Teatro do Sesi em dezembro (1) e contou com a participação de
aproximadamente 150 micro e pequenos
empresários da região.
O prefeito de Sorocaba par ticipou
da abertura e, em seu pronunciamento,
destacou o potencial da região, especialmente no setor metal mecânico.
“Sorocaba é um dos principais pólos
de metal mecânica do país e conta com
empresas que atuam em segmentos dos
setores produtivos que têm relação direta
com a prospecção de petróleo e do gás. A

Fotos: divulgação

cadastrando no Cadfor (Sistema de Cadastro de Fornecedores para o Segmento
Brasileiro de Exploração e Produção
de Petróleo e Gás Natural), que servirá
como base de consulta para as compras
das operadoras Anadarko Exploração
e Produção, BG Brasil, Chevron Brasil,
Devon Energy, El Paso Óleo e Gás, Maersk, Repsol, Shell Brasil e Statoil, além da
própria Petrográs.
Procurando despertar a atenção dos
empresários para essa oportunidade, foi
realizada em Sorocaba, com apoio da Diretoria Regional, a oitava edição da série
de encontros que vêm sendo promovidos
pela Secretaria de Desenvolvimento do
Estado de São Paulo, Agência Paulista de

Julio Milko e Bento
Masshiko Koike foram

Homenagem

homenageados pela Câmara
Municipal

Empresários recebem
título de Cidadão Sorocabano

Dois associados do Ciesp foram homenageados pela Câmara Municipal, no
final do ano passado, com o título de Cidadão Sorocabano: os empresários
Julio Milko e Bento Masshiko Koike.
Fundador e presidente do Conselho Superior da Fundec, Julio Milko recebeu
a homenagem por iniciativa do vereador Marinho Marte, presidente da Câmara Municipal. A sessão solene para entrega foi realizada na sede da Fundec
em novembro (29) em solenidade que contou com apresentação da Orquestra
Sinfônica de Sorocaba. O título a Bento Koike, fundador e controlador da
Tecsis, maior fabricante de pás customizadas para geradores de energia eólica
do mundo, foi proposto pelo vereador João Donizeti Silvestre e entregue em
sessão solene realizada em dezembro (9), presidida pelo vereador Luis Santos.
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presença dos parceiros e investidores vai
permitir que Sorocaba participe de forma
muito expressiva e contribua para essa
área, que é fundamental para a economia
brasileira e para a autonomia do país”,
declarou o Lippi.
Para o Diretor do Ciesp/Sorocaba, Antonio Beldi, é preciso fazer a divulgação junto aos associados para que todos tenham
a oportunidade de se tornarem fornecedores. “Está na hora do Brasil acreditar do
próprio Brasil. Se não aproveitarmos esse
momento, outros farão e ninguém poderá
reclamar depois”, ressalta.
Segundo estimativas do segmento,
50% dos possíveis fornecedores para os
novos negócios que serão viabilizados
com o pré-sal estão no Estado de São
Paulo. Mas é preciso acompanhar a velocidade exigida pelo setor de petróleo, como
observou na ocasião o então secretário
de Desenvolvimento, Luciano Almeida.
“Esse esforço que estamos fazendo de
falar com todos os setores, com todas as
empresas e em todas as regiões, é uma
das maiores ferramentas para viabilizar
esse processo. O principal ator nesse
processo são as empresas que precisam se
capacitar, entender a lógica do setor para
ser fornecedor”, afirmou na ocasião
O gerente do escritório regional do
Sebrae/Sorocaba, Carlos Alberto de Freitas, acredita que a região tem grandes
possibilidades de participar das oportunidades geradas pelo setor, pois algumas
das vocações necessárias estão presentes aqui. “Muitas empresas poderão se
beneficiar se estiverem preparadas para
prestar serviço nessa área. Sabemos que
será um desafio pois o setor é bastante
competitivo e exigente, cabe a nós do
Sebrae ajudar as empresas a se inserirem
neste processo. Vamos lutar por um Estado cada vez melhor e mais competitivo
para que outras oportunidades surjam”,
declarou o gerente.
Atualmente, existem mais de 300
empresas cadastradas, enquanto outras
1325 estão em fase de cadastramento,
segundo informações da Secretaria de
Desenvolvimento.
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ARTIGO

UNIVERSIDADE
E EMPRESA
Prof. Dr. Marcos
de Afonso Marins
Assessor da Reitoria da
UFSCar para a Implantação
da UFSCar/Sorocaba

As empresas
precisam
conhecer a
universidade para
o desenvolvimento
de pesquisas
científicas e
tecnológicas em
parcerias,
procurando
uma eficiente
produtividade
empresarial
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C

omo sabemos, uma instituição de ensino superior,
para ser universidade, necessita de um certo número
de professores em tempo
integral e titulados, preferencialmente doutores .
As universidades, por intermédio de
seus docentes, têm de desenvolver ensino
(graduação e pós-graduação), pesquisa e
extensão. A atividade de extensão está
caracterizada como as ações que a instituição desenvolve na comunidade nos
seus mais amplos aspectos educacionais,
científicos, tecnológicos e culturais.
As empresas precisam conhecer a
universidade para poder usufruir de seu
corpo docente de doutores, para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas em parcerias, procurando uma
eficiente produtividade empresarial.
O professor-doutor Sebastião Elias
Cury, ex reitor da UFSCar, diz: “O que
deve ser levado em conta é a possibilidade desse relacionamento (universidade - empresa) se desenvolver dentro
de um conjunto de atividades que é de
responsabilidade da universidade, como
uma contribuição acadêmica na busca da
superação dos problemas nacionais ou,
até mesmo, na busca de uma estratégia
que permita à empresa e à universidade
contribuírem ainda mais para o pleno
desenvolvimento nacional. Há condições
potenciais para que esse relacionamento
se efetue, já que num futuro cada vez
mais próximo as empresas terão de se
adaptar às condições de um mercado
mais competitivo, que exigirá maior
produtividade. Por outro lado, as universidades poderão dar sua contribuição,
pois nelas se concentra a maioria dos
pesquisadores brasileiros”.
Em Sorocaba temos universidades
com grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas com as
empresas, diante de grande número de

professores pesquisadores doutores, que
podem contribuir através de agências
financiadoras nacionais e internacionais
para o trabalho conjunto, visando a otimização empresarial.
A UFSCar/Sorocaba hoje já presta um
grande número de assessorias para órgãos municipais de Sorocaba e de outras
cidades de nossa região, com o objetivo
de colaborar com o desenvolvimento
regional. Par ticipamos ativamente do
NUPLAN, junto com outras universidades,
órgão de planejamento da prefeitura de
Sorocaba, que visa o desenvolvimento
sustentável local e regional. Nós temos na
UFSCar/Sorocaba 140 docentes em tempo
integral dedicação exclusiva ( significa que
não pode trabalhar remuneradamente em
outra instituição) e com titulação.
Em nosso Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura, situado no bairro de
Santa Rosália, ao lado do supermercado
Extra, estamos desenvolvendo as nossas
atividades de extensão, para maior integração entre a comunidade em geral e,
evidentemente, entre toda comunidade
empresarial e a universidade.
Os empresários de Sorocaba devem
procurar as universidades, para conhecer
o seu potencial e poder assim fazer convênios, protocolos de cooperação, etc.
A Fap esp (Fundação de A mparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo)
possui programas de financiamento de
pesquisa conjunta entre a universidade
e a empresa. Exemplos: PIPE (Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas
Empresas); PITE ( Programa de Apoio à
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica); BIOEN ( Programa Fapesp de
Pesquisa em Bioenergia.) Para conhecer
em mais detalhes é só acessar o site da
Fapesp – www.fapesp.br .
A nossa UFSCar/Sorocaba está aberta e a
disposição de todo empresariado de Sorocaba e da região.Nosso site:www.sorocaba.
ufscar.br . Telefone (15) 3229-6000

PAINEL - DEPARTAMENTO CULTURAL

Fomento à cultura

Nos planos de ação para 2011, Departamento de Cultura inclui realização de rodada
de negócios culturais e uma biblioteca para o Ciesp/Sorocaba

Foto: Bruno Santos

Foto: Bruno Santos

E

mbalado pelo sucesso do “Curso
de Capacitação para elaboração
de projetos culturais incentivados”, realizado em novembro e
que representou um importante
passo na aproximação entre quem produz
conteúdo cultural e quem pode patrocinar
esse conteúdo, o Departamento Cultural do
Ciesp/Sorocaba prepara a agenda de 2011.
Na primeira reunião deste ano, realizada
na sede da Regional em janeiro (24), o Departamento - representado por Susi Berbel,
Miriam Bisordi, Fernanda Burattini e Silvia
Stecca - fez uma retrospectiva dos projetos
já realizados, retomou os que estão em desenvolvimento e discutiu novas ideias.
Para Miriam Bisordi o maior desafio do
departamento, neste ano, será sensibilizar
o empresariado para contribuir com uma
atividade cultural destinando parte do que
pagaria em impostos a projetos culturais.
Para isso, até o mês de abril, empresários
serão convidados a participar de uma
palestra de esclarecimento acerca das leis
de incentivo fiscal, como Rouanet e Proac,
que será apresentada por Alexandre Hugo
de Morais, gerente de Poder Público da
CPFL, responsável pelas iniciativas culturais da empresa. “Esperamos que as
experiências que serão contadas por ele

NA PRIMEIRA
REUNIÃO,
planos de ação
do Departamento
Cultural para
2011

incentivem outros empresários”, revela
Miriam. O Departamento está disposto
até mesmo a visitar as empresas para
esclarecer tais questões (ver box).
Outra ação que está sendo pensada é a
confecção de um mapa histórico cultural
da cidade, que deve ser feito através de uma
parceria com as universidades. A ideia é de,
com o auxílio dos estudantes, traçar uma
visão geral do que é cultura no município,
revelando assim a vocação cultural de
Sorocaba.
Além disso, o Departamento tem
como principal meta realizar a primeira
Rodada de Negócios Culturais, que
funcionará nos mesmos moldes das
Rodadas de Negócios realizadas pelo
Ciesp/Sorocaba, na qual se promovem

reuniões rápidas, mas produtivas, entre empresas âncoras e potenciais fornecedores. O
projeto ainda está em desenvolvimento, mas
o objetivo é promover este evento ainda no
primeiro semestre de 2011.
Está também em desenvolvimento um
plano para a implantação da biblioteca do
Ciesp, que deverá reunir livros do acervo
local. E para otimizar ainda mais o trabalho do Departamento, o grupo pretende
fazer uma visita à sede do Ciesp, em São
Paulo, para acompanhar o que lá é feito
nesse campo, para recolher subsídios que
possibilitem o desenvolvimento de ações
da Regional/Sorocaba.
Com a execução dessas ações, acreditam
as integrantes do Departamento, a cultura
sairá ganhando. E as empresas também.

