








EDITORIAL

Erly Domingues de Syllos
1º vice-diretor do
Ciesp/Sorocaba

das nesta edição há referências ao tema – e 
no aumento das importações para suprir o 
consumo interno. Ora, a indústria é a força 
da economia e num momento como esse a 
entidade que representa o setor industrial 
não pode se omitir!

 Mas além das cr íticas, é preciso 
apontar soluções. E é o que estamos 
fazendo ao incentivar as empresas da 
região a entrarem com tudo nessa, per-
doem o trocadilho, verdadeira “onda” de 
oportunidade. Com ela não vão ganhar 
somente as empresas, mas toda a comu-
nidade, beneficiada indiretamente com o 
aquecimento que isso pode representar 
na economia de uma região.

Além desse, outros assuntos chamam 
a atenção. A entrevista com o secretário 
de Desenvolvimento Econômico sobre 
o Parque Tenológico é um deles. Outro, 
o lançamento de uma empresa de plane-
jamento regional, para que o desenvol-
vimento dos municípios de nossa região 
aconteça de forma integrada, é outro 
destaque. A iniciativa concretiza uma 
ideia fomentada pelo presidente da Fiesp/
Ciesp, Paulo Skaf, quando ele estava em 
Sorocaba no final de 2009 e ressaltou que 
não se pode pensar em “ilhas de desen-
volvimento”. Ganhamos parceiros nessa 
empreitada e ela tem avançado, como se 
pode constatar lendo a reportagem.

Aliás, são essas parcerias que têm feito 
com que a filosofia defendida por esta 
Regional ganhe cada vez mais corpo. 
Estimular o associativismo, fortalecer 
o regionalismo e, com diálogo, atuar 
com todos os segmentos da sociedade e 
o ideal que temos seguido à risca. E os 
resultados estão aparecendo.

Boa leitura.
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H
á um ditado popular que diz 
que um cavalo não passa 
encilhado duas vezes – quem 
quiser aproveitar, tem que 
montar logo na pr imeira, 

senão perde a chance.
Pois é exatamente disso que trata a 

capa desta edição, sintetizando o tra-
balho que vem sendo desenvolvido pela 
Diretoria do Ciesp para que as empresas 
de Sorocaba a região habilitem-se a 
participar da cadeia de fornecedores do 
segmento de petróleo, gás e energia.

Como se vai constatar na repor ta-
gem, é uma oportunidade e tanto: nos 
próximos quatro anos, apenas com a 
perspectiva de exploração do pré-sal, 
a perspectiva é de que esse mercado 
movimente US$ 240 bilhões. E, como 
mostra a matéria, desde 2003, quando o 
Governo Federal instituiu a exigência de 
nacionalização no fornecimento de bens 
e serviços para o setor, até por falta de 
oferta nacional, algumas operadoras não 
estão conseguindo cumprir a exigência.

Como esta diretoria regional tem insis-
tido nos quatro encontros realizados para 
debater o tema – com apoio da Caixa, 
do Sebrae, da Prefeitura de Sorocaba 
e da Associação Comercial – potencia-
lidade a região tem. O que há é certo 
desconhecimento e essa lacuna temos 
procurado preencher.  A Regional até 
disponibilizou, em sua sede, um serviço 
especial para atender aos empresários 
que têm dificuldades para preencher o 
cadastro inicial.

Entendemos que a região não pode 
ficar de fora. Vivemos num momento em 
que fala-se muito na desindustrialização do 
País – e em várias das matérias apresenta-

OpORTunIDADE
nãO sE pERDE

Região não 
pode ficar

de fora diante 
da expectativa 
de negócios a 

serem gerados
no setor de

petróleo, gás
e energia
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ENTREVISTA

Secretário de Desenvolvimento Econômico de
Sorocaba diz que o Parque Tecnológico é
fundamental para a sustentabilidade
econômica da Região

ENTRE EM CONTATO
Para expressar sua opinião, dar sugestões, enviar releases e fazer contato com a 
redação, escreva para: revistaciesp@editoraa2.com.br 

Com seminários, convênios e
serviços, o Ciesp/Sorocaba incentiva 
empresas da região a disputar uma 

fatia do mercado do pré-sal

REGIÃO DISPUTA MERCADO DE

US$ 240 bi
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ensino que visa, antes de mais nada, a for-
mação de cidadãos”.  Beldi, também diretor 
titular do Ciesp/Sorocaba, ressaltou ainda 
o compromisso dos formandos em relação 
à contribuição pessoal que cada um pode 
dar para o desenvolvimento do país. 
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DELUNO, AO
LADO DE BELDI, 

foi o homenageado 
da noite
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DUAS EmPRESAS de Sorocaba realizaram 
em março (3) palestras voltadas só para 
mulheres para lembrar o Dia da Mulher: 
Grace Brasil e Dynapac Brasil. Em ambas, 
a jornalista Susi Berbel falou sobre seu 
livro “Elas, Somos Todas Iguais”, lançado 
em agosto de 2010 (pela Scortecci Edito-
ra), que reúne crônicas abordando a vida 
de mulheres e suas particularidades. 

Tais encontros visam a reflexão em bus-
ca de equilíbrio e plenitude por meio da 
leitura dos textos da obra, segundo a as-
sessoria da autora. “Foi uma oportunida-

UmA CERImôNIA realizada na sede camNIA realizada na sede camNIA -
pestre do Clube União Recreativo em 
fevereiro (25) marcou a colação de grau 
da 30ª turma de alunos dos cursos de 
Engenharia Civil e Elétrica da Facens, jun-
tamente com a formatura da  nona turma 
de Engenharia da Computação e  quinta 
de Engenharia Mecânica. Foram, no total, 
173 formandos, 97% deles já inseridos no 
mercado de trabalho, segundo informa a 
assessoria de imprensa da faculdade.

A solenidade foi marcada por uma ho-
menagem ao diretor, José Alberto Deluno, 
que pela trigésima e última vez conduziu 
o ato de colação: na faculdade desde sua 
fundação, o diretor anunciou que a partir 
da próxima turma as colações passarão 
a ser de responsabilidade do vice-diretor, 
Marcos Carneiro da Silva. 

O patrono da turma foi o presidente 
da  Wobben Windpower, Pedro Vial, que da  Wobben Windpower, Pedro Vial, que 
abriu a Roda de Aprendizado do Núcleo de abriu a Roda de Aprendizado do Núcleo de 
Jovens Empreendedores neste ano Jovens Empreendedores neste ano (ler mais 
em Painel NJE). E o presidente da Associa. E o presidente da Associa-
ção Cultural de Renovação Tecnológica Soção Cultural de Renovação Tecnológica So-
rocaba, mantenedora da Facens, Antonio rocaba, mantenedora da Facens, Antonio 
Beldi, enfatizou em sua fala a importância Beldi, enfatizou em sua fala a importância 
da formação profissional dos alunos ter da formação profissional dos alunos ter 
sido complementada pela formação sido complementada pela formação 
ética que todos demonstram ter ética que todos demonstram ter 
recebido no âmbito familiar, recebido no âmbito familiar, 
“reforçada e reconhecida 
dentro desta instituição de 

AmBIENTE

Convênio reduz 
tempo para obter 
licença ambiental
Um CONVêNIO entre Cetesb e Prefeitura 
de Sorocaba permitirá que as licenças 
ambientais sejam emitidas pelo próprio 
município, o que deve reduzir o prazo 
para as empresas obterem o documen-
to na cidade. A expectativa é de que o 
tempo caia de seis meses para 30 dias.

O acordo foi assinado em janeiro 
(31) e durante a solenidade o então 
presidente da Cetesb, Fernando Reis, 
informou que o município cumpria 
as três exigências feitas para a mu-
nicipalização do serviço: possuir um 
Comdema (Conselho Municipal de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente) 
ativo, ter um quadro de agentes con-
cursados e uma legislação ambiental 
compatível com a do estado. Cerca 
de 50 municípios firmaram acordos 
semelhantes com a Companhia. Com 
isso, as secretarias municipais do Meio 
Ambiente podem emitir licenças para 
empreendimentos de impacto local, 
sejam obras viárias, hidráulicas e de 
saneamento ou atividades de pequeno 
porte, como pizzarias, marcenarias, 
fabricas de embalagens, entre outras.

O encontro para assinatura reuniu 
ainda autoridades como o promotor do 
Meio Ambiente de Sorocaba, Jorge Ma-
rum, e a secretária da pasta, Jussara de 
Lima Carvalho, o vereador João Donize-
te, representando a Câmara Municipal, 
o gerente regional da Cetesb, Sétimo 
Marangon, o vice-prefeito, José Ailton 
Ribeiro, e membros do Comdema. A 
previsão é de que o município comece a 
emitir as licenças a partir de maio.

FACENS

Faculdade forma 30ª turma
de Engenharia Civil e Elétrica

DIA DA mULhER

Empresas lembram data com palestras
de para reunir as mulheres e proporcionar 
um espaço para o nosso próprio desenvol-
vimento. Foi como um ‘sarau de ideias’, 
onde aproveitamos um tempo só nosso, 
falando de coisas que interessam para 

nós, mulheres”, resume a gerente de RH 
da Grace Brasil, Eliana Totti, ao comentar 
o evento. O Ciesp também promoveu uma 
homenagem ao Dia das Mulheres. Confira 
em Ciesp Acontece, pag 44.

BELDI  fala aos formandos

DyNAPAC E gRACE BRASIL: um “sarau de ideias”
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ZF LEmFöRDER 

Empresa comemora 10 anos
e anuncia novos investimentos
A ZF LEmFöRDER Tecnologia de Chassis 
para Veículos, fabricante de componentes 
de suspensão e direção pertencente ao 
Grupo ZF, comemora dez anos de ativida-

des no Brasil e anuncia investimentos de 
R$ 32 milhões, e ainda a abertura de 90 
vagas de emprego até 2015.

A empresa, que começou suas ativida-
des com 39 colaboradores em uma área 
construída de 8 mil m2, conta hoje com 
564 funcionários, área de 17.038 m2 e, 
com novos equipamentos sendo instalados, 
terá capacidade para produzir cerca de 15 
milhões de peças por ano.

No ramo de componentes de suspensão 
e direção para caminhões, a ZF Lemförder 
liderou 50% do setor em 2010 e até 2014 
deve alcançar 60%. Já para automóveis, no 
ano passado ficou com 28% do mercado 
e para daqui a três anos espera estar com 
a fatia de 32%. 

A ZF é líder nacional na produção de 
componentes de suspensão e direção para componentes de suspensão e direção para 
as montadoras de veículos leves e pesados 
e suas concorrentes estão na Espanha e 
Alemanha. Em 2010, atingiu crescimento de 
28,5% em vendas em relação ao ano anterior. 

Wilson Sapatel, diretor-geral da ZF 
Lemförder, conta que a previsão de fatura-
mento para este ano é de R$ 210 milhões, 
crescimento de 20%. Em 2010, a empresa 
faturou R$ 176 milhões, 30% a mais que 
em 2009 - ano marcado pela crise econô-
mica mundial.

“Temos investido continuamente em no-
vas tecnologias de produto, de processos, 
e no aumento de capacidade de produção, 
para oferecer novas soluções, novos pro-
dutos e, assim, estarmos preparados para 
atender ao crescimento previsto pelas 
montadoras para este, e para os próximos 
anos”, explica Wilson Sapatel. 

SAPATEL apresenta a ZF a jornalistas SAPATEL apresenta a ZF a jornalistas SAPATEL
durante visita à indústria

ATENDIDOS pela 
entidade em aula: 
preparados para o 
trabalho
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DESDE 1997 o programa que oferece qua-
lificação profissional gratuita à população 
de baixa renda desenvolvido pela ZF em 
parceria com a ONG Fundação Projeto 
Pescar formou 167 jovens na região de 
Sorocaba. A 14ª turma, composta por 
14 alunos, concluiu o curso de Mecânica 
Industrial em fevereiro (11).