Visitar para esclarecer
silvia stecca patrocinador não tem
responsabilidade sobre o produto cultural
patrocinado
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Ainda pensando na sensibilização dos empresários, o grupo estuda a possibilidade de promover visitas esclarecedoras a respeito das leis de incentivo a
cultura aos empresários interessados. O grande objetivo dessas visitas, além de
prestar esclarecimento sobre as leis, seria fazer os empresários compreenderem
que o patrocinador não tem responsabilidade sobre o produto cultural patrocinado. “Ainda hoje, muitos temem ser responsabilizados por eventuais problemas
no projeto ou ter algum problema fiscal em virtude dos valores destinados ao
patrocínio cultural. É importante frisar que o responsável é o proponente, uma
pessoa física, cujo nome consta no contrato social. Com esses esclarecimentos,
pretendemos envolver o empresariado”, conta Silvia Stecca.

PAINEL - CONFRATERNIZAÇÃO

Renovação de compromissos
No tradicional almoço de confraternização do
Ciesp/Sorocaba, Diretoria reafirma seus compromissos
com o desenvolvimento regional

Prefeitos das cidades de Cesário Lange,
Mairinque, Porto Feliz, Salto de Pirapora e
Sorocaba, além do presidente da Câmara
de Vereadores de Sorocaba, Marinho
Marte, e dos deputados estaduais Edson
Giriboni e Maria Lúcia Amary, estiveram
presentes. Antes da abertura oficial, houve a projeção de um vídeo institucional

edson giriboni e marinho marte também
estiveram presentes no evento

sobre os 60 anos do Ciesp/Sorocaba e as
realizações da atual diretoria.
Durante a solenidade, aber ta pelo
diretor-titular Antonio Roberto Beldi, que
destacou o momento vivido pela cidade e
região (ver box), o 2º diretor secretário e
diretor de tecnologia da Fiesp/Ciesp. Pio
Gavazzi, que veio representando o presidente Paulo Skaf, demonstrou surpresa ao
observar o desenvolvimento de Sorocaba.
“Fiquei impressionado com o crescimento
e as belas avenidas da cidade”, destacou

Fotos: Kika Damasceno

C

omo sempre, foi um evento
concorrido: o almoço de confraternização realizado pela
Diretoria Regional do Ciesp
reuniu, no Restaurante Chácara
Santa Victoria, mais de 300 pessoas, entre
associados, autoridades locais e regionais
e demais convidados (ver Ciesp Acontece).
Apesar de festivo, o encontro, realizado
em dezembro (3), também foi uma oportunidade para se fazer um balanço de
2010. E para reafirmar os compromissos
da atual diretoria com o desenvolvimento
regional e o associativismo.

prefeito vitor lippi e maria lucia
amary crescimento e fortalecimento conjunto

em sua fala, lembrando também a importância que Sorocaba tem no contexto das
diretorias regionais do Ciesp.
A deputada estadual Maria Lucia Amary,
em pronunciamento, restabeleceu seu
compromisso não só por Sorocaba, mas
por toda região, na luta pelo crescimento
e fortalecimento conjunto de todos, valorizando os demais municípios.
Edson Giriboni, deputado estadual,
também ressaltou a importância do desenvolvimento regional, como forma de
melhorar os indicadores sociais das cidades.
“Temos que estancar a migração regional,
criando condições para o desenvolvimento
de todos os municípios”, afirmou.
Para Marinho Mar te, presidente da
Câmara de Vereadores de Sorocaba, a
responsabilidade da classe empresarial
é semelhante a responsabilidade da Câmara e por isso, renovou a parceria com
o Ciesp pelo desenvolvimento ordenado
de Sorocaba.
O prefeito de Sorocaba, Vitor Lippi,
ressaltou a importância da indústria para
o município, que segundo ele, é o carro
forte da economia da cidade. Ele ainda
parabenizou a Regional pelos trabalhos
prestados em prol das indústrias que, proporcionaram expressivos investimentos na
cidade. “O empenho dos empresários em
fazer o melhor tem gerado grandes frutos
ao município”, acredita.
Lippi lembra que, no que diz respeito ao
desenvolvimento regional, foi criado um

Capacidade é
maior que as
dificuldades
Segundo Antonio Beldi,
diretor-titular do Ciesp Sorocaba,
o momento é de comemoração,
pois o crescimento do município
foi superior ao da média nacional que ficou em torno de 10%,
demonstrando que com parcerias
as coisas acontecem. “As dificuldades existem sim, mas são para
que vencedores façam as coisas
acontecerem. Desejo que 2011,
seja um ano de muito trabalho
para todos nós. Todos sabemos o
tamanho de Sorocaba e o tamanho da nossa capacidade”.

BELDI
ressalta que
crescimento
do município
foi superior
ao da média
nacional

Núcleo de Planejamento do Desenvolvimento Regional Integrado, que contará
com a participação das universidades,
prefeituras e entidades. O primeiro passo
deve ser dado em 2011, com a ajuda das
universidades que deverão focar suas
pesquisas no tema.
Outro ponto levantado nas falas foi a
renovação do apelo para que os empresários contribuam com o CMDA (Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente),
destinando parte do que pagariam em
imposto de renda a projetos de entidades
assistenciais de Sorocaba e Região.
O evento teve o patrocínio da TV TEM,
Ogusuku & Bley, Intermédica e Metso.
REVISTA DO CIESP / Edição 75
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PLACA da pedra
fundamental do canil
setorial de Sorocaba

Palestra orienta sobre
exigências legais para
exportar e importar
CEL. FÁTIMA,
nova comandante
da PM, junto com
diretores do
Ciesp/Sorocaba,
e de CARMEM
MESTRE,
da Regional

HOMENAGEM

Comando da PM destaca
presença do Ciesp na comunidade
da comunidade e pode nos assessorar, trazenA REGIONAL FOI HOMENAGEADA no evento
do muitas informações importantes para nosso
que marcou os 34 anos do CPI-7 (Comando de
planejamento operacional”, afirma ela, que,
Policiamento de Área do Interior – 7) e 85 anos
após receber o cargo do coronel Silvério Leme
do 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior. DuFilho, tornou-se a primeira mulher a comandar
rante a cerimônia, a tônica foi a importância do
a Polícia Militar na região de Sorocaba.
diálogo entre os diferentes setores da sociedade
Na solenidade que aconteceu em janeiro
para o desenvolvimento regional.
(14), foi lançada a pedra fundamental do
O primeiro vice-diretor Erly Domingues
canil setorial de Sorocaba. Também foram
de Syllos, que recebeu a homenagem em
homenageados policiais militares e outras
nome do Ciesp, destacou: “Considerandopersonalidades da sociedade civil que contrise o seu tamanho, o nível de criminalidade
buem para o desenvolvimento do município
em Sorocaba está muito abaixo em relação
e do estado, incluindo representantes de ema outros grandes centros. E o investidor,
presas associadas ao Ciesp, como a Iharabras
quando está pensando em investir em uma
e o grupo Schaeffler.
cidade, analisa se há segurança. Esse é um
ponto fundamental para a atração
de indústrias e para a qualidade de
EX-CORONEL
Silvério Leme
vida da população de um modo
Filho e Erly
geral.” Para ele, parte do trabalho
Domingues
do Ciesp é divulgar aos associados
de Syllos
os benefícios de uma parceria com
a PM, assim como com a polícia
civil e a federal.
Nesse sentido, o diretor-titular
do Ciesp em Sorocaba, Antonio
Roberto Beldi, afirma acreditar
nos benefícios do diálogo. “A sociedade é composta por diversos
segmentos, que envolvem todas as profissões,
os quais precisam estar unidos. O trabalho
do policial militar é um desses segmentos. O
Ciesp, portanto, agrega as indústrias. Para ser
coesa, é importante que a comunidade dialogue com a própria comunidade”, diz ele.
Para a coronel Fátima Ramos Dutra, que
assumiu em janeiro o comando da PM na
região de Sorocaba, a troca de informações
com o setor produtivo pode ajudar a direcionar
a atuação da própria polícia. “O Ciesp faz parte
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O PRIMEIRO PASSO a quem deseja atuar no
mercado externo é habilitar-se para importar
ou exportar. Essa habilitação deve ser feita
através do Siscomex (Sistema Integrado de
Comércio Exterior), sistema informatizado
que acompanha e controla todas as operações
de comércio exterior e possibilita a obtenção
de registros, licenças, etc. Mas muitas empresas não conseguem nele ingressar por falhas
na documentação. “As principais causas
para indeferimentos nas habilitações são
irregularidades cadastrais e preenchimento
incorreto dos respectivos formulários”,
alertou o auditor fiscal da Receita Federal,
Evilásio Savergnini Filho.
Ele esteve na sede do Ciesp/Sorocaba
em novembro (23) para uma palestra promovida pelo Departamento do Comércio
Exterior. “O tema apresentado surgiu de uma
necessidade previamente apontada pelos
associados”, fundamentou a coordenadora
do departamento, Miriam Zacarelli. “Com
o crescimento das indústrias, é preciso ter
acesso a informações atualizadas. Se nós
somos competitivos aqui no Brasil, podemos
ser lá fora também”.
Durante sua exposição, Savergnini falou
sobre os procedimentos necessários para
habilitação do Siscomex às pessoas físicas e
jurídicas interessadas em operar no comércio
exterior. E explicou mais detalhes sobre o que
deve ser feito para evitar problemas. “Esperamos com essa apresentação ter criado
um canal de comunicação entre o Ciesp e a
Receita Federal. A Receita quer sim ajudar as
empresas, mas não podemos deixar de lado
as exigências legais”, declarou ao final.
O primeiro vice-diretor do Ciesp, Erly
Syllos, que participou do encontro, acredita
que as dificuldades enfrentadas pelas micro
e pequenas empresas devem-se à falta de
informação. O Ciesp, pondera, tem ajudado
com encontros como esse. E
pode contribuir ainda mais,
criando em seu site um
boletim esclarecedor, que
permita não apenas elucidar
dúvidas mas, se possível,
facilitar o preenchimento e
encaminhamento dos protocolos.
Foto: Bruno Santos

Fotos: Kika Damasceno

EM AÇÃO

COMÉRCIO EXTERIOR

PALESTRA reuniu
interessados em conhecer
o Sistema Integrado de
Comércio Exterior

REVISTA DO CIESP / Edição 75

21

EM AÇÃO

Solidariedade

Campanha
arrecada donativos
para Franco da Rocha

NJE

Comemorando conquistas

Foto: Bruno Santos

A confraternização de fim de ano já virou
muitos negócios. “É bom que mais pessoas
um costume para os membros do Núcleo
venham participar da troca de informações
de Jovens Empreendedores (NJE) do Ciesp
que motiva o núcleo. O Brasil está numa
Sorocaba. Em 2010, o evento aconteceu na
fase muito boa, então as perspectivas são
Choperia Madri, conferindo ao encontro
ótimas”, opina. Representando a empresa AS
um clima descontraído para comemorar as
Participações, Arnaldo Scapol já é um veteraconquistas do ano que passou.
no que entrou para o grupo há seis anos. “De
“Este foi um ano de muita correria, no
lá para cá, o Núcleo cresceu muito, o que fica
bom sentido. Nós realizamos atividades de
claro nesta confraternização. É muito bom ver
geração de negócios, como o Happy Business,
esse resultado”, conta ele.
por exemplo, e tivemos atividades sociais,
Parte integrante da diretoria regional há
como a Campanha do Agasalho, durante
mais de uma década, o NJE de Sorocaba é
a qual nós arrecadamos 1300 cobertores
formado por um grupo que gira em torno
que foram repassados
ao Fundo Social de
Solidariedade. Além
disso, tivemos visitas
técnicas a algumas
empresas e realizamos
também o Feirão do
Imposto em Sorocaba.
Enfim, foi um ano bastante amplo, de muito
trabalho e de muito
resultado”, define o
coordenador do NJE
em Sorocaba, Rodrigo
Figueiredo.
Essas atividades
muita descontração marcou o encontro de
junto à sociedade,
final de ano promovido pelo NJE
como as campanhas
de solidariedade e o Feirão do Imposto, que
de 30 a 35 pessoas. Porém, eventos como o
visa conscientizar a população acerca da
Happy Business chegam a atrair um público
tributação excessiva, são motivos de orgulho
de quase duas centenas de participantes. “O
para a diretoria local. “O NJE de Sorocaba
NJE tem mostrado uma curva ascendente e,
é um dos mais representativos em todo o
em termos de crescimento, 2011 vai ser um
estado de São Paulo, não só pelas atividades
ano interessante, porque nós vamos sediar
realizadas junto à indústria, mas também
pela primeira vez o Congresso Estadual de
junto à comunidade. São pessoas novas, que
Jovens Empreendedores. Vamos manter
têm muito a se doar, e por isso a diretoria
também as atividades que já realizamos,
do Ciesp tem um orgulho muito grande”,
além de intensificar as visitas técnicas às
afirma Erly Domingues de Syllos, primeiro
empresas. Acho que todo mundo que procura
vice-diretor do Ciesp Sorocaba.
crescer na vida, seja dentro de uma empresa
Para os membros, o networking é um atraou abrindo o seu próprio negócio, precisa de
tivo. Segundo Alessandra Rodrigues Oliveira,
informação e o NJE é um local de troca de
que está no núcleo há um ano representando
informação. Nós somos um núcleo de cresa Splicenet, o ambiente descontraído do NJE
cimento mútuo e os números provam isso”,
tem o potencial necessário para fomentar
completa Figueiredo.
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Uma rápida mobilização da Regional
em socorro às vítimas das enchentes
em Franco da Rocha deu resultado
surpreendente: em apenas 10 dias, um
caminhão com gêneros alimentícios,
roupas e produtos de higiene e limpeza
foi enviado para um dos municípios
mais atingidos pelas cheias no estado
de São Paulo.
A sede da entidade, explica a coordenadora Eva Marius, funcionou como
um posto de arrecadação. A ação,
que mobilizou todos os nove departamentos, mais o Núcleo de Jovens
Empreendedores e o Comitê Feminino,
foi feita em parceria com a Cáritas,
entidade ligada à igreja católica que,
segundo seu diretor presidente, diácono
José Alberto de Souza Terra, tem feito
muitas campanhas de caráter emergencial, com resultados satisfatórios. Os
donativos foram levados em fevereiro
(2) pela Thor Transportes, associada
ao Ciesp e que contribuiu com a campanha encarregando-se do transporte
das doações.

em apenas 10 dias, um caminhão
com produtos foi enviado para
Franco da Rocha
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Fotos: Bruno Santos

Prontos
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para 2011
Com trabalho, disposição e muito diálogo,
Regional espera avançar em ações como integração
regional, associativismo e serviços aos associados.
Otimismo é o que não falta, dizem diretores

S

empre em sintonia com a
indústria e alinhada com as
reivindicações da entidade a
Diretoria Regional do Ciesp/
Sorocaba espera que ocorram,
neste ano, queda nas taxas de
juros, aperto de cinto com os gastos públicos, redução da dívida em relação ao PIB,
ajustes na política cambial para possibilitar
maior competitividade aos exportadores,
enfim, faz coro com as principais reivindicações do setor (ler entrevista com Paulo
Skaf na página 31). Mas não tira os olhos
das demandas regionais, pois a participa-

ção ativa de uma instituição como o Ciesp
é fundamental neste momento. “Sorocaba
é a bola da vez. Temos que aproveitar,
sem esquecer que o desenvolvimento
deve ser compartilhado entre os municípios da região”, costuma dizer o diretor
titular Antonio Roberto Beldi em eventos,
palestras e entrevistas à imprensa. Suas
palavras sintetizam uma das bandeiras da
atual gestão, o desenvolvimento regional.
E o fato de ter que repeti-las cada vez mais
amiúde dá ideia do quanto a Regional do
Ciesp/Sorocaba tem sido chamada para
participar desse processo.

Segundo o primeiro vice-diretor, Erly Domingues de Syllos, é natural que assim seja.
“A Fiesp e o Ciesp têm uma visão estratégica,
o que permite às regionais focarem também
suas demandas”. E no caso da Regional de
Sorocaba elas são muitas – a começar da
possibilidade de um “apagão” de mão de
obra, como o próprio Syllos tem alertado nos
encontros dos quais participa e nas entrevistas sobre o tema - diante dos investimentos
feitos regionalmente e principalmente com
a chegada da Toyota. “Precisamos qualificar
nossa mão de obra e a qualificação é uma
forma de incluir as pessoas que estão às >

Beldi: “Sorocaba é a bola da vez e
precisamos aproveitar a oportunidade

Syllos, diz que qualificação da
mão de obra é desafio a ser enfrentado

Tanigawa assumiu a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Sorocaba
REVISTA DO CIESP / Edição 75
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margens desse processo”, enfatiza ele,
apontando para uma das causas nas quais
a Diretoria Regional está empenhada.
Tal empenho faz parte da estratégia traçada desde o início da atual gestão, na qual
o fomento ao desenvolvimento regional, o
fortalecimento do associativismo para a
solução de problemas comuns e o incentivo
ao empreendedorismo são denominadores.
E o diálogo é o principal instrumento para
alcançar esses objetivos: “A sociedade
é composta igualmente por todos, pelo
público e pelo privado; pelo capital e pelo
trabalho. É preciso de diálogo para alcançar
o bem comum”, diz Beldi.

Foto: arquivo

Esse diálogo com a comunidade se dá
em múltiplas dimensões. Entre comissões,
fundações, conselhos e comitês regionais,
o Ciesp tem participação em doze órgãos,
como o Conselho de Consumidores da
CPFL-Sul Paulista em Itapetininga, Comissão Municipal de Emprego de Sorocaba,
Conselho Regional da Previdência Social

CURSOS

18

No de cursos
No de Participantes:
Média Participantes/Curso:
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ADA e david respondem pela emissão de Certificados de Origem e
orientam sobre comércio exterior

- INSS e Comitê da Bacia Hidrográfica dos
rios Sorocaba e Médio Tietê (ver quadro).
O Ciesp tem sido um dos principais articuladores dos encontros entre prefeitos de
cidades da região para a elaboração de um
plano de ação conjunta para enfrentar problemas comuns. E também tem incentivado
o diálogo entre empresas e
universidades, uma vez que essa
união é fundamental para que
o Parque Tecnológico de Sorocaba se consolide como um dos
principais centros de inovação e
tecnologia do País.
A simbiose entre o Ciesp e a
região se evidencia de tal forma que em outubro de 2009
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o prefeito Vitor Lippi convidou um dos
vice-diretores da Regional, Mario Kajuhico
Tanigawa, para assumir a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Sorocaba.
Engenheiro, consultor empresarial, um dos
responsáveis pela instalação da Nipro na
cidade e gerente e diretor da Hitachi, entre
outras empresas, Tanigawa, segundo o
prefeito, foi indicado por reunir qualidades
como dedicação ao trabalho e humildade,
“o que facilita a articulação e o relacionamento com as pessoas”, como declarou à
imprensa após a posse. E Lippi lembrou
também o trabalho do secretário no Ciesp.
Esse é um dos fatos que demonstram a
inserção da Regional nos municípios que
compõem sua base territorial, agora ampliada para 48 cidades com a incorporação
de Porto Feliz, efetivada em 2010.
Mas não é só. A Fiesp e o Ciesp pilotaram os investimentos de R$ 150 milhões
feitos em Sorocaba e Região pelo Sesi/
Senai para educação e qualificação profissional. E está articulando um “pool”
de empresas para pavimentação da zona
industrial. Atenta às potencialidades oferecidas pelo pré-sal, a Regional vem promovendo encontros entre representantes
da Petrobrás e do Cadfor (Sistema de Cadastro de Fornecedores para o Segmento
Brasileiro de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural) e empresários
locais para que as empresas regionais
participem desse processo (ler notícia na
pág. 14). A Rodada de Negócios, um antigo desafio para o setor, teve ano passado
sua segunda edição, com incremento de
participantes e ampliação da presença
de prefeituras e empresas da Região. E
Sorocaba bateu recorde em volume de

negócios, o que atesta a importância de
fomentar iniciativas como essa.

Esse otimismo é partilhado por Erly Domingues de Syllos. “Não é algo subjetivo e
sim baseado em dados concretos. As informações da Fiesp e do Ciesp são precisas,
chegam no momento certo e nos ajudam a
traçar nossas ações”, pondera, ressaltando
a importância dos departamentos na execução das ações desenhadas estrategicamente pela diretoria. “Somos uma equipe
unida em torno de objetivos comuns. E
convicta de que o interesse coletivo deve
prevalecer sobre o individual. Por isso
essa atual gestão tem colhido bons frutos”, diz, baseado nos resultados obtidos
ano passado também nas ações com os
associados (ler box). “Em 2009, quando a
crise chegou com força, até suspendemos
o tradicional Jantar da Indústria. Optamos
por montar um comitê estratégico, arrregaçar as mangas e trabalhar para reverter
a situação”, relembra.
É com essa disposição que a atual diretoria do Ciesp/Sorocaba encara 2011. “Estamos otimistas. E otimismo é fundamental”,
resume Syllos. “Não é qualquer vento que vai
afundar o navio”, afirma Beldi.