Com uma carga de 1.130 horas e seis 
horas diárias de aulas, ministradas na 
própria empresa por funcionários da ZF, o 
curso inclui em sua grade disciplinas como 
relações humanas, comunicação e expres-
são, administração e empreendedorismo. 
“O objetivo do Projeto Pescar é promover 
oportunidades para jovens em situação de 
vulnerabilidade social, por intermédio da 
educação básica profissionalizante, visando 
o exercício pleno da cidadania e da atividade 
profissional. Uma verdadeira solução para o 
Brasil de hoje, que tem pressa para resolver 
seus problemas sociais”, diz o presidente da 
ZF América do Sul, Wilson Bricio.

APAE

Entidade assessora empresas
para contratar funcionários especiais
ENTIDADE SEm fins lucrativos, fundada em 1967 para atender portadores 
de deficiência, a Apae de Sorocaba, além de capacitar os assistidos para o 
trabalho, também presta assessoria às empresas para a contratação dessas 
pessoas. A entidade conta com uma equipe de profissionais especializados 
que, gratuitamente, preparam os funcionários para se relacionarem com os 
colaboradores especiais. E muitas empresas locais já utilizaram esse serviço, 
como Dana, Carrefour, Emphasis e Cetesb. Entre 260 pessoas assistidas, 
apensas 21 conseguiram colocação. “Algumas empresas já estão fazendo o 
seu papel, mas ainda é necessário aumentar as oportunidades para pessoas 
especiais”, diz o advogado e presidente da entidade, Ivo Perez. Ele lembra que, 
conforme a lei 8.213/91, empresas com mais de 100 funcionários devem desti-
nar de 2% a 5% de suas vagas, de acordo com o total de funcionários.
Segundo a diretora pedagógica da APAE, Maria José Stevaux, uma 
equipe de profissionais, que inclui de instrutores de oficinas a 
terapeutas ocupacionais e pedagogos, desenvolve o perfil laboral 
dos alunos, capacitando-os para o trabalho. A preparação é feita 
de forma modular, com duração de 150 horas cada uma. “A 
maior dificuldade na contratação do deficiente intelectual é o fato 
de as empresas - não são todas - exigirem que sejam alfabetizados, 

PROjETO PESCAR

mais de 150  jovens 
formados na Região

ALUNOS da 14ª turma de formandos

nar de 2% a 5% de suas vagas, de acordo com o total de funcionários.
Segundo a diretora pedagógica da APAE, Maria José Stevaux, uma 
equipe de profissionais, que inclui de instrutores de oficinas a 
terapeutas ocupacionais e pedagogos, desenvolve o perfil laboral 
dos alunos, capacitando-os para o trabalho. A preparação é feita 
de forma modular, com duração de 150 horas cada uma. “A 
maior dificuldade na contratação do deficiente intelectual é o fato 
de as empresas - não são todas - exigirem que sejam alfabetizados, 
pois muitos são 
competentes para 
executar várias 
tarefas, porém 
não conseguiram 
aprender a leitura 
e a escrita” diz.

Fo
to

: K
ik

a 
D

am
as

ce
no

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o



10 REVISTA DO CIESP /  Edição 76

RÁPIDASRÁPIDAS

10 REVISTA DO CIESP /  Edição 76

Fo
to

: a
rq

ui
vo

 R
ev

is
ta

 C
ie

sp
 S

or
oc

ab
a

OS PARTICIPANTES da primeira Quarta TecPARTICIPANTES da primeira Quarta TecPARTICIPANTES -
nológica deste ano, realizada pelo Podi 
(Pólo de Desenvolvimento Econômico), da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co, receberam valiosas informações sobre 
como obter recursos para inovação. Para 
falar sobre o tema estiveram em Sorocaba 
em fevereiro (23), o presidente do Instituto 
Inova de São Carlos, José Octavio Armani 
Paschoal, e o professor Sérgio Gonçalves 
Dutra, da mesma instituição. Também 
fizeram palestras o professor João Florên-
cio da Silva, da Finep (Financiadora de 
Estudos e Pesquisas), vinculada ao Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, e Marcos 
Bernasconi, da Agilis, que apresentou o 
exemplo de uma empresa beneficiada com 
esses recursos

Os representantes do Inova São Carlos 
abordaram os marcos regulatórios da 
cultura da inovação no Brasil – as leis 
10.793/04 e 11.196/05, a chamada Lei do 
Bem, que consolidou os incentivos fiscais 
disponíveis para empresas que realizam 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação. Entre outras medidas, a lei 

PONTO ELETRôNICO

Portaria adia início 
para setembro e 
flexibiliza adesões
O mINISTéRIO do Trabalho e 
Emprego adiou pela terceira 
vez a implantação da portaria 
1510/09, que disciplina o regis-
tro de ponto eletrônico. Agora, a 
adoção do novo sistema deve ser 
feita a partir de 1º de setembro. 
E as empresas poderão negociar 
diretamente com sindicatos, por 
meio de acordos ou convenções 
coletivas, alternativas para ade-
rir ao novo sistema. 

Essa flexibilização havia sido 
tema de um encontro que o presi-
dente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, 
teve com o Ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, em janeiro (20). “A 
solução está em deixar que as 
partes negociem, livremente, se 
irão utilizar o ponto eletrônico. 
Os maiores interessados, empre-
sas e trabalhadores, levariam o 
assunto às suas negociações”, 
ponderou Skaf naquela audiência. 
Centrais sindicais e empresas 
também vinham fazendo pres-
sões nesse sentido.

As alterações constam da por-
taria nº 373, publicada no Diário 
Oficial da União em fevereiro 
(28). A medida estabelece ainda 
que será constituído um grupo 
de trabalho para fazer a revisão 
e aperfeiçoamento do SREP 
(Sistema de Registro Eletrônico 
de Ponto), como esclarece um in-
forme do Departamento Jurídico 
do Ciesp. 

QUARTA TECNOLógICA

Encontro mostra os caminhos
para obter recursos à inovação

permite que grandes empresas repas-
sem recursos para projetos estratégicos 
conduzidos por micro e pequenas e 
garante incentivos para investimentos 
em pesquisa.

Silva, da Finep, falou sobre recursos 
para inovação. Explicou que existem li-
nhas reembolsáveis e não reembolsáveis, 
como as do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico, desti-
nado às instituições sem fins lucrativos. 
E Bernasconi, mostrou o caso da Enalta, 
especializada em monitoramento e au-
tomação agrícola, que obteve recursos 
do BNDES Inovação e do Criatec que 
alavancaram seus negócios.  “Dinheiro 
tem, linhas de financiamento também, 
o que acontece é que as empresas estão 
muito desarrumadas e é preciso arrumar 
a casa para atender as normas exigidas e 
ganhar tempo”, recomendou.

Presentes ao encontro, o prefeito de 
Sorocaba, Vitor Lippi, e o Secretario de 
Desenvolvimento Econômico, Mario Tani-
gawa, ressaltaram, na abertura, a impor-
tância do encontro. “Investir em pesquisas 

que transforma conhecimento em 
riqueza, é isso que interessa à 
sociedade. É o que o Parque Tec-
nológico de Sorocaba vai fazer”, 
disse Lippi. Já o secretário obser-
vou que o País precisa se defender 
no mercado internacional: “O 
governo poderá tomar providências 
para nos proteger; no entanto, nós 
também temos que agir. Acredito 
que o caminho está na inovação, 
que busca novas ideias, que geram 
novos processos e novos produtos. 
Ela nos leva a novos mercados e cria 
novas receitas”.

LIPPI AOS
PARTICIPANTES: 

pesquisa
transforma

conhecimento
em riqueza

mAQUETE  do Parque Tecnológico
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ALUNOS de cinco dos cursos ofe-
recidos pela Fatec colaram grau 
em março (10) em cerimônia 
realizada no Lar Escola Montei-
ro Lobato. No total, foram 144 
formandos, dos cursos superio-
res de Tecnologia Mecânica, nas 
modalidades de Processos de 
Produção (75ª turma) e Projetos 
(61ª); Processamento de Dados 
(45ª); Tecnologia em Saúde, mo-
dalidade Projetos, Manutenção e 
Operação de Aparelhos Médico-
Hospitalares (34ª) e Tecnologia 
em Polímeros, que formou sua 
primeira turma. O patrono de 
todos os formandos foi o 1º 
vice-diretor do Ciesp/Soroca-
ba, Erly Domingues de Syllos. 
Em sua fala, ele disse sentir-se 
honrado com o convite, elo-
giou os jovens pela disposição, 
e ressaltou a importância do 
diploma em um mercado que, 
cada vez mais, exige qualifica-
ção profissional. 

Os paraninfos das turmas 
foram, respectivamente, os 
professores Odir Camargo, 
Itália Aparecida Zanzarini Iano, 
Dimas Ferreira Cardoso, Eliza-
beth Pelosi Teixeira e Maira de 
Lurdes Resende. 

Neste primeiro semestre de 
2011, a Fatec ofereceu oito cur-
sos e foram matriculados cerca 
de três mil alunos.

Em REUNIãO mediada pela Diretoria Re-
gional do Ciesp, o prefeito de Sorocaba, 
Vitor Lippi, anunciou a empresários e 
lideranças do Éden investimentos de R$ 
20 milhões no Distrito Industrial e adja-
cências. O anúncio foi feito para cerca 
de 80 pessoas, a maioria empresários, 
número que superou expectativas, a ponto 
de ter sido realizado no salão de vidro da 
Prefeitura, aberto para acomodar a todos 
os participantes.

Os investimentos representam cerca de 
metade do programa Sorocaba Total, que 
está implantando 22 km de corredores 
viários, seis novos parques e drenagem 
urbana em toda cidade. E se justificam 
plenamente, disse o prefeito à revista do 
Ciesp/Sorocaba: “É importante garantir 
infraestrutura às empresas que já estão 
aqui ou vão chegar”. Segundo ele, cerca 
de 70% das reivindicações daquela região 
estão atendidas nesse pacote.

Entre as obras anunciadas estão a du-
plicação das avenidas Victor Andrew, a 
um custo de R$ 12 milhões, e Pereira da 
Fonseca, R$ 1,4 milhão. Estão previstas 
ainda a duplicação da  avenida Conde 
Zepelin, que liga a Castelinho à ZF, or-
çada em R$ 2,5 milhões, e pavimentação 
da avenida George Schaeff ler, antiga 
estrada do Perón, primeira a ter as obras 
iniciadas, já em abril, a um custo de R$ 
1,2 milhão. Um parque, integrando ci-
clovia e calçadão, será criado. Também 
a pavimentação da avenida John Boyd 

Prefeitura investe R$ 20 milhões
no Distrito Industrial

INFRAESTRUTURA

FATEC

Colação de grau
reúne alunos  de
cinco cursos

SyLLOS, patrono de todas as turmas, 
fala aos formandos

Dunlop está nos planos, mas vai depen-
der da adesão dos empresários. O valor 
da obra, inicialmente estimado em R$ 6 
milhões, é de R$ 1,8 milhão e a Prefeitura 
está disposta a bancar R$ 600 mil, dentro 
do programa de adesão ao asfaltamento, 
em que o custo é rateado entre a co-
munidade, 70%, e  Prefeitura. “Já para 
a  avenida Independência e Paraná,  de 
responsabilidade do governo estadual, 
nosso compromisso é o de pleitear essa 
obra como prioridade”. 

Segundo o Lippi, a representatividade de 
instituições como o Ciesp, que teve partici-
pação ativa nesse processo, é fundamental. 
“A articulação e mobilização de entidades 
estimulam as discussões para melhorias. 
E o trabalho do Ciesp tem resultado em 
várias conquistas para 
a cidade”. 

O 1º vice-diretor da 
Regional, Erly de Syllos, 
relembra que o encon-
tro foi antecedido de 
várias reuniões com os 
empresários para levan-
tamento das demandas, 
inclusive com mapea-
mento de áreas e regiões 
que precisavam de obras. 
“Fomos mostrar a ele o 
apoio da indústria e tam-
bém as necessidades de 
melhorias para nosso 
sistema viário”.
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NA PRImEIRA reunião do Comitê Gestor 
das Micro e Pequenas Empresas, reali-
zada em março (25), ficou decidida as 
datas e os temas das próximas reuniões 
do Fórum Permanente Municipal das 
Micro e Pequenas Empresas, que vão 
acontecer em maio: a pr imeira (dia 
18), vai debater o empreendedorismo 
individual e a segunda (25) será sobre 
licitações e compras governamentais. 
Nesse encontou discutiu-se também a 
regulamentação da Lei Complementar 
Municipal 9.449, dispondo sobre o 
tratamento favorecido, diferenciado e 
facilidatado aos empreendedores indi-
viduais, micro e pequenas empresas.O 
Comitê foi criado dentro do programa 
Apareça e Cresça, que visa formalizar 
45 mil microempresários e autônomos 
informais, lançado pela prefeitura de 
Sorocaba em março (15). 