Eva Marius veio para ocupar uma função, mas logo assumiu a coordenação

Priorizando relacionamentos
O balanço das ações do Ciesp/Soroca-

entre 2009 e 2010 no total. Quando se
ba nos últimos quatro anos aponta para observa apenas os atendimentos à micro
um crescimento no número de associa- empresa, a elevação foi de 112%, pasdos, que saltaram de 213 para 339 entre sando de 2.967 para 6.289. Sem contar
2007 e 2010. Ano passado, foram emiti- o expressivo crescimento da utilização da
dos, em média, 632 certificados de ori- sala de treinamento, auditório e sala de
gem para exportações
ao mês, num total de
7.579 emissões. TamRODADA DE NEGÓCIOS
bém em 2010 o leque
de serviços oferecidos
pela Regional aos asÂncoras
sociados foi ampliado,
Participantes
com a instalação de um
posto de atendimento
Reuniões
para coleta de documentos e arquivo na
Jucesp (ler Convênios, pag.50). O número reunião, locados pela entidade para incrementar sua receita – a fonte principal
de atendimento no posto do BNDES
mantido pela Regional conheceu um de renda continua sendo a contribuição
incremento de 78% no volume de ope- dos associados.
Esse resultado ref lete uma procura
rações, que passou de 4.973 para 8.705

Foto: arquivo

A Rodada de Negócios, por sinal, é um
bom exemplo da forma como a Diretoria
Regional do Ciesp/Sorocaba tem se posicionado diante de problemas conjunturais:
a primeira edição aconteceu em 2009, em
meio à crise que praticamente paralisou a
economia. E foi um sucesso: “O trabalho
é a melhor resposta”, diz o diretor-titular
Antonio Roberto Beldi. Segundo ele, crises sempre trazem oportunidades e é preciso saber aproveitá-las. E o comportamento
da indústria brasileira naquele momento,
analisa, foi exemplar. “Ninguém demite
porque quer. O setor industrial segurou
até onde podia. O País tomou as medidas
certas, a indústria arregaçou as mangas e
foi trabalhar. Não se trata mais da relação
capital-trabalho e sim da garantia de empregabilidade” Por isso, na visão do diretor
titular do Ciesp/Sorocaba, é preciso estar
sempre pronto para enfrentar as turbulências da economia, pois quem estiver melhor
preparado sai na frente nesses momentos.
“Esperava-se que a crise levaria no mínimo
dois anos e a gente se recuperou bem antes.
Por isso, é preciso sempre mirar o futuro”
diz, em tom otimista.

32
240
1.800

>
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Foto: arquivo

cada vez maior pelos serviços do Ciesp
e um estreitamento das relações da entidade com os associados. “Aqui o empresário tem que encontrar a retaguarda que
precisa”, pontua Antonio Roberto Beldi.
“Temos que ter ações macro, mas não
podemos nos descuidar das demandas
pontuais dos associados. Não para quebrar galhos, mas para orientar, auxiliar”,
complementa Erly Domingues de Syllos.
Todas essas demandas exigem uma
estrutura cada vez mais eficaz e eficiente
no atendimento da Regional. E enxuta,
como recomendam os manuais da administração moderna. “Quem vem à sede
por vezes pensa que é muito tranquilo
trabalhar aqui e muitos são os comentários sobre tal impressão. Puro engano!”,

Fotos: Bruno Santos

CAPA

MISLEiNE e rosana cuidam da movimentada agenda de cursos e eventos da Regional

confidencia a coordenadora do Ciesp/Sorocaba, Eva Marius, ao comentar sobre os
bastidores do seu trabalho. “No caso de
um curso, por exemplo, é preciso avaliar
material, pesquisar as demandas – que
Tv Interativa
podem vir dos associados ou do próprio
mercado – organizar agendas de forma
racional para que todos possam ter oportransmissões
tunidade de participar, etc. O Comércio
participantes
Exterior, além de Certificados de Origem, dá orientações a associados e não
associados interessados em
trabalhar com importação e
exportação e precisa estar
sempre a par de tudo o que
acontece. O processo para
a realização de um evento, envolve uma série de
recursos até a sua realização, desde o planejamento,
indicadores, captação de
parceiros, negociação de
patrocinadores, divulgação,
e para que tudo isso aconteça, é preciso ter uma equipe
INgrid integra uma equipe que prioriza os relacionamentos

12
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coesa para suprir todas as necessidades.
Damos ainda apoio aos departamentos
para suas ações e fazemos atendimento
de convênios como BNDES, Jucesp, Caixa, Ciee, Santander, Ford/GM... Enfim,
trabalho é o que não falta!” – diz ela.
Economista, formada pela Uniso, Eva
Marius começou a trabalhar no Ciesp/
Sorocaba em 2006, depois de atuar por
oito anos no Sebrae e outros três como
consultora de uma empresa do setor
farmacêutico. Veio para ocupar uma
função, mas logo assumiu a coordenação. E pode testemunhar o crescimento
das demandas nesse tempo. “A Regional
tem passado por mudanças que vêm se
acentuando nos últimos anos . A visibilidade da instituição aumentou, a cultura
do associativismo evoluiu e o associado
está mais presente”. O ambiente de trabalho reflete isso. “Não é mais morno
não, e isso é resultado da presença do
Ciesp hoje na vida das empresas e da
comunidade regional”.
Sete pessoas, incluindo Marius, trabalham na sede, que se organiza em
setores: Cursos e Eventos, Comércio
Exterior, Administrativo-Financeiro e
Atendimento-Recepção, além da Coordenação. E em todos o associado encontra
pessoas motivadas e preparadas para
atender suas demandas. “Temos diretrizes da sede em São Paulo para a condução dos atendimentos e prestação dos
serviços, mas não temos como desprezar
as particularidades da nossa região de
abrangência, bem como os interesses de
nossos associados. E temos que ser um
canal pronto para respostas a toda e qual-

EMISSÃO DE CERTIFICADO

7.579

Média de emissões/mês:

632

Foto: Bruno Santos

quando ainda cursava faculdade de
Comércio Exterior. “Aqui eu comecei
a ver na prática tudo o que aprendia
em teoria, o que me auxiliou no crescimento profissional”. Nesse tempo
viu crescerem também as demandas

carmem prioridade ao
administrativo/financeiro

Indústria deve crescer
5% neste ano, diz Skaf
O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo

Foto: arquivo

quer consulta”. Para tanto, observa
ela, existe um aspecto fundamental:
desenvolver o capital humano.
“Estando a região de Sorocaba em
destaque no estado, por sua evolução
de mercado, atração de novas empresas
e investimentos, a atuação do Ciesp,
de forma efetiva, depende da geração
de trabalho intelectual para atender
aos associados, parceiros e demais
contatos gerados por nossos canais
de comunicação”, diz ela. “O trabalho
intelectual passa a ser fator prioritário
no desenvolvimento das ações”.
E o quadro de colaboradores que
trabalham na sede é um bom exemplo
da valorização desse “capital”. David
da Silva, um dos responsáveis pela
emissão de Certificados de Origem,
por exemplo, começou a trabalhar
no Ciesp em 2005, como estagiário,

Skaf, respondendo indagações da Revista
do Ciesp/Sorocaba sobre suas expectativas
para este ano, diz que a economia vai crescer, embora menos do que no ano passado.
E acredita que o setor industrial também
apresente crescimento de 5%, mas insiste
na necessidade de reformas e de acabar
com o chamado “custo Brasil”. Confira.
Qual a principal agenda da indústria
para 2011? PAULO SKAF - As principais
expectativas para o ano novo - e que não
são apenas da indústria, mas de toda a sociedade brasileira -, estão nas reformas estruturais: tributária,
fiscal, trabalhista
e política. O Brasil
precisa ter uma carDE ORIGEM
ga tributária similar
à dos países também em desenvolvimento (entre 20 e
25% do PIB). Uma
outra agenda importante é praticar
uma taxa básica de juros entre 2 a 4 % ao
ano acima da inflação. Estas devem ser as
prioridades para o novo governo e logo nos
primeiros meses de 2011, para estimular o
crescimento, gerando emprego e renda.

mais em 2010). A indústria, pelos nossos
estudos, crescerá uns 5% também. A demanda interna continuará forte e o câmbio
valorizado desviará parte do estímulo para
a produção de outros países. Nosso saldo
comercial diminuirá bastante e deverá ser
próximo de zero.

Que cenário podemos esperar para a
Economia em 2011? Crescimento um
pouco menor que em 2010, porém robusto
(4,5 a 5% em 2011, frente aos 7,5% ou

Nesse cenário, que fazer para equilibrar a
balança - exportações x importações -, em
2011? Em curtíssimo prazo precisamos usar
mais o legítimo mecanismo defesa comercial;
isto é, proteger nosso mercado de países que
utilizam práticas ilegais e desleais de comércio (dumping, pirataria, subfaturamento,
triangulação etc). Já em médio e longo prazo
é preciso ter um câmbio que não roube a
nossa competitividade artificialmente, além
de acabar com o chamado “Custo Brasil”
(excesso de tributação, burocracia e falta de
infraestrutura).

no setor de comércio exterior. “O volume
de certificados cresceu bastante. Antes,
eram 400/500 ao mês; hoje, ultrapassam
os 600. As exigências pelo certificado de
origem são cada vez maiores e os exportadores estão se conscientizando disso”.
Outra que iniciou como estagiária foi
Rosana Maria Rodrigues Carvalho, hoje
responsável, entre outras atividades,
pela programação de cursos e eventos.
“Eu fazia secretariado e comecei na
recepção. Foi meu primeiro emprego

– e toda minha carreira profissional foi
construída aqui. Aprendi e tenho aprendido muito”, diz, salientando que hoje
observa maior vínculo entre os associados e a entidade. Mais de 150 pessoas
participaram das 13 transmissões da TV
Interativa realizadas ano passado, contabiliza. E a média de participantes nos
cursos também subiu. “Nossa orientação
é para priorizar os relacionamentos. O
resultado é esse aumento cada vez maior
da procura pelo Ciesp”.
REVISTA DO CIESP / Edição 75
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GESTÃO

A inovação e seus desafios

A

gestão da inovação traz desafios
para os quais os gestores precisam estar preparados, pois esse
processo tende a exigir o envolvimento de todos os setores de
uma empresa. Essa foi a tônica principal
da última “Quarta Tecnológica” realizada
pelo Podi (Polo de Desenvolvimento e
Inovação), órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em novembro
(24), encerrando o ciclo de encontros que,
ao longo do ano passado, debateu uma
série de assuntos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e inovação.
Para motivar reflexões sobre essa questão, o tema da última “Quarta Tecnológica”
foi justamente “Gestão da Inovação – Enfrentando desafios para o desenvolvimento
das organizações”, com palestra proferida
por Carlos Giordano, mestre em administração e com vasta experiência empresarial. O secretário de desenvolvimento de
Sorocaba, Mario Tanigawa esteve presente
na abertura do evento acompanhado de
Carlos Alberto Costa, diretor do Podi, e
Marcos Carneiro diretor da Faculdade de
Engenharia de Sorocaba.
Carlos
Giordano,
mestre em
administração
e com vasta
experiência
empresarial
ministrou
palestra
durante o
evento
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Fotos: Kika Damasceno

Organizações precisam
estar preparadas também
para a gestão da inovação,
que mexe com todos os
setores da empresa

Ao longo do ano passado, o ciclo de encontros debateu uma série de assuntos
relacionados ao desenvolvimento tecnológico e inovação.