Na ocasião, o secretário de Relações do 
Trabalho, Luis Alberto Firmino, destacou 
que as principais vantagens do microem-
preendedor formalizado serão a isenção 
do ISSQN e das taxas de Fiscalização de 
Instalação e de Funcionamento, Licença 
Para Publicidade (relativa a anúncios com 
até 1m2 e desde que colocados na res-
pectiva residência ou local de trabalho), 
Vigilância Sanitária e das certidões para 
inscrição municipal. Para fazer parte do 
programa o requisito principal é faturar 
até R$ 36 mil ao ano. 

Outra vantagem apontada pelo secretário 
é que, formalizado, o empreendedor terá 
crédito no mercado. “Temos parcerias com o 
Banco do Brasil e com a Caixa, possibilitando 
a tomada de crédito para a ampliação do 
negócio, contratação de funcionários, além 
de garantir auxilio doença e aposentadoria 
ao trabalhador”, afirmou Firmino. 

O 1º vice-diretor do Ciesp, Erly Syllos, 
também esteve presente ao lançamento 
e manifestou  apoio da Regional, que 
vai criar o Departamento de Micro e 
Pequena Indústria (Dempi) que para 
estabelecer uma integração com a pre-
feitura, a fim de ajudar essas empresas a 
se adequarem ao mercado. “Essa nossa 
parceria é de fundamental importância 
pois garante apoio e incentivo para que 
as indústrias se insiram formalmente 
no mercado, cresçam e possam gerar 
empregos”, destacou.

O conselheiro Alcebíades Alvarenga é o 
representante do Ciesp no Comitê Gestor.

Novo fórum para
debater mPE’s vai
acontecer em maio

APAREÇA E CRESÇA

LANÇAmENTO do Apareça e Cresça: vantagens 
para formalização, diz Firmino (destaque)

ASSINADA pelo presidente Paulo Skaf, a Fiesp/Ciesp emitiu 
uma nota oficial sobre o falecimento do ex vice-presidente 
José Alencar, ocorrido em março (29). “A vida de José 
Alencar será sempre um testemunho inabalável de que o 
trabalho vale a pena e de que a política — exercida com 
ética e espírito público — é o meio legítimo, eficaz e digno 
de se contribuir para o bem comum”, afirmou, emocionado, 
Paulo Skaf”, diz a nota, lembrando que o ex-vice presidente 
recebeu, em 2009, o título de Presidente Emérito da Fiesp e 

jOSé ALENCAR

Em nota oficial, Fiesp/Ciesp 
lamentam perda para o País

foi admitido na Ordem do Mérito Industrial – São Paulo, no grau Grã-Cruz, honra-
ria máxima concedida pela Federação das Indústrias paulistas.   “No exercício da 
vice-presidência da República, José Alencar foi a consciência crítica da sociedade 
no poder executivo federal e, ao mesmo tempo, um interlocutor do governo ante 
a população, as empresas, as entidades de classe e os sistemas produtivos. Esta 
foi uma contribuição de grande valia para o Brasil”.

“A Fiesp e o Ciesp, seus diretores, conselheiros e colaboradores se solidarizam 
com a família de José Alencar. Em especial, com sua mulher, D. Mariza, e seu filho, 
Josué Gomes da Silva, vice-presidente da Fiesp. O Brasil perdeu hoje um de seus 
filhos mais honrados e gentis. Um grande brasileiro”, finaliza a nota.

O PREFEITO de Sorocaba, Vitor Lippi, foi reeleito para presidir o CBH-SMT (Comitê 
da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê) na gestão 2011/2012. A 
eleição aconteceu em março (31), quando foram eleitos também o colegiado e as 
câmaras técnicas (Saneamento, Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, e 
Educação Ambiental e Eventos). Dar continuidade aos trabalhos de despoluição 
de toda bacia até 2015 e incentivar o consumo responsável da água foram os 
compromissos assumidos por ele. “O Estado de São Paulo é o que possui menos 
água per capita e, das bacias do Estado, a nossa é uma das menores”, disse ele. 
O Ciesp tem assento no comitê, formado por representantes de 34 cidades.

A preocupação com a escassez de água também foi tratada no seminário Ga-
nhos econômicos e ambientais com o reuso da água, realizado pela Fiesp/Ciesp em 
março (22), data comemorativa ao Dia Mundial da Água.  “A escassez preocupa, 
sem dúvida, mas o importante é tomar as providências e olhar para frente, mais 

Prefeito de Sorocaba reeleito para
presidir Comitê da Bacia hidrográfica

ÁgUA

do que lamentar a situação em 
que chegamos com relação à 
água. É preciso trabalhar para 
produzir mais com menos”, 
disse o presidente do Ciesp/
Fiesp, Paulo Skaf, no encontro, 
transmitido a todas as regionais 
via TV interativa.

Na oportunidade também foi 
entregue o Prêmio Fiesp de Con-
servação e Reuso da Água que, 
em suas seis edições contabiliza 
economia de 43 milhões de 
metros cúbicos de água, volume 
suficiente para abastecer uma 
população de 580 mil pessoas 
por um ano.
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ARTIGO

PARCERIA COm 
A SOlIDARIEDADE

C
omo presidente do Fundo 
Social de Solidar iedade 
de Sorocaba desde 2005, 
venho acompanhando de 
perto toda movimentação 
social em nossa cidade, 

na qual se destaca o espírito solidário 
do sorocabano. É gratificante ver tanta 
gente envolvida com instituições assis-
tenciais das mais variadas e a resposta 
da população diante de ações de emer-
gência - sejam elas aqui ou em qualquer 
outra parte do País - e sentir a filantropia 
a todo momento em nossa sociedade.

Várias empresas também demonstram 
claramente sua responsabilidade social 
ao desenvolver, dentro de seus domínios, 
ações de promoção e valorização de 
cidadãos em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo oferecendo apoio a institui-
ções assistenciais da cidade.

Na área social não faltam oportuni-
dades para que pessoas ou empresas 
auxiliem a parcela da sociedade que mais 
precisa. E não falamos apenas de recur-
sos financeiros, imprescindíveis mas não 
a única necessidade. Há instituições que 
precisam de voluntários para auxiliar em 
suas atividades diárias ou até mesmo 
oferecer um pouco mais de atenção e ca-
rinho a seus atendidos, como é o caso de 
muitos idosos encaminhados aos asilos 
e, muitas vezes, esquecidos pela própria 
família. O mesmo vale para instituições 
que trabalham com crianças - muitas 
delas órfãs ou afastadas das famílias por 
maus tratos - que também precisam de 
amor e atenção para manter a esperança 
de um dia ter uma família que as acolha 
verdadeiramente.

O FSS, mesmo sendo uma instituição 
focada no apoio às ações filantrópicas, 
também oferece atenção direta à comu-

nidade mais carente e, para tal, conta 
com a boa vontade de um corpo de 
voluntários e necessita igualmente de 
recursos dos mais variados para obter 
êxito em suas ações.

A demanda sobre o setor social da 
Prefeitura é grande e diversificada. Há 
inúmeras solicitações de cadeiras de 
rodas especiais, de próteses e órteses, 
de alimentos não perecíveis, roupas, 
dentre outras necessidades para as quais 
buscamos apoio da sociedade em geral. 
Por outro lado, desenvolvemos algumas 
ações sociais permanentes, dentre as 
quais destacamos a Campanha do Aga-
salho, que anualmente arrecada roupas 
e cobertores que são doados às pessoas 
necessitadas. Somente em 2010 foram 
arrecadadas mais de 270 mil peças.

Outra iniciativa importante é o Na-
tal Dourado, que beneficia cerca de 
2.500 crianças atendidas por entidades 
assistenciais cadastradas no CMAS 
(Conselho Municipal de Assistência 
Social). Realizada anualmente, a cam-
panha surgiu há cerca de 15 anos numa 
parceria com os funcionários do Banco 
do Brasil e hoje conta com o apoio de 
muitas empresas da cidade.

A união civil de casais consiste numa 
necessidade para o exercício pleno da 
cidadania. E em razão da grande procu-
ra, há sete anos realizamos o Casamento 
Comunitário de Sorocaba para atender 
as pessoas que desejam regularizar sua 
união, mas que não têm condição finan-
ceira para custear toda documentação 
necessária. O Casamento Comunitário 
já uniu mais de mil casais.

Assim sendo, o Fundo Social de Solida-
riedade, em parceria com a comunidade e 
o empresariado, tem feito sua parte para 
um mundo melhor e mais solidário.
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Denise Lippi
Presidente do Fundo
Social de Solidariedade
de Sorocaba

Há instituições 
que precisam de 
voluntários para 
auxiliar em suas 

atividades diárias 
ou até mesmo 
oferecer um

pouco mais de 
atenção e

carinho a seus 
atendidos
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O 
Ciesp realiza em abril (11) elei-
ções para a Diretoria Executiva, 
Diretoria Plenária e Conselho 
Fiscal, bem como para Diretor 
Titular, 1º e 2º Vice-Diretor, 

Conselheiros (titulares e suplentes) das 
diretorias regionais, municipais e distritais 

para a gestão 2011/2015. Tanto para a Di-
retoria Executiva quanto para a Diretoria 
Regional de Sorocaba uma única chapa 
foi registrada. 

Serão reconduzidos a um mandato de 
quatro anos na Regional/Sorocaba Anto-
nio Roberto Beldi (Diretor-Titular), Erly 

AS ELEIçõES PARA O quATRIêNIO 2011-2015, tanto da
Diretoria Executiva quanto das Diretorias Regionais,
movimentam Ciesp em todo estado

PAINEL - ELEIçõES

O PRESIDENTE da Diretoria Executiva do Ciesp, Paulo 
Skaf, e os vice-presidentes Rafael Cervone Netto (1º), 
Fausto Cestari Filho (2º) e José Eduardo Mendes Ca-

Eleições
mobilizam Ciesp

Domingues de Syllos (1º vice-diretor) e 
Mario Kajuhico Tanigawa (2º vice-diretor), 
conselheiros, e os demais integrantes da 
chapa (ver quadro). 

Poderão votar os associados que 
estiverem em dia com as mensalidades 
devidas até 25 de fevereiro e pagas até 25 

de março. A eleição é presencial, 
não sendo permitido o voto por 
procuração ou correspondência, 
e acontece das 9h30 às 17 horas. 
Em Sorocaba, os associados 
votam na na sede da Regional 
(avenida Eng. Carlos Reinaldo 
Mendes, 3.260).

 Para participar, é indispen-
sável que os eleitores sejam 
credenciados – basta uma cre-
dencial para votar em ambas as 
eleições – com a indicação de 
nome, cargo e RG do indicado e 
do signatário. “O signatário deve 
ser titular, diretor, conselheiro, 
administrador ou funcionário 
previamente indicado com poder 
bastante, conforme previsto em 
seus respectivos atos constituti-
vos. O eleitor deve exibir a Cédula 
de Identidade, além da creden-
cial”, estabelece as normas da 
Comissão Eleitoral, presidida 
por Sydney Sanches. O modelo 
de credencial está disponível no 
site (www.ciesp.com.br). Não há 
necessidade de apresentação de 
documentação societária. Mais 
informações podem ser obtidas 
na sede da Regional/Sorocaba 
(15-4009.2900)

A par ticipação de todos é 
importante, pois fortalece ainda 
mais a representatividade, como 
observou o Diretor-Titular do 
Ciesp/Sorocaba, Antonio Ro-
berto Beldi, ao falar na primeira 
plenária do ano. 

Paulo Skaf encabeça
chapa da Executiva

margo (3º) vão ficar mais quatro 
anos à frente da entidade repre-
sentativa das indústrias.

A Regional/Sorocaba tem qua-
tro integrantes na Executiva: 
Daniel de Jesus Leite, Romeu 
Massoneto Junior, Wilson Medina 
Bricio Junior  (Diretoria Plenária)  
e Nelson Peixoto Freire (Conselho 
Fiscal suplente).

Única chapa registrada para as eleições
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Jovens Empreendedores, Rodrigo Figuei-
redo (mais detalhes na pag 18).

Encerrando a plenária, realizada em 
fevereiro (21), o advogado especialista 
em direito tributário, Alexandre Lira de 
Oliveira, falou sobre Tributação no Co-
mércio Exterior. Segundo ele, a legislação 
é tão extensa e complexa que, mesmo 
com a divulgação dos textos normativos, 
a integração dos mesmos é prejudicada, 
privando o empresariado das informações 
necessárias para amparar suas decisões.  
Além disso, o peso da carga tributária, 
que chega a representar de 40 a 50% do 
valor cobrado pelo produto, muitas vezes 
acaba desestimulando os empresários, 
pois o custo fiscal é muito alto. 

PAINEL - PLENÁRIA

N
a primeira plenária de 2011, 
o diretor - titular do Ciesp/
Sorocaba, Antonio Rober to 
Beldi, informou que a Regional 
é hoje terceira em número de 

associados entre as 43 regionais do Ciesp. 
“Esse dado é representativo, pois é acom-
panhado de ação. E traz de volta o olhar 
do Ciesp para nós. Tanto que temos vários 
coordenadores de departamentos atuando 
na sede em São Paulo”. Isso, mais o fato de 
a região estar sendo um pólo de atração de 
investimentos, com a chegada de empresas 
como a Toyota, requer que a Regional 
continue mantendo sua representatividade. 
“Temos que pensar em ser modelo. Por isso 
precisamos nos superar sempre e sempre 
mudar”. Para tanto, pediu  o comprome-
timento de todos os conselheiros e dos 
departamentos, aos quais agradeceu pelo 
empenho, e lembrou: “Toda ação tem que 
ser acompanhada de resultados”.

Beldi anunciou algumas mudanças que 
a Diretoria pretende fazer ao longo deste 
e do próximo ano. O prédio que abriga a 
sede passará por algumas reformas. O 
auditório ganhará nova estrutura e já há 
um projeto prevendo o deslocamento da 
entrada lateral, para dar mais conforto e 
segurança aos associados. As atividades 
também passarão por uma reformulação, 
a começar do fim da formalidade das 
reuniões. E novos departamentos serão 
criados. “Contamos com a participação 
de todos para que a Regional continue 
forte e cada vez mais representativa”, 
disse, informando sobre a realização das 
eleições em abril (ler página 16).

O presidente do Conselho, Nelson Tadeu 
Cancellara, ressaltou a necessidade de 
maior participação. “É importante que 
estejamos unidos. Um Conselho represen-
tativo exige um pouco mais de cada um, 
para nosso bem mesmo”, destacou, suge-

LIRA expõe dificuldades da 
legislação tributária

Fortalecendo a
representatividade
NA PRImEIRA REuNIãO DO ANO, DIRETORIA PEDE EmPENHO e colaboração de 
todos para fortalecer ainda mais a representatividade do Ciesp na região

rindo a criação de um departamento para 
atender à micro e pequena empresa. 

O 1º VICE-DIRETOR, Erly Domingues de 
Syllos, chamou atenção para a defasagem 
entre consumo e produção no País, lembran-
do que a produção industrial teve queda de 
2,7% e o Brasil hoje importa 21% do que 
consome. É preciso mudar esse cenário. 
“Para 2011 é esperado um crescimento de 
3,5% a 4%, positivo, mas sem euforia”, 
disse, depois de apresentar a evolução de 
empregos na região. 

Também falaram o 2º vice-diretor, Ma-
rio Tanigawa, que enfatizou a importância 
do Parque Tecnológico para a região (ler 
Entrevista) e o coordenador do Núcleo de 

mESA da 
primeira 
plenária 
do ano
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PLATéIA acompanhou a primeira
plenária do ano
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aprender também ouvindo experiências 
dos mais jovens. Com Steve Jobs e os 
fundadores do Google, por exemplo, 
aprende-se que é possível transformar 
sonhos em realidade”.

Em sua vida profissional, também foi 
assim: depois de trabalhar em São José 
dos Campos – na Embraer e Avibras – 
voltou para sua cidade natal há 16 anos, 
convidado pelo fundador da empresa, 
Alloys Wobben, a assumir a primeira 
brasileira fabricante de aerogeradores 
de grande porte. Falar em energia eólica 
naquela época parecia um sonho. “Em 
1995, o Brasil produzia 6 gigawatts, o 
equivalente a meia Itaipu. Hoje produz 
200 gigawatts, proporcional a 15 Itaipus. 
É um crescimento de 30% ao ano”, conta-
biliza, salientando que a energia eólica vai 
de vento em popa e deve mundialmente 
conquistar cada vez mais espaço.

Por isso é importante acreditar no que 
se faz. “A sorte é a oportunidade passan-
do na frente de quem se preparou, mas o 
azar é a mesma oportunidade passando 
na frente de quem não fez nada. Com 
paixão e dedicação, contudo, é difícil um 
empreendedor não dar certo.”

Por lições como essa, par ticipar de 
uma Roda do Aprendizado é uma forma 
de aprendizado que nenhum curso ensina, 
como observa a advogada Andréa Vernaglia 
Faria, presente à palestra de Vial, realizada 
em março (1º) na sede da Regional. “É im-
portante pelos contatos e, principalmente, 
por conhecer experiências profissionais de 
sucesso. A gente tem uma visão diferente 
do que acontece a nossa volta”. 

de aprender. “Sempre que podia, 
eu participava desses encontros 
no começo de minha carreira”.

Engenheiro mecânico e de 
produção, formado pela FEI 
(antiga Faculdade de Engenha-
ria Industrial, hoje Fundação 
Educacional Inaciana Pe Sabóia 
de Medeiros), Vial recorda de 
pelo menos três encontros que 
lhe foram marcantes.

Um com o cirurgião Eurycli-
des de Jesus Zerbini, responsável 
pelo primeiro transplante de co-
ração no mundo. “Aprendi muito 
sobre controle de qualidade, pela 

P
ara tudo, é preciso ter paixão no 
que se faz. E persistir sempre”. 
Esse, segundo o presidente da 
Wobben Windpower, Pedro 
Vial, é o segredo para obter su-

cesso em qualquer atividade, até na vida 
pessoal. E foi o recado que ele deixou aos 
participantes  da primeira Roda do Apren-
dizado realizada neste ano, abrindo a pau-
ta de trabalhos do NJE (Núcleo de Jovens 
Empresários) de 2011, que prevê, entre 
outras ações, a realização do 8º Congresso 
Estadual de Jovens Empreendedores em 
Sorocaba em agosto (ler box). 

Elogiando a iniciativa do NJE, Vial 
observa que propiciar aos mais jovens a 
oportunidade de ouvir os mais velhos fa-
larem de seus erros e acertos é uma forma 
inteligente de partilhar conhecimentos. E 

Foi esse o recado deixado pelo PRESIDENTE DA WOBBEN WINDPOWER AOS PARTICIPANTES 
DA RODA DO APRENDIzADO promovida pelo Núcleo de Jovens Empreendedores
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“

Paixão e persistência

Sorocaba sediará Congresso estadual
DAS 43 REGIONAIS do Ciesp, 25 contam com NJEs e Sorocaba se destaca entre 
eles. Tanto que em agosto a cidade deve sediar o 8º Congresso Estadual de Jovens 
Empreendedores, como anunciou o coordenador do Núcleo da Regional Soro-
caba, Rodrigo Figueiredo ao apresentar o cronograma de atividades para este 
ano. “Será o quinto do interior”, observa ele, lembrando que os três primeiros 
aconteceram em São Paulo, o que atesta a expressividade da participação do 
núcleo sorocabano no contexto do Ciesp.

O cronograma de trabalho do NJE prevê a realização de atividades em prati-
camente todos os meses, a começar do Cine Pipoca, agora em abril e em junho, 
o Happy Business em maio, o A+E, em julho e setembro, o feirão do imposto 
em setembro e a confraternização de dezembro. A próxima edição da Roda do 
Aprendizado será realizada em outubro e, a exemplo desta, a doação de alimentos, 
que são distribuídos às entidades filantrópicas, é o “custo” para participar.  

Durante a apresentação do plano de ação 2011, Figueiredo apresentou também 
os dois novos coordenadores adjun-
tos do NJE, Alessandra Oliveira e 
Silvio Rosa.

DuRANTE a palestra de novembro, Figueiredo (esq.) 
apresentou os dois novos coordenadores

FARIA 
(destaque)

Roda 
ajuda a 
ampliar 

nossa 
visão

analogia que ele fez entre um transplante 
e a necessidade de controle dos processos. 
Foi também uma lição de humildade e de 
amor ao ofício”. Com Wolfgang Sauer, 
ex-presidente da Volkswagem, que em 
sua gestão transformou a montadora na 
maior empresa privada brasileira, Vial diz 
ter aprendido a amar mais o Brasil, pela 
identificação do executivo alemão com o 
País. Outro desses encontros que marca-
ram foi um de seu amigo de infância, Luis 
Marins, sobre motivação e sucesso.

 
“OuVIR é, sem dúvida, uma forma 
marcante de aprender. E a gente pode 
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Segurança internacional

trabalho da Edscha, Gustavo Henrique 
Ferreira, que participou da palestra, conta 
que foi conhecer a metodologia e saiu 
bastante satisfeito. “Apesar de complexa, 
ela oferece muitas ações simples que po-
dem ser aplicadas por qualquer empresa”, 
afirma. A funcionária do setor de vendas 
da Leanclean, Vanessa Polaino, que 
participou pela primeira vez da reunião, 
mostrou-se bastante entusiasmada com a 
iniciativa. “Vim para me atualizar e achei 
o encontro muito interessante. Além de 
adquirir conhecimento, também consegui 
novos contatos”, declara.

internacional

W
CM, sigla inglesa para 
World Class Manufactu-
ring (manufatura de classe ring (manufatura de classe ring
mundial), é um conjunto de 
conceitos, princípios, polí-

ticas e técnicas para gestão e operação 
de manufatureiras. Concebido no Japão, 
o método busca dar vantagens compe-
titivas para as empresas que querem 
alcançar a liderança do mercado. E tem 
como um dos seus pilares a segurança. 
Foi para falar sobre o tema que o De-
partamento de Medicina e Segurança do 
Trabalho, elogiado por sua atuação (ver 
box), promoveu em fevereiro (24) palestra box), promoveu em fevereiro (24) palestra box

DEPARTAmENTO APRESENTA méTODO JAPONêS que, focando a
liderança de mercado, coloca segurança em primeiro lugar

A ATuAçãO do Departamento de 
Medicina e Segurança do Traba-
lho da Regional/Sorocaba tem 
merecido elogios até de cidades da 
base de outras regionais. Carlos 
Eduardo Padula, representante 
regional do Sintesp (Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do Traba-
lho do Estado de São Paulo) em 
Indaiatuba, enviou à Ruy Jaegger, 
coordenador do departamento, 
mensagem parabenizando-o “pela 
riqueza dos temas abordados em 
suas reuniões mensais, trazendo 
oportunidades de conhecimento, 
atualização, interação e aplicação 
de novas metodologias na área de 

com o engenheiro de segurança e meio 
ambiente, Marcelo Brancalion.

Como explicou ele, a metodologia, 
aplicada em grandes empresas como 
a Toyota, trabalha com dez pilares (ver 
quadro). A segurança aparece em pri-
meiro lugar por questões éticas, legais e 
econômicas, uma vez que acidentes, além 
de ocasionarem custos diretos - como 
danos à imagem, perda de matéria prima 
e atrasos na entrega - também geram 
custos indiretos, como baixas na moral e 
na motivação de uma equipe. “Embora 
venha em primeiro, a segurança é o pilar 
mais difícil de ser colocado em prática, 

Trabalho elogiado
por sindicato

porque depende da colaboração 
de cada funcionário. Buscamos 
constantemente eliminar as 
condições que podem gerar 
acidentes e lesões através do 
envolvimento de todas as áreas 
da empresa”.