Segundo o secretário, o seminário foi
estruturado para apresentar um panorama completo e abrangente sobre os
desafios de gestão da inovação e para
permitir que as organizações construam
repertórios com filosofias e práticas para
investirem também em inovação. “É fundamental que a inovação seja absorvida
culturalmente no âmbito das empresas”,
observou Tanigawa. “Daí a relevância de
encontros como esse”.
Giordano iniciou sua palestra abordando principalmente tópicos sobre a importância da formulação estratégica para o
sucesso das inovações, além de enfatizar
aspectos de criatividade, mudança, estratégia e empreendedorismo.
O palestrante ainda enfatizou que atos
inovativos não necessariamente estão
ligados a tecnologia, podendo ocorrer
em todas as áreas, desde que traduzam
uma capacidade de mudança, questionamentos, disposição ao risco e paciência,
pois o retorno financeiro não é imediato,
mas quando ocorre é comprovadamente
mais expressivo.
Ter a visão de como a inovação vai afetar seus negócios e se planejar também
são questões importantes a serem observadas pelo empreendedor, segundo o
palestrante, pois garantem a perpetuação
de sua empresa. Como exemplo, Giordano
apontou o caso da Kodak, que saiu na
frente ao lançar a primeira câmera digital,
no entanto, não apostou em seu projeto e
acabou fechando suas portas.
Para o diretor da Facens, o grande

palestra atraiu atenção do público

problema da gestão da inovação é que a
simbiose entre universidades e empresa é
muito difícil devido a falta de uma cultura
de inovação. Carneiro acredita que para
mudar esse cenário, é fundamental a
intervenção do poder público disponibilizando financiamentos e criando pontos
para abrigar pequenas empresas com
propostas inovadoras.
O diretor do Podi, por sua vez, confia
que esta postura em relação à inovação
mudará conforme passam as gerações,
sendo necessário apenas um tempo de
absorção natural do ser humano. “Eu
sempre quis um carro possante, meu filho
um econômico e meu neto provavelmente
vai desejar um que não agrida o meio
ambiente”, exemplificou Costa.

GESTÃO PÚBLICA
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ESPECIAL

Para não esquecer
Foto: Bruno Santos

Bicentenário da Real Fábrica de Ferro de Ipanema é comemorado
com exposição e pedido de ajuda à iniciativa privada para
construção de Centro de Memória

A

Flona (Floresta Nacional de
Ipanema), localizada em Iperó,
é uma Unidade de Conservação
Federal criada em maio de 1992.
Administrada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade), ocupa uma área de aproximadamente 5 mil hectares, formada por
parte da antiga Fazenda Ipanema. Além
de preservar um dos maiores fragmentos
de Mata Atlântica do interior paulista,
abriga também aquela que foi a primeira
siderúrgica do País: a Real Fábrica de Ferro
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de Ipanema. Para preservar viva a história
desse que foi o embrião da siderurgia
brasileira, a intenção é criar um Centro de
Memória. E para tanto, o apoio da iniciativa
privada é bem vindo.
Essa história toda começa em 1589,
quando Affonso Sardinha e seu filho
descobriram minério de ferro na região.
Tentou-se fundir ferro naquele local na
base da tentativa e erro em várias ocasiões,
como 1601, 1680 e até 1799. No início do
século XIX, com D. João VI no poder e o
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves estabelecido, Martim Francisco de
Andrada faz nova tentativa, complementada com êxito por Frederico Guilherme
Varnhagen que constrói dois altos fornos
e consegue, assim, a “primeira corrida de
ferro” (ferro liquefeito).

A empreitada revela-se altamente proveitosa. A Real Fábrica de Ferro chega
a produzir diariamente duas toneladas
de ferro até 1895, quando é desativada
pela recém proclamada República. Mais
tarde, já sob o comando do Exército, o
local volta a produzir, inclusive com a
construção de fornos de carvão inaugurados em 1913, em solenidade pomposa
que contou até com a presença do então
Ministro do Exército e do Comandante

>
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da Segunda Região Militar.
Dos altos fornos da Real Fábrica de Ferro de Ipanema saíram armas e munições
para a Revolta Liberal , para a Guerra do
Paraguai e todos os artigos necessários ao
Brasil do século XIX, de panelas de ferro
a engenhos de açúcar e café, gradis, etc.,
com artigos premiados em feiras nacionais
e internacionais.
Toda essa história começou a ser relembrada em dezembro (4), quando tiveram
início as comemorações pelo bicentenário
da Real Fábrica de Ferro. Uma palestra do
diretor Iphan (Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização do Instituto
do Patrimônio Histórico e Arquitetônico
Nacional), arquiteto Dalmo Vieira Filho,
que falou sobre as perspectivas de restauro
do conjunto de prédios do sítio histórico,
abriu o evento.
Nesse mesmo dia foi lançado o livro
“Subsídios para a história do Ipanema”.
Houve, em seguida, homenagem a personalidades, pesquisadores e estudiosos da
importância histórica, cultural, econômica
e turística da Flona e a inauguração da
exposição “200 anos da Real Fábrica de

Visibilidade
internacional
Segundo o chefe substituto da
Flona, a empresa que se dispuser a
ajudar ganhará ampla divulgação,
pois o patrimônio local possui visibilidade internacional. “Temos um
leque de opções para a iniciativa
privada, que pode ajudar através
da renúncia fiscal e com a lei de
incentivo à cultura. Projeto temos,
vontade de fazer também, todos
temos a ganhar”, completa.
A importância desse patrimônio, porém, não fica restrita, à
memória da siderurgia. A Flona,
além de preservar a flora da Mata
Atlântica, abriga uma rica fauna
com mais de 400 espécies de vertebrados e centenas de invertebrados, inclusive espécies com algum
grau de ameaça e merecedoras de
ações voltadas a sua preservação.
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ESPECIAL

A ideia é criar uma estrutura de Núcleo de Estudos Histórico e Ambiental, através de um
Centro de Memória situado na antiga área administrativa da Floresta

Ferro São João de Ipanema” na Casa do
Administrador, com o descerramento da
placa comemorativa.
Mas segundo o chefe substituto da Floresta Nacional de Ipanema, Luciano Bonatti
Regalado, esses eventos foram apenas o
começo de um projeto embrionário, criado
em 2009, em que se decidiu pela implantação de um Centro de Memória a fim de
resgatar todas as informações referentes à
história e aspecto ambiental de Ipanema.
A ideia é disponibilizar todas as informações ao público através de peças, documentos e fotos de época. “Queremos criar uma
estrutura de Núcleo de Estudos Histórico

e Ambiental, através de um Centro de Memória situado na antiga área administrativa
da Floresta e para isso estamos buscando
ajuda da iniciativa privada, pois temos que
fazer as reformas para tornar o ambiente
adequado para abrigar esses documentos”,
ressalta Regalado.
O objetivo é que este Centro esteja pronto
até maio, mas para garantir a viabilidade do
projeto será preciso contar com a ajuda da
iniciativa privada (ler box), especialmente das
indústrias de Sorocaba, que podem se tornar
parceiras de Ipanema não só nesse projeto
como em outros para a reestruturação do
local, que deve estar entre os roteiros turísticos da Copa do Mundo do Brasil.
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Tatui

Cidade é uma das
melhores para estagiar

REGIONAL

A Prefeitura de Tatui ficou entre as
dez melhores organizações públicas do
Estado de São Paulo para estágio na
quinta edição do prêmio “As melhores
empresas para estagiar”, promovido pelo
CIEE (Centro deIntegração EmpresaEscola) em parceria com o Ibope Inteligência e a seccional paulista da ABRH
(Associação Brasileira de Recursos
Humanos).
Lançado em 2006 com objetivo de
reconhecer a qualidade dos programas
de estágio das organizações públicas e
privadas, o prêmio teve, neste ano, a participação de 200 inscritos. Os vencedores
foram classificados a partir de entrevistas sigilosas realizadas com estagiários e
análise de questões técnicas formuladas
pelo Ibope. Foram entrevistados 3.124
estagiários. Numa escala de zero a dez,
os entrevistados de Tatuí outorgaram
conceitos excelentes na avaliação dos
dois principais objetivos do estágio:
contribuição para a formação profissional (9,16) e formação social e cultural
(9,29). Em cinco anos, o quesito que mais
subiu foi o que avalia o grau de desafio
das atividades propostas em estágio,
saindo de 5,15 para 8,24, como informa
a Assessoria de Imprensa de Tatuí.
A solenidade de entrega do prêmio
aconteceu em novembro ( 23) no Teatro
Ciee, em São Paulo.