A mETODOLOGIA incorpora um ETODOLOGIA incorpora um ETODOLOGIA
princípio conhecido como Pi-
râmide Heinrich, que diz que 
para cada acidente grave (uma 
mor te, por exemplo), há 30 
acidentes com lesões menores 
e 300 acidentes de baixa impor-
tância. Entretanto, se esses pe-
quenos acidentes que precedem 
uma ocorrência grave forem 
devidamente comunicados e 
tiverem suas causas cuidadas, 
os riscos diminuem. O objetivo 
final, como destaca Brancalion, 
é zerar os acidentes. 

Para o coordenador do Depar-
tamento de Medicina e Seguran-
ça do Trabalho, Ruy Jaegger, é 
importante saber o que as gran-
des empresas estão fazendo não 
para serem copiadas, mas para 
servir de inspiração às menores. 
“Através dessas apresentações, 
mesmo que o método seja sofis-
ticado demais à nossa realidade, 
sempre extraímos alguma ideia 
ou inspiração”.

O TéCNICO de segurança do 

POLAINO E FERREIRA: satisfação e
entusiasmo com a iniciativa

BRANCALION
falando aos falando aos 
associadosassociados
do Ciespdo Ciesp
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segurança 
do traba-
lho”. Padula 
é também 
fundador do 
Grupo de 
Segurança 
do Trabalho 
da Regional 
do Ciesp/
Indaiatuba.

JAEGGER
coordenador do 

departamento
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P
ara o Departamento de Res-
ponsabilidade Social, 2010 
ficou marcado pelo aumento de 
contribuições, através de incen-
tivos fiscais, a entidades ligadas 

ao CMDCA (Conselho Municipal dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes). O 
Ciesp tem representantes neste Conselho. 
E este departamento decidiu investir seus 
esforços na captação de recursos para 
estes projetos. O resultado apareceu.

“Fizemos uma campanha para divulgar 
as leis de incentivos fiscais visando proje-
tos do CMDCA. Em 2009 eles receberam 
cerca de R$ 900 mil. Em 2010, mais: o 
total chegou a R$ 1,3 milhão”, diz o pre-
sidente do Sindicato dos Contabilistas de 
Sorocaba, um dos integrantes do depar-
tamento, Mariano Amadio.

O objetivo, agora, é estimular as em-
presas a difundirem aos seus funcionários 
essa possibilidade: eles também podem 
doar mensalmente uma quantia para um 
projeto e depois abater do Imposto de 
Renda. A Gerdau, por exemplo, faz isso e 
seus colaboradores vêm se beneficiando 
destes abatimentos, ao mesmo tempo em 
que contribuem para diferentes projetos 
sociais. O desconto do IR é automa-
ticamente direcionado para ações do 
governo federal, mas é possível indicar 

Ação com resultado
DIVuLGAçãO DAS LEIS DE INCENTIVO PARA AS EmPRESAS, na qual
Departamento se empenhou em 2010, resultou em aumento de
contribuições a projetos para crianças e adolescentes

PAINEL - RESPONSABILIDADE SOCIAL

PRImEIRA REuNIãO do departamento em 2011. Da esquerda para a direita: maria Ângela 
Del Cistia (CmDCA), mariano Amadio (Sindicato dos Contabilistas), Elaine marques (Industria 
Skram), Jocilei Oliveira (Senai), Luiz Pagliato (minercal), Edith di Giorgi (Secretaria da
Juventude) e João Henrique de Freitas Alves (Senac).
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projetos da região onde o contribuinte 
vive e assim direcionar o recurso.

A PRImEIRA missão do Departamento de 
Responsabilidade Social para este ano de 
2011 é fazer essa informação chegar aos 
empresários e, principalmente, contadores 
das empresas, para que eles divulguem essa 
possibilidade ao maior número possível de 
pessoas. “Eles precisam comprar esta ideia: 
deixar o recurso na região, não delegar tudo 

para o governo federal”, diz o coordenador 
do Departamento, Luiz Pagliato.

“E não apenas isto”, completa o tam-
bém coordenador Jocilei Oliveira. “Vamos 
trabalhar mais com as entidades. Elas 
precisam saber que podem fazer proje-
tos, precisam aprender como fazer estes 
projetos de maneira que sejam aprovados 
e mais do que tudo: saber como usar os 
recursos. Ou seja, profissionalizar a gestão 
destes recursos. Toda entidade precisa ter 
um modelo de gestão”.

Outra tarefa será lutar pela aprovação 
de mudança na Lei 1300, de 1999, para 
permitir que o abatimento do imposto 
de renda para doações a esses projetos 
seja possível até 31 de março do ano da 
declaração. Hoje isto só pode ser feito até 
dezembro do ano anterior. Desta maneira, 
no momento em que os contribuintes 
estiverem fazendo suas declarações eles 
poderão encaminhar parte do imposto 
pago (até 6% no caso de pessoas físicas 
e 1% no de pessoas jurídicas) para enti-
dades de suas regiões. 

Para debater estes assuntos, o Depar-
tamento pretende realizar mais um Fó-
rum, previsto para setembro ou outubro 
deste ano.

EmBORA tenha sido apresentado em 1999 e sua autora já nem esteja 
mais na Casa – a deputada Angela Guadagnin não foi reeleita em 2006 e 
hoje é vereadora em São José dos Campos – a Câmara Federal ainda não 
votou a PL 1300/1999, que estabelece critérios para o contribuinte de-
duzir do Imposto de Renda doações feitas aos Fundos Nacional, Estadu-
ais ou Municipais para a Criança e o Adolescente. A última notícia que 
se tem do projeto, no portal da Câmara, revela que a matéria chegou a 
ir a plenário em dezembro de 2006, mas não foi apreciada por causa do 
encerramento da sessão.

Projeto de mudança ainda 
aguarda votação em plenário
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NESTE ANO, o Departamento vai dar sequ-
ência ao trabalho de difusão do conceito de 
sustentabilidade. “Vamos continuar promo-
vendo debates, palestras e workshops sobre 
o tema”, informou o diretor adjunto estadual 
do Meio Ambiente do Ciesp e coordenador 
do Departamento de Meio Ambiente do 
Ciesp/Sorocaba, Paulo Mendonça. “Pois 
sustentabilidade é mais do que o meio 
ambiente”, observa ele. Tanto que já está 
prevista a realização, entre os meses de abril 
ou maio – a data ainda não está definida – de 
um encontro sobre a sustentabilidade nas 
indústrias com foco regional.

Em 2010 já haviam sido realizadas várias 
reuniões, palestras e workshops sobre o 
tema. E um dos destaques, na avaliação 
do coordenador, foi o encontro realizado 
em setembro, com apoio da Essencis, que 
debateu a questão dos resíduos industriais 
de Sorocaba e novas tecnologias que podem 
ser aplicadas na região. 

Além disso, destaca Mendonça, o Departa-Além disso, destaca Mendonça, o Departa-Além disso, destaca Mendonça, o Departa
mento vai continuar dando apoio e orientação 

DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Encontros para
difundir conceito de 
sustentabilidade

O DEPARTAMENTO de 
Infraestrutura  preten-
de continuar focado 
no trabalho de estí-
mulo e incentivo à im-
plantação de um APL 
(Arranjo Produtivo 
Local) no ramo metal-
mecânico, um dos ob-
jetivos da Regional em 

UMA PAlESTRA sobre Drawback - reESTRA sobre Drawback - reESTRA -
gime aduaneiro especial que conce-
de incentivo fiscal ao exportador 
brasileiro por meio da isenção, 
suspensão ou restituição dos im-

postos cobrados sobre produtos 
importados ou adquiridos no 

mercado interno, vinculados 
à exportação – deu sequên-
cia às ações programadas 
pelo Departamento para 
este ano. A primeira delas 
foi sobre possibilidades 

INFRAESTRUTURA

Arranjos produtivos
continuam em foco

função do volume de indústrias concentradas 
nessa área, segundo o coordenador  Luiz 
Leite (foto). “Também pretendemos continuar 
participando das discussões sobre o sistema 
viário, cuja situação impacta de forma negati-
va a logística da empresa, tanto em Sorocaba 
como na região. E atuar no desenvolvimento, 
junto a órgãos públicos e empresas, de meios 
para viabilizar a ampliação do reuso da água 
nas atividades industrias” informa ele.

Fazendo um balanço das atividades do 
Departamento no  ano passado, Leite diz 
que o clima foi de retomada, “pois 2010 foi 
ano de retomada após a crise de 2009”. A 
palestra apresentada pelo dr. José Luiz Ricca, 
na ocasião, da Secretaria de Desenvolvimento 
do Estado, exatamente para falar do APL 
sobre o ramo metal-mecânico, foi um evento 
importante, segundo ele. “ O Departamento 
participou da confecção do anteprojeto para 
o desenvolvimento regional, para atender 
a proposta do presidente Paulo Skaf de 
organizar as oito cidades do em torno do 
Pólo Tecnológico de Sorocaba e da Toyota. E 
foram apoiadas empresas que necessitavam 
de acompanhamento da entidade para o 
encaminhamento de soluções junto a órgãos 
públicos”, resume o coordenador.

COMÉRCIO EXTERIOR

Palestras esclarecem 
dúvidas sobre ações 
em comércio externo

de redução tributária na importação de bens 
de capital, feita pelo advogado Alexandre da 
Lira (ver Painel Plenária), dentro da filosofia de 
informar e esclarecer sobre mecanismos do 
comércio exterior.

Segundo a coordenadora, Miriam Zacareli 
(foto), ano passado outras ações nesse sen-
tido foram realizadas, como palestra sobre 
a importância do tratamento fitossanitário 
nas embalagens de madeira, feita por Erika 
Bergamini, e necessidade de alcançar com-
petitividade internacional, com habilitação 
através do Siscomex (Sistema Integrado de 
Comércio Exterior), para importar e exportar, 
formulada pelo supervisor das equipes de 
fiscalização da Delegacia da Receita Federal 
em Sorocaba, Evilásio Savergnini Filho. Para 
este ano, informa Zacareli, estão previstos 
ainda um workshop sobre e-commerce, pa-

lestra sobre o Regulamento CE 1907/2006, 
relativo ao registro, avaliação e restrição de 
substâncias químicas, e uma sobre certificado 
de origem.

A palestra sobre drawback foi feita pelo 
colaborador da equipe de consultoria do Ban-
co do Brasil – Gecex Campinas (Gerência de 
Apoio ao Comércio Exterior), Marcos Paulo 
Custódio, em março (17). Segundo ele, a prin-
cipal vantagem está na redução do custo para 
a importação. A importação de motores para 
máquinas de cortar grama, por exemplo, teria 
custo final de R$ 532.447. Caso fosse utilizado o 
regime Drawback Suspensão, o valor cairia para 
R$ 290 mil, 45,5% a menos. No caso do Drawba-
ck Isenção, o mesmo produto sairia por R$ 382,2 
mil, resultando numa redução de 28,2%.
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UMA PAlESTRA
gime aduaneiro especial que conce
de incentivo fiscal ao exportador 
brasileiro por meio da isenção, 
suspensão ou restituição dos im

postos cobrados sobre produtos 
importados ou adquiridos no 

mercado interno, vinculados 
à exportação – deu sequên
cia às ações programadas 
pelo Departamento para 
este ano. A primeira delas 
foi sobre possibilidades 
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às empresas nas questões de licenàs empresas nas questões de licen-
ciamentos ambientais e legislação ciamentos ambientais e legislação 
ambiental, pois “as empresas ambiental, pois “as empresas 
buscam no Departamento inforbuscam no Departamento infor-buscam no Departamento infor-buscam no Departamento infor
mações sobre como tratar esses mações sobre como tratar esses 
assuntos de maneira correta”.assuntos de maneira correta”.

DEPARTAMENTO DE TECNOlOGIA

Inovação, capital
humano e eficiência
energética marcaram 
as ações em 2010 
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aTRêS TEMAS monopoli-
zaram as atenções do De-
partamento de Tecnologia 
da Regional do Ciesp/
Sorocaba ao longo do 
ano passado: inovação, 
capital humano e eficiên-
cia energética, segundo 
balanço do coordenador Marcos Carneiro da 
Silva (foto). 

A apresentação do programa Sibratec, que 
apóia atividades de P&D para inovação de 
produtos e processos, abriu o calendário de 
eventos de 2010. Trata-se de uma ação conjunta 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, por 
intermédio da Finep, e do Governo do Estado, 
através da Secretaria de Desenvolvimento, que 
pode resultar em apoio de até 90% dos valores 
despendidos nesses projetos. 

A apresentação aos associados Capital Huma-Capital Huma-Capital Huma
no, que disponibiliza informações sobre oferta 
e demanda de mão de obra em todo Estado, 
foi outro fato importante, na avaliação de Silva, 
“pois visa ampliar a sinergia entre indústrias 
e instituições de ensino”. Para apresentá-lo, 
estiveram em Sorocaba membros do conselho 
consultivo do Sesi e do Senai.

A eficiência energética foi tema do encontro 
que encerrou a série de eventos realizados pelo 
Departamento. Foi apresentada aos associados 
uma metodologia completa para estudos e imple-
mentação de ações de eficientização energética 
nas empresas, incluindo discussões da legislação 
vigente, apresentação de cases de sucesso e de 
opções para o financiamento de tais ações.

MENDONÇA quer lembrar 
que sustentabilidade vai que sustentabilidade vai 
além do meio ambientealém do meio ambiente
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EM AÇÃO

AlÉM DE INTENSIFICAR o atendimen-
to às necessidades específicas das 
empresas da região, no ano passado o 
Departamento Jurídico do Ciesp/Soro-
caba também passou a trabalhar em 
sintonia com o Departamento Jurídico 
da Fiesp, atuando em ações judiciais de 
interesse geral das industrias. E obteve 
várias vitórias, como observa o diretor 
Estadual Adjunto Rodrigo de Paula Bley

Para este ano, informa ele, o Depar-
tamento pretende realizar palestras de 
interesse do setor. “Esta prevista uma 
sobre direito concorrencial já para abril 
ou maio, visando  esclarecer e orientar 
os associados sobre temas controverti-
dos”, diz Bley. Também estão previstas 
palestras a serem realizadas na sede da 
Fiesp, em São Paulo com transmissão 
ao vivo para as regionais.  “O Depar-
tamento continuará com o sistema de 
atendimento pessoal aos associados, 
realizado na sede do Ciesp, com ênfase 
nas áreas de direito tributário e traba-
lhista”, acrescenta o diretor.

EM AÇÃO
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DURANTE DOIS ANOS, um gru-
po de mulheres passou por 
cerca de 20 cursos no Senai. 
Em 2010, a teoria foi posta 
em prática e elas começaram a 
produzir e  vender, tornando-se 
micro-empresárias individu-
ais. Ou seja, aprenderam não 
apenas a fazer os objetos, mas 
também a dar preço a eles, 
contabilizar lucros, tornar o 
resultado de seus trabalhos um 
negócio. “O ano passado foi 

COMITê FEMININO

Meta agora é expandir 
Nós Mulheres para toda região

um ofício e se tornarem empreendedoras. 
Outra cidade que já mostrou interesse em 
levar o projeto foi  Porto Feliz.

“Não podemos deixar de lembrar que o 
projeto também tem como bandeira limpar 
a natureza,” diz Valéria Barros, também 
coordenadora do comitê. “Recebemos 
restos de vidros e os transformamos em 
outros objetos. Recebemos banners usados 
que viram lindas bolsas!” E para isto, o 
Comitê quer incentivar a doação de ma-
terial reciclado. E por fim, ampliar opções 
de locais onde estas mulheres possam 
levar seus produtos para vender. Ou seja, 
incentivar aqueles que organizam feiras e 
eventos, a abrir um espaço para elas mos-
trarem e venderem objetos produzidos. 
Vale a pena!
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EMPREGO

Equilíbrio entre oferta e procura é meta da
CME, na qual Regional participa ativamente
QUAlIFICAÇÃO É hOjE fator determinante 
para a colocação profissional. Entretanto, 
em alguns setores já há desequilíbrio entre a 
demanda de mercado e a oferta de mão de 
obra qualificada. Equilibrar essa balança é um 
dos intuitos da CME (Comissão Municipal de 
Empregos), órgão tripartite, formado por 18 
representantes dos setores público, patronal 
e trabalhador, cujo objetivo é fomentar a 
geração de emprego e buscar recursos para 
capacitação e requalificação profissional. 
Nele o Ciesp, representado por Cristiane 
Oliveira (titular) e Eva Marius (suplente), tem 
expressiva participação como representante 
do segmento industrial.

Como observa Oliveira, a CME é uma das 
principais fontes de informação para a defi-
nição dos cursos bancados pelo FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador) ou oferecidos 

pela Unit (Universidade do Trabalhador). 
“Promovemos reuniões nas quais discu-
timos e levantamos nossas necessidades 
em relação à mão de obra. Através desse 
levantamento, o poder público elabora pro-
jetos solicitando a realização dos cursos”, 
esclarece. Segundo ela, a ideia da CME é 
trazer de volta ao município, com esses 
cursos de capacitação, a verba recolhida 
pelo governo federal, por meio de impostos, 
para tal finalidade.

Conforme Oliveira, a CME é de extrema 
importância a todos os setores econômicos. 
Mas precisaria ser ainda mais acionada, para 
garantir a especialização da mão de obra ne-
cessária. “Esperamos que sejam realizados 
cada vez mais cursos, pois infelizmente as 
vagas são bastante limitadas e não contem-
plam a todos”.

DEPARTAMENTO jURíDICO

Trabalho em sintonia
com sede resulta em
vitórias no judiciário

um exercício do aprendizado. Em 2011, 
a intenção é ampliar esse projeto para 
municípios ligados à diretoria do Ciesp/ 
Sorocaba, levar esse tipo de empreende-
dorismo para todos”, diz a coordenadora 
do Comitê Feminino, Sueli Beldi. E tudo 
seguindo a filosofia do aprender, executar 
e multiplicar conhecimento.

O primeiro passo já foi dado: a pri-
meira dama da cidade de Votorantim, 
Suzana Pivetta, comprou a idéia e o pri-
meiro grupo de mulheres formadas hoje 
trabalha num dos box da incubadora de 
empresas do município. E elas vão passar 
o conhecimento adquirido para outras 
mulheres. Agora as mulheres de Votoran-
tim que recebem um benefício social, vão 
contar com a possibilidade de aprender 

BElDI E BARROS confiantes na
expansão do projeto
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do Ciesp/Sorocaba

OlIVEIRA 
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força da 
qualificação
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Com uma equipe especializada, o 
realiza um inventário sobre a saúde do trabalhador. 

SESI Sorocaba

 Asociodemográficas, hábitos de vida e presença de doenças; 
valiação das condições de saúde, estilo de vida, características

 Aferição de pressão arterial, peso, altura, IMC (Í
  

ndice de Massa
Corporal) e teste de glicemia;

 Avaliação odontológica;

 Orientação sobre vida saudável;

 Relatório final de saúde para a empresa facilitando o planejamento
 nos investimentos em saúde.

 

Agende um atendimento e confira o que o SESI-SP pode fazer 

pela qualidade de vida de seus colaboradores e uma gestão

socialmente responsável.
Informações e agendamentos: (15) 3388-0428
dsevsorocaba@sesisp.org.br
*Indústrias beneficiárias do SESI: www.sesisp.org.br/industriasaudavel

V
e gratuito para os colaboradores de sua empresa*? 

ocê sabia que o SESI Sorocaba oferece serviço de diagnóstico de saúde completo

Detecção Precoce da Hepatite C
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APROVEITAR
A mARé
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O 
Teatro Municipal de Sorocaba 
reuniu, na manhã da última 
terça-feira de março (29), 
cerca de 200 empresários 
interessados em informações 
sobre como tornar-se forne-

cedor da cadeia produtiva de petróleo, gás 
e energia, platéia mais de 30% superior a 
que participou de outro encontro sobre o 
mesmo assunto três meses antes.

Esse interesse tem uma explicação pal-
pável: as previsões são de que nos próximos 
anos, até o início da exploração do pré-sal, 
o segmento movimentará em torno de US$ 
240 bilhões. E as empresas da região têm 
potencial para aproveitar essa oportuni-
dade, como lembrou o diretor titular do 
Ciesp/Sorocaba, Antonio Roberto Beldi, 
na abertura do seminário realizado no 
final de março. “Sorocaba se insere dentro 
da cadeia produtiva desse setor. Só não 
participará quem não quiser”. 

É nisso o que acredita a diretoria da Re-
gional/Sorocaba. Tanto que aquele evento 
foi o quarto que o Ciesp, juntamente com 

seus parceiros, promoveu sobre o mesmo 
tema. O primeiro, em junho passado, foi 
sobre o cadastramento no Prominp (Pro-
grama de Mobilização da Indústria Nacio-
nal de Petróleo e Gás Natural), iniciativa do 
governo federal para incentivar a indústria 
nacional de bens e serviços a participar da 
cadeia produtiva do setor. 

Em dezembro, cerca de 150 pessoas es-
tiveram no Teatro do Sesi para se informar 
sobre o Cadfor (Sistema de Cadastramento 
de Fornecedores para o Segmento Brasilei-
ro de Exploração e Produção de Petróleo 
e Gás Natural), um cadastro único que 
possibilita às empresas de petróleo e gás 
acesso a fornecedores nacionais de bens 
e serviços.

Ainda em março (16), duas semanas an-
tes do seminário realizado no Teatro Muni-
cipal, a diretoria do Ciesp/Sorocaba reuniu, 
na sede, os associados e a imprensa para 
a assinatura de um ato de cooperação e 
parceria com a Caixa, o Sebrae, a Associa-
ção Comercial e a Prefeitura de Sorocaba, 
objetivando oferecer capacitação técnica e 

facilitar a obtenção de recursos a empresas 
interessadas em atuar nesse segmento. 

Na ocasião, o superintendente regional 
da Caixa, uma das parceiras do Ciesp nessa 
iniciativa, Sandro Vimer Valentine, anun-
ciou que a instituição está entrando forte 
nesse campo: das 80 superintendências da 
Caixa, uma é voltada exclusivamente para 
o setor de petróleo e gás e está sediada no 
Rio de Janeiro. “Sorocaba é primeira fora 
da faixa litorânea autorizada a atuar no 
incentivo à capacitação das empresas para 
atuar nesse segmento. Somos um piloto”. 
Isso porque, justificou, o mercado é pro-
missor: “Sorocaba e região são um grande 
pólo de atração de investimentos”. 

Confirmando a atenção que a Caixa 
dá a Sorocaba e região nesse processo, o 
próprio superintendente regional da Caixa 
– Petróleo/BNDES, Edalmo Porto Rangel, 
esteve na cidade participando do encontro 
no Teatro Municipal. E falou do impacto 
que esse setor tem nas regiões onde atua. 
Em Macaé, Rio de Janeiro, por exemplo, 
em poucos anos a população saltou de 60 >

CIESP/SOROCAbA InCEnTIVA EmPRESAS REgIOnAIS A SE
CAPACITAREm PARA APROVEITAR AS OPORTunIDADES DO PRé SAl, 

quE ATé 2014 DEVE mOVImEnTAR uS$ 240 bIlhõES

APROVEITAR
A mARé







28 REVISTA DO CIESP / Edição 76

CAPA

mil para 300 mil habitantes. “Outras áreas 
da economia acabam impactadas, pois 
há necessidade de casa para as pessoas, 
escolas, alimentação, vestuário...”. 