Pesquisa

Indústria gera mais de seis mil
empregos na região em 2010
trabalho. Na comparação com dezembro de
2009, contudo, o cenário é positivo, pois o
índice ficou em -1,25%.
Também em novembro, interrompendo
uma sequência de oito meses seguidos de
alta, houve uma queda de -0,32%, influenciada sobretudo pelas variações negativas
dos setores de Confecção de Artigos do
Vestuário e Acessórios e Produtos Alimentícios, que registraram reduções de 2,32%
e 0,25%, respectivamente, no índice de
empregos. Já em dezembro, o que mais
influenciou foram as quedas nas contratações nos setores de Veículos Automotores
e Autopeças, Produtos Alimentícios e e
Produtos de Metal, exceto Máquinas e
Equipamentos (ver quadro)

Foto: A.I. Prefeitura de Tatuí

Apesar de apresentar queda no último
bimestre, o índice de emprego no setor industrial na Regional Sorocaba apresentou
resultado positivo em 2010, como mostra
a pesquisa sobre nível regional de emprego
realizada pelo Ciesp: no acumulado do ano,
houve um acréscimo de 6,36% no total de
vagas, aumento de aproximadamente 6.250
postos de trabalho.
Em dezembro, contudo, pelo segundo
mês consecutivo o índice ficou negativo.
Acompanhando uma tendência verificada
em praticamente todas as 35 regionais nas
quais é feito o levantamento – exceção a Limeira, onde o resultado foi positivo – houve
uma queda de -025%, o que significa uma
redução de aproximadamente 250 postos de

Iperó

Crescimento do PIB se destaca na região
Iperó teve um dos maiores crescimentos
do PIB na região entre 2004 e 2008, conforme ranking elaborado pelo IBGE: 68,38%.
O índice superou o percentual obtido por
cidades com Tatui, Cerquilho, São Roque
e Porto Feliz. Em 2004, a riqueza gerada
no município somava R$ 196,8 milhões,
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passando para R$ 331,5 milhões em 2008.
Segundo o prefeito, Marco Antonio Vieira
de Campos, a indústria é o setor que ganha
cada vez mais significativa participação na
economia municipal (ler entrevista pag 40).
Também obras públicas, como pavimentação de ruas e construção de escolas, e o
incremento do comércio ajudaram a alavancar esse índice, na avaliação do secretário

Gonzaga, Prefeito de Tatuí, acompannhado
do diretor de RH da Prefeitura, Torelli
Agnelli, e estagiários do Paço Municipal

de Administração e Finanças, Mario Sérgio
Nicolau. “O crescimento da população
também foi a grande mola propulsora do
crescimento do PIB. Com mais moradores,
produz-se mais e consome-se mais, o que
contribui para a economia da cidade”.
A população de Iperó cresceu de 18.384
em 2000 para 28.301 habitantes em 2010,
ou seja, um aumento de 53%.

INVESTIMENTO

Fotos: Bruno Santos

Fincando raízes
EMERSON INVESTE R$ 60 MILHÕES em novas instalações
e faz de Sorocaba a sede do grupo no Brasil

O

ano de 2011 trouxe consigo
o início das obras das novas
instalações da multinacional
Emerson em Sorocaba. Anunciado em 2009, o investimento
gira em torno de R$ 60 milhões e fará da
cidade a sede da empresa no Brasil.
Segundo previsões da empresa, as novas
áreas deverão estar prontas no primeiro semestre de 2012 e ocuparão 45 mil metros
quadrados. “Com as novas instalações, as
divisões terão condições de concretizar os
planos de expansão dos negócios e com
isso podemos ter um aumento de 40% no
quadro de colaboradores no Brasil. A inauguração está planejada para acontecer em
duas etapas, sendo a primeira em setembro
deste ano e a segunda em outubro de 2012.
Já foram concluídas etapas como a adequação e o redimensionamento do projeto e
também a negociação com as construtoras.
Com isso, as obras foram iniciadas no inicio
de janeiro”, afirma o Gerente de Projetos da
empresa no Brasil, Jamil Simon.
Com as novas instalações, a unidade
de Sorocaba centralizará as atividades da
Emerson no Brasil, englobando vários segmentos do grupo, como a Emerson Process
Management, Emerson Network Power,
Emerson Climate Technologies, Emerson
Industrial Automation e a Emerson Professional Tools. Além disso, a empresa
divulga que, com os investimentos, planeja
consolidar suas funções de serviços
compartilhados na cidade. As instalações reunirão as áreas administrativa,
contábil e jurídica, além das áreas
de Tecnologias da Informação (TI),
logística, marketing e atendimento
ao cliente.
Na cidade, a Emerson produz itens
como medidores de fluxo magnético,
reguladores, transmissores e válvulas
de controle de pressão, além de siste-

mas de controle que melhoram a eficiência
operacional de indústrias como as refinarias.
A Emerson Sorocaba também oferece
serviços de gestão de ativos, integração de
sistemas, entre outros.
PARA SIMON, Sorocaba é um ambiente
fecundo ao desenvolvimento tecnológico,
uma vez que possui uma base instalada
de empresas de tecnologia que facilita a
troca de informações. A cidade também
fica num ponto estratégico do ponto de
vista logístico. “Sorocaba é considerada
incubadora de tecnologia e desenvolvimento, para o que conta com o suporte de
instituições como Senai, Fiesp e diversas
universidades e colégios técnicos. Seja por
meio das instituições já citadas ou por iniciativas privadas, a cidade está apoiando
iniciativas para a capacitação de profissionais. Atualmente, o município está atrativo
para profissionais que desejam aqui residir,
o que colabora para a retenção de talentos
na região. Portanto, temos certeza que
Sorocaba está preparada e disposta a
alavancar investimentos, não somente da
Emerson, mas também de outras empresas”, completa Jamil.
O diretor-presidente da Emerson Brasil,

JAMIL SIMON, gerente de Projetos da
empresa no Brasil

FERNANDO
FRANCINI,
diretorpresidente
da Emerson
Brasil

Fernando Francini, ao falar durante o
anúncio dos novos investimentos, declarou
que as novas instalações representam
o compromisso com o crescimento da
presença da empresa no país. “O investimento também nos ajudará a atender às
necessidades de nossos clientes atuais e
potenciais, ao mesmo tempo em que nos
permite continuar oferecendo excelência
na fabricação em toda a vasta gama de
tecnologias e produtos que oferecemos no
mercado local”, afirmou.

Empresa está entre as
500 do ranking Fortune
NO BRASIL DESDE 1972, os serviços e produtos da Emerson abrangem tecnologias
de petróleo e gás, química e petroquímica,
metais e mineração, além das indústrias de
telecomunicações. Em visita a Sorocaba, o
atual presidente da empresa, Ed Monser,
afirmou que aposta na força do mercado
brasileiro, principalmente após a recuperação da crise econômica. “Este investimento
posiciona todos os negócios da Emerson de
forma a melhor servir nossos clientes no
Brasil, e reforça o nosso compromisso de
longa data para aumentar o nosso mercado
em toda América Latina”, afirmou Monser
na ocasião. A empresa tem cinco fábricas
no estado de São Paulo, um centro de
projetos e serviços em Macaé, e escritórios
de vendas e técnicos em todo o país. Com
sede em Saint Louis, nos Estados Unidos,
a Emerson está localizada na 117ª posição
do ranking Fortune 500, que une as quinhentas maiores empresas do país.
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Avançar
mais
Prefeito de Iperó diz que
com integração regional
os municípios podem
otimizar os recursos de
que dispõem e defende
uma melhor definição
dos pontos comuns para
que a ideia avance

E

m vias de completar 47 anos
de autonomia – o município
foi criado em 21 de março
de 1964, emancipando-se
de Boituva – Iperó exibe indicadores que atestam sua
evolução constante: o último censo revela
que a população aumentou 53% na década
passada, aproximando-se hoje dos 30 mil
habitantes; entre 2004 e 2008, o PIB cresceu 68,3%, como mostra o mais recente
levantamento do IBGE, um índice superior
ao obtido por muitas cidades da região de
igual ou maior porte. E, de acordo com informações da Fundação Seade, a indústria
vem ganhando participação cada vez mais
significativa na economia municipal.
Entre 1980 e 200, o número de consumidores de energia industrial aumentou
seis vezes.Na última década, o valor
adicionado no setor industrial saltou
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de R$ 32 milhões para R$ 142 milhões
e hoje a indústria já responde por mais
de 48% do total da riqueza produzida no
município. Isso sem contar com a produção
das ultracentrífugas, feitas ali pelo Centro
Experimental Aramar, que coloca a cidade
entre os principais centros do programa
nuclear brasileiro, cujos royalties estão
sendo reivindicados pelo município.
Segundo o prefeito Marco Antonio
Vieira de Campos, reeleito em 2008, o
poder público municipal tem procurado
tornar a cidade ainda mais atrativa para
novos investimentos, regulamentando o
Plano Diretor, investindo em melhorias
urbanas e, através de parcerias, formando mão de obra.
Nesse contexto, o fortalecimento da
integração regional é impor tante. Em
todas as áreas. Tanto é assim que Iperó
foi uma das primeiras, entre as 13 cida-

des que integram o Consórcio Municipal
do projeto do trem turístico da antiga
Estrada de Ferro Sorocabana, a aderir oficialmente à ideia. Porém, observa Vieira
de Campos nesta entrevista à Revista do
Ciesp/Sorocaba, é preciso avançar mais,
definindo-se pontos em comuns e indicando os responsáveis para a condução
de cada um desses processos. Confira.
Iperó é um dos municípios que integram
o grupo de cidades que fazem parte do projeto de desenvolvimento integrado que tem
no Ciesp/Sorocaba um pólo aglutinador.
Como o Sr. analisa o que se fez até aqui
no sentido de promover essa integração
regional?
As reuniões deram os rumos iniciais,
mas creio que devido ao ano eleitoral
pouco se avançou, o que não tira o mérito
da iniciativa que deve ser estimulada. >

Foto: A.I. Prefeitura de Iperó
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Foto: A.I. Prefeitura de Iperó

Em sua opinião, quais passos precisariam ser dados para acelerar esse
processo? Definir os pontos em comum,
criar as metas e avançar definindo os
responsáveis em liderar o processo para
alcançá-las.
O Sr. acredita que as lideranças dos
municípios da região estão se conscientizando para a necessidade de promover
o desenvolvimento integrado? Creio
que pela falta de definição dos pontos
em comum, a ideia acaba prejudicada
e não deixa claro para as lideranças a
real importância e/ou vantagens dessa
promoção.