Ao falar na abertura desse encontro, o 
prefeito Vitor Lippi enalteceu o trabalho do 
Ciesp nessa iniciativa. “A Regional Soroca-
ba é considerada uma das mais atuantes do 
Estado, o que é uma satisfação para nós”, 
disse, destacando ser importante esse 
trabalho articulado para incentivar as em-
presas a participarem das oportunidades 
com o pré-sal - além do Ciesp e Caixa, são 
parceiras nessa ação o Sebrae, a Associa-
ção Comercial de Sorocaba e a Prefeitura 
Municipal: “A gente cresce quando está 
junto”, acentuou Lippi 

O verdadeiro potencial da indústria 
regional para atuar nesse mercado não foi 
avaliado. Mas que ele existe é evidente e 
a palavra chave para entender o porquê 
chama-se conteúdo local: em 2003 o Gover-
no Federal criou uma política com objetivo 
de ampliar a participação da indústria na-
cional no fornecimento de bens e serviços, 
em bases competitivas e sustentáveis, para 
o setor de petróleo, gás e energia. 

Foi estabelecido um percentual mínimo 
de nacionalização no fornecimento para a 
cadeia produtiva do setor. As operadoras 
levam vantagens nos leilões realizados para 
exploração e produção quando apresentam 
elevados índices de conteúdo local. Quando 
não o aplicam, estão sujeitas a pesadas 
multas, que variam de 0,5% a duas vezes 
o valor do item contratado. E dos 434 
contratos em vigor, em cerca de 70 foram 
constatados problemas que as empresas 
estão procurando sanar.

A ANP (Agência Nacional de Petróleo) 
estabeleceu, na 7a rodada de licitações para 
o setor de petróleo, em 2005, uma lista com 
63 itens nos quais a exigência de componen-
tes de bens e serviços com conteúdo local 
se aplica. Eles vão da realização de estudos 
e projetos às perfurações mais complexas. 
Tais itens desdobram-se em até 400 mil 
outras variáveis em que é possível entrar 
nessa cadeia produtiva. O índice de nacio-
nalização exigido também varia conforme 
o item – vai de 5%, no caso de aquisição de 
equipamentos na perfuração, a 100%, para 
injeções rígidas e fabricação de dutos de 
escoamento, na fase de produção. 

BELDI
na abertura 
do Seminário 

no Teatro 
Municipal. 
Ao lado, a 

mesa de 
palestrantes 

que
esclareceram 

muitas
dúvidas 
sobre a 

cadeia de 
fornecedores 
do segmento
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Também é significativo o valor que isso 
representa. Desde a criação do Prominp, 
a participação da indústria nacional nessa 
cadeia produtiva cresceu de 57% para 75% 
no primeiro semestre de 2009, movimen-
tando US$ 14,2 bilhões de dólares a mais 
e gerando 640 mil postos de trabalho no 
período, segundo informa o Ministério das 
Minas e Energia. 

E embora o número de empresas opera-
doras esteja se ampliando com a abertura 
para a exploração e produção de petróleo e 
gás, a Petrobras ainda é a maior compradora: 
responde por 75% das aquisições de bens 
e serviços. “No período de 2004 a 2010, 
três mil micro e pequenas empresas foram 
capacitadas para se tornarem fornecedoras 
da cadeia produtiva de petróleo e gás. Já fo-
ram realizadas 65 Rodadas de Negócios, que 
geraram expectativas para fornecimento de 
bens e serviços em torno de R$ 2,6 bilhões”, 
segundo informou a assessoria de imprensa 
da Petrobras à Revista do Ciesp.

MAS PARA candidatar-se há uma série de 
exigências (ver infográfico). A primeira de-
las é fazer o cadastro, como orienta Gerson 
Rentes Borges, coordenador de atendimento 
aos fornecedores, que também esteve em So-
rocaba participando do seminário realizado 
no final de março. “A oportunidade existe e 
não é só para os grandes, pois a Petrobras 
não compra apenas grandes equipamentos; 
ela adquire até serviços de transporte, por 
exemplo”. O importante é a qualificação do 
produto ou serviço, recomenda ele. “Tem 
havido um aumento da procura de empre-
sas interessadas em entrar nessa cadeia e 
é essencial que exista, pois já se identificou 
a necessidade de mais fornecedores para 
atender às exigências e aumentar a com-
petitividade da indústria”.
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RANGEL, BORGES E OTHERO: linhas de crédito da Caixa, necessidades da Petrobras 
e a visão de um fornecedor, a Jaraguá              
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E a indústria nacional nunca esmorece nos 
momentos em que se lhe impõem desafios 
como esse, observa o presidente da Jaraguá 
Equipamentos Industriais, Wagner Othero: 
“A indústria nacional nunca fracassou e são 
incontáveis o exemplo disso”, relata ele. E 
cita como exemplo o reator de uréia com 
ligas especiais que a empresa fabricou, o 
primeiro do País, quando isso foi preciso. 

Uma das 35 empresas que, segundo le-
vantamento da Superintendência Regional 
da Caixa, atuam na cadeia de fornecedores 
desse segmento (ver quadro), a Jaraguá 
é fornecedora da Petrobrás desde 1960, 
produzindo trocadores de calor, vasos de 
pressão, reatores, fornos petroquímicos 
e torres de processo, segundo informou 
a assessoria de imprensa da empresa, 
lembrando que desde o início ela teve que 
formar um corpo técnico de engenharia de 
grande capacitação, bem como implantar 
um departamento de Garantia de Qualida-
de e até mesmo se associar a empresas es-
trangeiras detentoras de tecnologia própria 
para ter acesso ao projeto de equipamentos 
usados no processo. 

São requisitos que, segundo Othero, 
longe de afugentar, ajudam as candidatas 
a entrar nesse processo. “Essas exigên-
cias nos obrigam a procurar fazer cada 

>

vez melhor”, 
sintetiza ele, 
confiando que 
a indústria na-
cional vai res-
ponder positi-
vamente a essa 
necessidade. 
“Queremos que 
o conteúdo na-
cional aumente 
de forma signi-
ficativa”. A F. 
Master, de Itu, 

Alguns dos fornecedores da Região de Sorocaba
Estas são alguns dos fornecedores da Petrobras na região
de Sorocaba. Como é possível constatar, até algumas micro
empresas fazem parte dessa rede

■ EQUIPAMENTOS GULIN LTDA
■ COOPER TOOLS INDUSTRIAL LTDA
■ EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA
■ F MASTER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
■ HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA
■ IBRAV ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
■ JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
■ NEWAY VÁLVULAS DO BRASIL LTDA
■ NOXI QUIMICA LTDA
■ SCEPP COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
■ SPORTBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
■ SRI SOCIEDADE RMG INVEL LTDA
■ TECPOLIMER TECNOL. EM POLIMEROS
■ TK CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
■ TRACTUS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO LTDA
■ TYCO VALVES E CONTROLS BRASIL LTDA
■ TRIPLE M. TUBOS, VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA.
■ VANASA MULTIGÁS ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OS RESuLTADOS da iniciativa que 
vem sendo desenvolvida pela Re-
gional do Ciesp e seus parceiros 
serão avaliados até o final do ano, 
como informa o 1º vice-diretor do 
Ciesp, Erly de Syllos. “Vamos fazer 
um levantamento oficial para ver 
em quanto aumentou o número 
de empresas cadastradas”, diz 
ele, antecipando que outro even-
to para informar e esclarecer 
o empresariado da região está 
sendo programado para este ano 
“Sorocaba não pode ficar de fora 
desse momento”, afirma catego-
ricamente.

E informação e orientação são 
fundamentais para as empresas 
interessadas. Como bem lembrou 
o presidente da Associação Co-
mercial de Sorocaba, Nilton Silva 
Cesar, presente em todos esses 
encontros, ele, como empresário, 
sempre achou que era sonho uma 
empresa regional participar desse 
processo, pois os caminhos são 
difíceis. “Mas sabemos agora que 
isso é possível e que as empresas 
precisam se qualificar para tal 
finalidade”. Ou, como analisa o 
gerente regional do Sabrae em 
Sorocaba, Carlos Alberto Freitas, 
também presente em todos esses 
encontros, “na medida em que as 
grandes são acionadas, as micro e 
pequenas têm oportunidades tam-
bém. O que as empresas precisam 
é ter vocação, vontade de fazer e 
se capacitar”. 

Esses encontros promovidos 
pela Regional do Ciesp e seus 
parceiros, pontua Beldi, são moti-
vadores para que o empresariado 
regional dê os primeiros passos. 
Mais que isso até, complementa 
Syllos, o Ciesp/Sorocaba tem até 
funcionários treinados e capaci-
tados para dar orientações aos 
interessados em promover seu 
cadastro nessa lista de fornece-
dores. “E vem mais por aí. No 
que depender do Ciesp, Sorocaba 
e Região vão aproveitar esse mo-
mento”, garante.

Ação será 
avaliada até
o final do ano

JuLIO DIAz: diretor
Estadual de Infraestrutura
do Ciesp
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é fornecedora da Petrobras desde 1987 
e produz medidores de vazão e válvula. 
Segundo informa a assessoria da empre-
sa, a empresa de energia hoje responde 
diretamente por 40% de seu faturamento 
e 70% indiretamente. “É um cartão de 
visitas”, diz a nota, com o que concorda 
a Jaraguá, que tem na Petrobras 80% de 
sua carteira de pedidos.  

Por isso, como lembrou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Sorocaba 
e 2º vice-diretor da Regional do Ciesp, 
Mario Tanigawa, durante a cerimônia de 
assinatura do ato de cooperação e parceria, 
“quem é capaz de fornecedor para grandes 
montadoras, também pode se candidatar 
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Ciesp está empenhado em agir como motiva-
dor para que as empresas paulistas forneçam 
à cadeia petrolífera. Para isso, em maio do 
ano passado firmou uma parceria com a 
Petrobrás e desde então vem capacitando 
pessoas em todas as 43 Diretorias Regionais 
para auxiliar os associados.

a fornecedor da cadeia de energia”, disse, 
numa alusão ao perfil industrial de Soro-
caba, reforçado nesse setor com a chegada 
da Toyota. “O que não podemos fazer 
é ficar de braços cruzados enquanto os 
estaleiros estão importando engenheiros 
e técnicos. Nós temos que nos capacitar, 

em engenharia e técnica, para a área de 
construção naval”, enfatizou.

O diretor de Infraestrutura do Ciesp, Ju-
lio Diaz, que esteve no seminário realizado 
no Teatro Municipal, além de reafirmar o 
potencial de negócio que o setor apresenta e 
enfatizar o potencial regional, afirmou que o 
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V
alorizar o trabalho do servidor, 
dando-lhe atenção especial. 
Depois, mudar o conceito que 
a população, de modo geral, 
tem sobre servidores públicos. 

São esses os objetivos da secretária de 
Gestão de Pessoas, antiga Secretária de 
Recursos Humanos, Silvana Chinelatto, 
advogada, concursada como Procuradora 
Municipal, que há 24 anos trabalha na 
Prefeitura, é vice-presidente da Funserv 
(Fundação da Seguridade Social dos 
Servidores Municipais) e integrou a 
comissão que elaborou o Estatuto do 
Servidor Público.

Com a ideia de primeiramente mudar a 
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Trabalho em equipe

imagem do funcionário que, reconhece, 
não é muito boa perante os munícipes, 
Chinelatto iniciou uma ação para modi-
ficar o conceito que o próprio servidor 
tem de si e de sua função, para depois 
transformar o conceito da população. “O 
ponto alto desse departamento são as 
pessoas, o crescimento profissional de 
cada uma, para que elas possam assumir 
verdadeiramente seu papel e estar sem-
pre à disposição da população”. 

A secretária conta que iniciou esse 
processo com os 60 funcionários do 
seu setor. A solução encontrada foi rela-
tivamente simples: ela passou a estimular 
o trabalho em equipe e os primeiros resul-
tados positivos vieram. “Acredito muito 
no trabalho em equipe, pois assim as 
pessoas acabam entendendo que estão 
ajudando a construir algo”.  Segundo a 
secretária, alguns projetos não caminha-
vam porque não havia cobrança. Hoje 
esse quadro mudou. “Nós trabalhamos 
assim: começou a fazer, tem que terminar. 
Geralmente a tarefa é dividida e assim 
rapidamente concluída”. 