Como o Sr. vê a participação do Ciesp
nesse processo? É um importante ente
que soma e pode ajudar com sua equipe
a alinhar as metas
Como o Sr. vê Iperó no contexto da
regionalização do desenvolvimento? Que
contribuições a cidade pode dar nesse
processo? Hoje já temos as regulações
básicas para que investidores possam vir
com mais segurança. Contribuímos com
ações ambientais ao liberar a autorização para um aterro regional e estamos
alinhando ações na área da saúde para
ajudar na retaguarda do Hospital Regional. Ao invés de simplesmente abrirmos
um hospital local, estamos investindo
em educação fortemente junto com o
Sesi, exemplo que pode também agregar
municípios com o perfil de Iperó e com
isso vemos hoje nossa cidade com participação efetiva no progresso regional com
sua base industrial crescendo a cada dia e
puxando os demais setores, distribuindo
assim efetivamente a riqueza.
Economicamente, Iperó está vivendo um
acentuado ciclo de crescimento. Quais
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“

Iperó
também deveria
ser considerada
parte da cadeia da
energia nuclear,
pois ainda não
recebe nada de
royalties

“

O que as cidades da região vão ganhar
se pensarem em soluções conjuntas?
E quais são os setores em que, em sua
opinião, essa integração pode acontecer
mais rapidamente? Por que? Melhor rendimento para os parcos recursos seria um
grande ganho, que pode ser alcançado
na formação profissional, por exemplo, o
que acredito ser um dos grandes gargalos
que teremos para o progresso regional .

são os pontos que o Sr. destaca nesse
processo? Como falado anteriormente, a
clara regulamentação com Plano Diretor,
Códigos de Obras e Posturas, estruturas
de educação, meio ambiente e de saneamento (e chegaremos na saúde em 2011)
certamente estamos oferecendo o que os
investidores precisam.
A indústria tem um peso importante na
economia de Iperó? Sim, é o nosso grande
gerador de riqueza hoje.
O Centro Experimental Aramar tem be-

neficiado o município economicamente?
Ele funciona ou pode funcionar como
âncora para atração de indústrias de
alta tecnologia no município? Aramar
contribui sim com empregos e ISS, mas
ainda não conseguimos agregar todo o
potencial deles como o valor agregado
gerado pela produção das ultracentrífugas, que são a base de produção do
enriquecimento de urânio. Iperó também
deveria ser considerada parte da cadeia
da energia nuclear, pois ainda não recebe
nada de royalties por essa geração de
energia, mas estamos trabalhando esses
temas. Quanto ao futuro, entendo que
a comunicação com Aramar tem caminhado de forma melhor e com os novos
investimentos, Iperó com certeza poderá
ter outro salto de desenvolvimento com
indústrias de maior valor agregado com
a chegada dos reatores multipropósitos
em 2016 .
Iperó também vai se beneficiar do
“efeito Toyota”? Toda riqueza se espraia
e com cer teza algo deverá acontecer,
mas nada ainda na linha produtiva direta.
Talvez na parte de empregos, moradias
sejam sentidos os primeiros sinais. Vamos
trabalhar para podermos ver a região
sentindo mais igualitariamente as melhorias que este e os demais investimentos
possam trazer.

CIESP ACONTECE

Confraternização
O ALMOÇO DE FINAL DE ANO OFERECIDO PELO CIESP para associados,
lideranças regionais e convidados ganha, a cada ano, expressão maior.
E marca a integração do Ciesp com a comunidade regional. Em sua última
edição, em dezembro, no Restaurante Chácara Santa Victoria, o número
de participantes bateu recorde. Confira

Vereador Marinho Marte, Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba e Mario
Tanigawa, 2o vice-diretor do Ciesp/Sorocaba e Secretário de Desenvolvimento
Econômico de Sorocaba

Pronunciamento de Antonio Roberto Beldi,
Diretor-titular do Ciesp/Sorocaba
Dr. Fábio Souza Pinto,
Dr. Sadi Montenegro Duarte e
Dr. Márcio Leme, membros do
Departamento Jurídico do
Ciesp/Sorocaba
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Edson Giriboni,
Deputado
Estadual e Mario
Tanigawa, 2o
vice-diretor do
Ciesp/Sorocaba
e Secretário de
Desenvolvimento
Econômico de
Sorocaba

Erly Domingues de Syllos, 1o Vice-diretor do Ciesp/Sorocaba, Sergio Reze,
Presidente do Conselho Deliberativo/Consultivo da FENABRAVE, Jussara de Lima
Carvalho, Secretária de Meio Ambiente de Sorocaba e Vitor Lippi, Prefeito de Sorocaba

Pronunciamento
de Maria Lúcia
Amary, Deputada
Estadual
Pronunciamento
do Dr. Pio Gavazzi,
2o Diretor-Secretário
e Diretor de
Tecnologia do Ciesp,
representando,
neste ato, Dr. Paulo
Skaf, Presidente da
Fiesp e do Ciesp

Pronunciamento
do Prefeito
de Sorocaba
Vitor Lippi

Lélia Caiuby,
Isabel Telles
Marsal e Mônica
Marsal, Conselheiras do Comitê
Feminino do Ciesp/
Sorocaba

Nelson Tadeu Cancellara, Presidente do Conselho
do Ciesp/Sorocaba, Maristela Honda,
Vice-presidente do Sinduscon/SP e Conselheira do
Departamento de Infraestrutura do Ciesp/
Sorocaba e José Roberto de Melo,
Superintendente Regional do Ministério do
Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo

Equipe Ciesp/Sorocaba
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Maristela Honda e
Luiz Christiano Leite,
Coordenador do Departamento
de Infraestrutura do
Ciesp/Sorocaba

Sinduscon

Fotos: Joel Vieira

A RegionAl mARcou pResençA no encontro de confraternização promovido
pelo Sinduscon/Sorocaba. Veja alguns momentos do encontro.

solenidade de abertura do evento

erly Domingues de syllos, 1o Vice-diretor do Ciesp/
Sorocaba, carlos eduardo cabanas, Diretor de Obras
do Sesi/Senai, maristela Honda, Jocilei oliveira, Diretor
do Senai/Sorocaba e cristina Foltran Tavares

maristela Honda
e maria lúcia Amary, Deputada Estadual

mario Tanigawa, 2o vice-diretor do Ciesp/Sorocaba e
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba
e maristela Honda

Vitor lippi,
Prefeito de
Sorocaba,
maristela Honda
e Antonio Roberto
Beldi, Diretor-titular
do Ciesp/Sorocaba

Julio césar de souza martins, Diretor do
Sesi/Sorocaba, Benete martins, maristela Honda, eva
marius, Coordenadora Regional do Ciesp/Sorocaba e
Amanda lorenzzi, Gerente do CIEE/Sorocaba
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novos associados diplomados
na última plenária de 2010

NOVOS ASSOCIADOS

Foto: Bruno Santos

é

Boas vindas
Na diplomação aos novos associados,
Diretoria destaca os resultados do incentivo
ao associativismo

N

a última reunião plenária de 2010,
a diretoria do Ciesp/Sorocaba diplomou os associados entre agosto
a outubro. Segundo o primeiro
diretor do Ciesp Erly Syllos, o número
expressivo de empresas associadas no trimestre – 18 - é reflexo do pujante trabalho
realizado pela Regional, tanto em favor

da indústria como da região, que “deve
se desenvolver cada vez mais graças ao
associativismo”, acredita.
Para as novas associadas, a união com
o Ciesp representa uma grande oportunidade para expansão de negócios, network
e reconhecimento.
Os proprietários da Zatar Alimentos

Mastersol
Ind. e Com.
de Aquecedores Solar
Cristiane Silva - (15) 3223.4641
www.mastersol.com.br
Há mais de 10 anos atua na área de
aquecimento solar de água oferecendo
soluções que geram economia, conforto e
segurança aos seus clientes. Os produtos
Mastersol formam uma linha completa e
versátil, capaz de atender as mais diversas
necessidades, sejam estas residenciais,
comerciais ou industriais.

como objetivo satisfazer as necessidades de um mercado ávido por produtos
com tecnologia de ponta e alto padrão
de qualidade. Todas as matérias primas
utilizadas vêm de fornecedores certificados pela norma ISO 9000. As telhas
e chapas são produzidas através do
processo de laminação contínua.

SAT Sistemas
de Automação
e Tecnologia
Emerson Ferreira Nunes
(15) 2101.6100
www.satautomacao.com.br
Soluções customizadas em automação
industrial. Projetos de Automação, Montagem de Painéis e Desenvolvimento
de Software. Desde 2002, quando
foi criada, a SAT alia experiência ao
aprimoramento das melhores práticas
de engenharia para oferecer aos seus
clientes uma parceria eficiente, capaz de
atendê-los tanto para necessidades de
baixo custo (pequenas necessidades) e
baixa complexidade até sistemas complexos e com alto grau de tecnologia.
Vetrofibra Ind.
e Comércio
Francisco Antonio dos Santos
(15) 3388.1900
Concentra suas atividades na fabricação
de telhas e chapas planas em PRFV. Tem
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ContatoCom
Comunicação
Estratégica
Valdomiro
Negrini Filho
(15) 3326.3331 - www.contatocom.com
Há 20 anos no mercado, a Contato
Com é um grupo de sete unidades de
negócios especializadas, dirigidas por
profissionais com sólida experiência na
área de comunicação. Oferece ações
planejadas na construção gradual da
imagem do cliente, no fortalecimento
de sua reputação, no melhor posicionamento de sua marca e na geração de
novos negócios.
Delfingen-Br
São Paulo
Equipamentos Automotivos
Isabel M.P.Rodrigues
(15) 3238.1510
www.delfingen.com
Há 3 anos no mercado, especializada na
produção de tubos corrugados e PVC
para proteção para chicotes elétricos
automotivos.

Ltda, Maria Beatriz Stefan e Vitor Guebert,
empresa que está há três anos no mercado,
pretendem, com o associativismo, adquirir
novos conhecimentos e obter ainda mais
credibilidade junto à outras empresas. Rodrigo Nicolleti, sócio proprietário da EDR
Educação a Distância de Referência Ltda,
conta que veio de outra cidade e recebeu
referências bastante positivas a respeito
da entidade, por isso resolveu filiar-se. “A
história do Ciesp Sorocaba representa sua
grandeza, unir-se a essa entidade sem dúvida
trará grandes parcerias”, confia Nicoletti.
A empresa Confirmy Contabilidade
Auditoria Ltda, também tem sua sede
em outra cidade, no entanto, há 17 anos
presta serviços em Sorocaba. Segundo seu
proprietário, Fernando Vieira Geromel, a
empresa filiou-se a entidade a fim de garantir mais proximidade com seus clientes,
aproveitando também o bom momento da
cidade. Geromel reconhece que a entidade
tem colaborado com o expressivo desenvolvimento do município e, como empresário,
também quer alavancar seus negócios com
a ajuda do Ciesp.
Renata Bastos Perilli, da Masters English
Consultoria de Inglês para empresas, conta
que já conhece e participa da Regional há
mais de 20 anos e inclusive, através de parcerias, ministrou cursos e workshops na Casa.
“Após tanto tempo de trabalho em conjunto
achamos por bem oficializar nossa parceria e
com isso agregar ainda mais valor ao trabalho
que já efetuamos”, completa.
Participaram da cerimônia, realizada
em novembro (23), representantes de dez
novas associadas: Atua Agência S.A, Confirmy Contabilidade Auditoria Ltda, EDR
Educação a Distância, Farma Ponte Adm
de Convênios Ltda, Gestor Consultoria
e Projetos Ltda, Lu Plastic Ind e Com de
Plásticos Ltda, Masters Executive English
Comércio, Verzani e Sandrini Ltda, Premium Comércio de Fixadores Ltda e Zatar
Alimentos Ltda.

Como se associar
Acesse e veja como é fácil se associar - www.ciespsorocaba.com.br
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CURSOS

Multiplicando conhecimentos
Programação de cursos oferece atividades tanto para aprimoramento
profissional quanto para aprimoramento pessoal

MATEMÁTICA FINANCEIRA BÁSICA
HP 12C E EXCEL
Data e horário: 14, 15, 16 e 17 de março
das 18h às 22h
Objetivo: Proporcionar as condições necessárias para que se possa entender este “idioma”
do mercado financeiro, conceber seus principais fundamentos nas principais operações
do dia-a-dia, além de conhecer ou reciclar o
uso da HP12c e do Excel.
Público Alvo: Diretores, Gerentes, Executivos
e Colaboradores das áreas de: Planejamento,
Controladoria, Custos, Formação de Preços,
Análise de Produto, Tesouraria, Contas a
Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa,
Crédito, Orçamento e Contabilidade.
Quem ministra: Rodrigo Martins
Investimento: Associados: R$ 229,00 /
Não associados: R$ 336,00
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E
TÉCNICAS DE CHEFIA - MÓDULO I - MISSÃO,
PERFIL E AS NOVAS ATRIBUIÇÕES
DO LÍDER EFICAZ
Data e horário: 21, 22, 23 e 24 de março
das 18h às 22h
Objetivo: Discutir a missão, o perfil e as novas atribuições do líder moderno; Promover
uma profunda reflexão sobre as mudanças
de paradigmas da liderança moderna e suas
implicações nos resultados interpessoais
e organizacionais; Preconizar a liderança
participativa como forma de sedimentar a
fidelização dos clientes internos e externos;
Promover o entusiasmo e a energização das
pessoas bem como desenvolver a sinergia nas
equipes de trabalho.
Público Alvo: Líderes formais e informais da
empresa, que lidem direta ou indiretamente
com equipes: gerentes, supervisores, coordenadores, chefes de equipe, multiplicadores,
cipeiros etc.
Instrutor: Fátima Rizzo
Investimento: Associados: R$ 229,00 /
Não associados: R$ 336,00
MÓDULO COMPACTO DE CARGOS E
SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO VARIÁVE
Data e horário: 28, 29, 30 e 31 de março e 01
de abril das 18h às 22h
Objetivo: Transmitir aprendizado sobre os conceitos e práticas atuais de cargos & salários. O
novo enfoque de administração da área, com
base nas competências e carreira profissional.
Público Alvo: Profissionais que atuam na área
de Remuneração.
Quem ministra: Dolores Cano Raggi
Investimento: Associados: R$ 289,00 /
Não associados: R$ 418,00

ORATÓRIA
Data e horário: 02 e 09 de abril
das 08h30 às 17h30
Objetivo: O curso apresenta ferramentas importantes para se falar com técnica, naturalidade, desembaraço e eficiência. O conteúdo
abordado será aproveitado imediatamente no
dia-a-dia. Uma oportunidade para desenvolver o potencial de comunicação.
Público Alvo: Empresários, Líderes, Gestores,
pessoas que trabalham com comunicação.
Quem ministra: João Elias
Investimento: Associados: R$ 229,00 /
Não associados: R$ 336,00
TÉCNICAS AVANÇADAS EM VENDAS
Data e horário: 04, 05, 06 e 07 de abril
das 18h às 22h
Objetivo: Fornecer ferramentas para a preparação
do vendedor além de habilidades para o desenvolvimento e a condução assertiva de um processo
de venda mantendo o rumo das negociações
dentro do controle do vendedor na direção de
obter acordos produtivos e proveitosos.
Público Alvo: Empresários, gerentes e supervisores de marketing e vendas, vendedores e
profissionais liberais.
Instrutor: Andersom Bontorim
Investimento: Associados: R$ 229,00 /
Não associados: R$ 336,00

Incluso material didático
certificado e coffee-break
Desconto especial de 10%
para empresas que inscreverem
4 participantes e de 15% para
inscrições de 5 ou mais participantes
Limite de 30 vagas por turma.
Mais informações pelo fone: (15) 40092900 ou e-mail: cursos@ciespsorocaba.
com.br com Rosana ou Misleine.
Ocorrências de cancelamento e/ou
desistência somente serão aceitas se
comunicadas formalmente (por carta
ou e-mail) com 48 horas úteis de
antecedência do início do treinamento. Não havendo registro na forma
indicada, o não comparecimento ao
treinamento concederá ao
CIESP - D.R.Sorocaba o direito
de emitir a cobrança da inscrição, por
meio de boleto bancário.

GERENCIAMENTO EM COMÉRCIO EXTERIOR
Data e horário:11,12,13,14e15 de abril
das 18h às 22h
Objetivo: Curso de treinamento destinado a
profissionais que precisam inteirar-se rapidamente a respeito dos assuntos operacionais
relativos à área de Comércio Exterior, de
forma desmistificada e prática.
Público Alvo: Profissionais que atuam na área
de comércio exterior.
Quem ministra: Odilon César do Amaral
Investimento: Associados: R$ 289,00 /
Não associados: R$ 418,00
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E
TÉCNICAS DE CHEFIA - MÓDULO II
Data e horário: 25, 26, 27 e 28 de abril das
18h às 22h
Objetivo: Aprofundar a reflexão sobre quais
são as melhorias necessárias ao dia-a-dia
do líder participativo em busca de melhores
resultados. Na era da globalização, a comunicação eficaz é uma competência essencial
e cada vez mais valorizada pelas empresas
e pelo mercado de trabalho. Portanto, saber
se comunicar de forma assertiva e adequada
é, hoje, um diferencial para as pessoas que
desejam obter sucesso e excelência em sua
atuação profissional. Esse curso visa capacitar o líder moderno nas HABILIDADES
DA COMUNICAÇÃO EFICAZ visando um
melhor desempenho interpessoal e entre as
equipes de trabalho; Transmitir conhecimentos e técnicas para melhorar a comunicação
corporativa, otimizando o fluxo de informações entre setores e departamentos a fim de
melhorar os resultados organizacio
Público Alvo: Líderes formais e informais da
empresa, que lidem direta ou indiretamente
com equipes: gerentes, supervisores, coordenadores, chefes de equipe, multiplicadores,
cipeiros etc. A todos os profissionais da
empresa que necessitem de uma reciclagem
sobre o tema da comunicação interpessoal
e corporativa.
Quem ministra: Fátima Rizzo
Investimento: Associados: R$ 229,00 / Não
associados: R$ 336,00

Local: CIESP - CENTRO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3260
Sorocaba/SP (em frente ao Paço Municipal)
*Estacionamento gratuito*
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CONVÊNIOS

Regional tem posto da Jucesp

O

associado do Ciesp/Sorocaba
conta com mais uma vantagem:
a Regional é uma das 32 unidades do Ciesp que está atuando
como posto de coleta de documentos
para registro e arquivo na Jucesp (Junta
Comercial do Estado de São Paulo). Embora o serviço esteja disponível a todos os
interessados, a prioridade é o atendimento
à base da instituição, como observa o
diretor financeiro do Ciesp, Sylvio de Barros. “Nosso objetivo não é obter ganhos
financeiros com isso e sim prestar mais
um serviço aos nossos associados, pois
temos grande obrigação para com eles”.
É nessa linha, cita ele como exemplo, que
têm sido feitas ações como a emissão de
certificados de origem para exportação,
também oferecida pela Regional.
Embora ainda não tenha previsão da
demanda por esse serviço, o diretor financeiro acredita que ela será elevada. Mas
tem certeza de que isso deverá facilitar
muito a vida do empresário, pois vai desafogar muito os pedidos na Jucesp e nos
outros postos credenciados. De dois anos
para cá, muitos escritórios que atendiam à
Jucesp fecharam as portas, aumentando
o volume na Jucesp. Hoje, apenas em São
Paulo, são recebidos diariamente por volta
de dois mil processos, entre alterações de
dados, breves relatos e certidões específicas, os pedidos mais freqüentes.
Num primeiro momento, todos os
pedidos recebidos nos postos, depois de
uma análise inicial para identificar inclusive a demanda necessária do solicitante,
deverão ser encaminhados para análise do
escritório da Jucesp no Ciesp, que tem 14
funcionários para essa finalidade. Mas a
intenção é que gradativamente os postos
assumam mais funções nesse processo.
Carmem Mestre, que será uma das responsáveis pelo atendimento na Regional,
diz que os passos para a implantação do
serviço - que desde junho já funciona no
edifício-sede do Ciesp - foram detalhada-
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Sylvio de Barros, diretor
financeiro do Ciesp: prioridade
é o atendimento à base da
instituição

CARMEM MESTRE será uma das responsáveis
pelo atendimento na Regional de Sorocaba

mente programados. “Inicialmente, houve
uma reunião em São Paulo, da qual participaram como ouvintes representantes
das 32 diretorias regionais que aderiram
à proposta de implantação do Posto”,
relembra ela. Nesse encontro foi feita uma
exposição técnica sobre os serviços pres-

Foto: Divulgação

Sorocaba é uma das 32 unidades do Ciesp que implantaram postos
de coleta de documento para registro na Junta Comercial

Foto: Bruno Santos

é

tados pela Junta Comercial e entregues
as placas para serem afixadas nos novos
postos. Cerca de duas semanas depois,
sempre em companhia da coordenadora
do Ciesp/Sorocaba, Eva Marius, Carmem
esteve na sede do Escritório Regional da
Jucesp, instalado na sede do Ciesp, em São
Paulo, para um treinamento prático.
Segundo ela, o posto da Regional está
habilitado a prestar toda gama de serviços
que exigem que se recorra à Jucesp: “Eles
abrangem desde emissões de fotocópias
de documentos arquivados, pesquisa sobre
empresas, até registro de empresas e alterações de composições societárias. A gama
de atos da Junta é muito vasta e para se ter
uma idéia disso, no caso de uma sociedade
por ações, por exemplo, todas as atas de
reuniões de diretoria, entre outras, devem
ser registradas na Junta Comercial”.
Carmem diz que também não é possível prever a demanda regional pelo
serviço, mas acredita que esse convênio
resultará em um estreitamento ainda
maior na relação do Ciesp com os seus
associados, bem como a ampliação da
base de filiados.

Para mais informações, entre em contato com a Central de
Atendimento em São Paulo pelo fone (11) 3549.3232 - atendimento@ciesp.org.br
ou no Ciesp/Sorocaba pelo fone (15) 4009-2900