PARA GARAnTIR bons resultados, a Se-
cretaria investe constantemente no trei-
namento dos funcionários. Um deles faz 
parte do projeto Gestão a Vista, baseado 
no Balanced Scorecard, ferramenta de 

gestão organizacional adaptada para o 
serviço público. Um profissional foi con-
tratado para essa adaptação e treinar os 
funcionários, que já passaram a utilizar 
a ferramenta que, através de números, 
mostra indicadores e metas a serem al-
cançadas. A ideia é fazer com que todos 
os oito mil servidores passem a trabalhar 
com metas. A principio já receberam 
treinamento os que exercem cargos de 
chefia e até o final de maio os demais 
serão alcançados. Inovador, o projeto 
chamou atenção no Congresso Nacional 
de Recursos Humanos em Santos, ano 
passado, e pois muitas empresas priva-
das não conseguem colocar em prática 
esse sistema.

Outro programa a ser desenvolvido ain-
da este ano é o Banco de Ideias, que tem 
a finalidade de estimular os servidores a 
verbalizarem suas ideias para a melhoria 
de processos e economia, oferecendo 
prêmios para as boas ideias. “Esperamos 
integrar todas essas propostas. Sabemos 
que esse é um caminho sem volta, pois 
queremos consolidar todos os projetos 
de tal maneira que vire uma rotina. Isso 
é bom para os funcionários, que estão 
se sentindo mais valorizados por terem 
esse espaço. E é bom para o munícipe, 
que ganha em qualidade de atendimento 
e agilidade”, afirma Chinelatto.

SECRETáRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS estimula trabalho 
em equipe para valorizar 
os servidores e assim
mudar a imagem que 
cidadãos têm dos
funcionários públicos

CHInELATTO é advogada, Procuradora 
Municipal concursada e está há 24 anos 
no serviço público
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FUnCIOnáRIO atende a munícipe: em equipe, para melhorar
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L
eis de incentivo ainda são um dos 
instrumentos utilizados pelos mu-
nicípios da região em sua política 
de atração de indústrias, como se 
pode constatar neste levantamen-

to feito pela Revista Ciesp/Sorocaba: em seis 
das oito cidades consultadas essa prática 
é utilizada. E com excelentes resultados, 
segundo as prefeituras entrevistadas. 

Em Boituva, por exemplo, mais de 40 
empresas se instalaram beneficiadas por 
leis que oferecem isenção de impostos e 
doações. Em Itu, outras 20. Em Tatuí, 15 
empreendimentos se beneficiaram de um 
programa criado para atrair investimen-
tos. Em Itapetininga, além de atrair novos 
projetos, esses incentivos possibilitaram 
que várias das empresas já instaladas in-
vestissem em ampliações. Em Sorocaba, 
nos últimos dois anos já foram assinados 
cerca de 50 protocolos de intenção com 
empresas interessadas em se instalar no 

município. Em Votorantim, informa a as-
sessoria de imprensa, muitas empresas têm 
procurado a Secretaria de Gestão Política e 
Econômica atraídas pelas leis de incentivo 
oferecidas pelo município.

As benesses oferecidas variam conforme 
a cidade. Em Itapetininga, além da doação 
e cessão de áreas públicas, devolução da 
quota parte do ICMS, isenção de impostos 
municipais e obras de infraestrutura, o 
município também devolve a quota parte 
do IPVA. Em Boituva, sete leis versam so-
bre o tema, entre as quais está a 1938/09, 
relacionada ao pagamento de alugueis às 
indústrias. Em Itu, existem duas leis especí-
ficas para tal finalidade e uma delas oferece 
o ressarcimento de 50% da quota parte do 
ICMS por dez anos. Em Sorocaba, o incen-
tivo busca atrair também a toda cadeia de 
fornecedores, tal como acontece com a 
Toyota, e tem sido uma das estratégias de 
desenvolvimento adotada pela prefeitura. 

ESPECIAL
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CIDADES DA REgIãO OfERECEm benefícios como isenção de
impostos e cessão de áreas para atrair empresas 

Há ainda a possibilidade de redução de 
tributos e IPTU por um prazo de até 12 
anos e um programa voltado à incubação 
de empresas. Em Votorantim, há duas leis 
específicas sobre incentivos.  

Porto Feliz criou um programa especifi-
camente para esse fim, o Prodes (Programa 

ESPECIAL

Leis que incentivam

SILVA, secretário de fazenda e 
finanças de Tatuí

SCHINCARIOL,
em Itu (à esq.) e
PARQUE INDUSTRIAL
de Boituva
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>

de Desenvolvimento Econômico e Social), 
que estabelece a possibilidade de doação 
de terrenos para construções ou amplia-
ções e realização de obras de infraestrutu-
ra, relata o secretário de Desenvolvimento 
Social e Sustentável, João Carlos Esquerdo. 
O mesmo fez Tatuí, que implantou, em 
2007, o Pró-Tatui (Programa de Incentivo 
ao Desenvolvimento Econômico e Social 
do Município de Tatuí) destinado a estimu-
lar o crescimento da atividade empresarial 
no município. “É uma lei que traz o apoio 
necessário ao empresário com o que há de 
mais atual em legislação”, diz o secretário 
de Fazenda e Finanças, Luiz Paulo Ribeiro 
da Silva, que responde interinamente pela 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvi-
mento Econômico e Habitacional, pasta 
ao qual a questão é afeta. “O empresário 
analisa vários fatores na tomada de deci-
sões. Uma moderna lei de incentivos, que 
atenda seu projeto, é um deles. Mas há 
também outros fatores, como a questão 
logística e a oferta ou preparação da 
mão de obra. E o Pró-Tatuí traz esse apoio 
necessário ao empresário”, diz. 

Já em Sorocaba os incentivos são de 
outra natureza, como pontua o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Mario 
Tanigawa. O município oferece benefícios 
em impostos e taxas municipais, mas pelo 
seu atual estágio de desenvolvimento 
as exigências das empresas interessadas 
são outras. “A estrutura que a cidade 
oferece conta muito. Localização geográ-
fica privilegiada, qualificação da mão de 
obra, existência de uma retaguarda para 
a exportação de produtos – temos aqui a 
Eadi (Estação Aduaneira Interior ou “porto 
seco”) operada pela Aurora – enfim, a or-
ganização do município é um incentivo aos 
empresários. E nós estamos preparados 
e bem organizados para receber novas 
indústrias”, comenta ele. Tanto é assim 
que o prefeito Vitor Lippi deve enviar 
para a Câmara Municipal um projeto de 
lei para atrair empresas de grande porte 
e possibilitar que cidades da região tam-
bém sejam beneficiadas com as empresas 
da cadeia de fornecedores.

Efetivamente, oferecer incentivos sim-
plesmente não basta, como observa o 

secretário de Governo da Prefeitura de 
Boituva, Antonio Evaristo Candiotto. “O 
bom atendimento sempre faz a diferença 
na hora de uma escolha. Além dos incen-
tivos dados pela Prefeitura, montamos um 
grupo de trabalho comprometido em tomar 
medidas imediatas para ampliar ainda mais 
os locais de áreas industriais do município, 
a fim de atender a demanda”, diz ele. Em 
Votorantim, constata o órgão responsável, 
as empresas também querem saber sobre 
vias de acesso, rodovias, distância da 
capital, cidades e estados e disponibi-
lidade de mão-de-obra. “Os incentivos 
são importantes, porém a infraestrutura 
municipal também deve ser avaliada. No 
nosso caso, o município possui grande 
quantidade de água, todas as classes 
de energia, terrenos para instalação de 
indústrias, mão de obra qualificada, muitas 
instituições de ensino técnico”, observa o 
secretário de Trabalho e Desenvolvimento 
de Itapetininga, Geraldo Minoru. 

O secretário municipal de Apoio ao 
Emprego e Incentivo ao Desenvolvimento 
Empresarial de Itu, José Rubens Nunes Go-
mes, concorda com eles. “O que realmente 
define a opção por uma ou outra cidade 
são as condições favoráveis do município 
com relação à infraestrutura, logística, bem 
como a presença nestas cidades de entida-
des para formação e qualificação profissio-
nal. Itu investe maciçamente nisso”.

Esse raciocínio norteia as decisões de 
Iperó, como informa o prefeito Marco 
Antonio Vieira de Campos. “No início do 
Distrito Industrial, as empresas recebiam 
a doação dos terrenos, mas não encon-
travam respaldo em formação de mão de 
obra, infraestrutura, escolas para os fun-

ESQUERDO
(à esq.),
secretário de 
Desenvolvimento 
Social e
Sustentável de 
Porto feliz.
CANDIOTTO
(ao lado),
secretário de
governo da
prefeitura de 
Boituva

REgIãO industrial de Tatuí e gOmES (à dir.), secretário de Apoio ao Emprego e 
Incentivo ao Desenvolvimento Empresarial de Itu
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o que demonstra ter a região assimilado 
um conceito presente nos planejamentos 
urbanos afinados com os novos tempos.

Mas, inegavelmente, leis de incentivo con-
tinuam sendo um importante instrumento 
nas políticas de atração de empresas. E elas 
funcionam. “Sem dúvida, esses atrativos aju-
dam muito os empresários na hora de decidir 
onde vão investir”, diz Tanigawa. Mas, como 
adverte Esquerdo, é preciso que os interessa-
dos analisem bem cada tipo de incentivo, 
“principalmente quanto à devolução em 
dinheiro de percentual sobre impostos 
pagos pela empresa. Algumas prefeituras 
comprometem-se a oferecer mão-de-obra 
para construção da empresa, material de 
construção, terraplenagem, ou doação de 
terrenos. Ainda que não haja restrição legal 
para aplicação desses incentivos, deve ser 
considerada a possibilidade de a Prefeitura 
cumprir a promessa, pois o setor de obras 
é um dos mais solicitados e geralmente 
não consegue atender toda a demanda 
da cidade. Os incentivos devem ser claros, 
objetivos e realistas”.

Cidades
colhem bons 
resultados
SUmITOmO, Aisin Seiki, Cola 
Cola, Walmart e Nissin Brake 
estão entre as cerca de 20 em-
presas que se instalaram em Itu 
beneficiadas por leis de incenti-
vo. Somente a Guardian, indús-
tria de vidros que se instalou na 
cidade, representou um investi-
mento de US$ 180 milhões para 
Tatuí, que com isso se tornou a 
cidade que concentra a maior 
produção de vidros planos do 
mundo. Em Itapetininga, além 
de grandes redes varejistas – 
como Extra, Luiza, Americanas 
e Marisa, entre outras – as leis 
de incentivo atraíram o grupo 
Resinas Brasil, que de uma só 
vez está implantando quatro 
indústrias no município, e 
mais recentemente a Master 
Brinq Indústria de Brinquedos 
e Advant Indústria Química. 
O incentivo ainda possibilitou 
ampliações na 3M e na Nisshin-
bo do Brasil, entre outras. 

Em Boituva, Autocam, 
Arqplast e Loucas Horas foram 
algumas das 40 empresas 
beneficiadas com as leis de 
incentivo às indústrias. Em 
Porto Feliz, empresas como 
Aluer, Torata, Traffic, Servon 
Rios, Winner Horse e Cerâmica 
Incerpaz beneficiaram-se da 
terraplenagem oferecida pela 
prefeitura e inúmeras outras 
se instalaram atraídas pelos 
incentivos fiscais.  Em Sorocaba, 
somente os 50 protocolos assi-
nados recentemente resultaram 
em investimentos superiores a 
R$ 3,5 bilhões, gerando 40 mil 
empregos na cidade. Em Voto-
rantim, Soal, Alutal e Luplastic 
instalaram-se recentemente, 
atraídas pelo incentivo oferecido 
pelo município.

cionários e seus filhos etc. Hoje, a cidade 
não possui leis específicas de incentivo à 
indústria, o que as atrai é a regularização 
das áreas do município, além de inves-
timento em infraestrutura, educação 
e em cursos profissionalizantes”. Com 
essa postura, o PIB de Iperó cresceu 
68,3% entre 2004 e 2008. 

Por isso, um dos focos de Iperó é a 
qualificação: a Prefeitura, em parceria 
com o Senai, oferece cursos para opera-
dor de processos químicos e técnico em 
metalurgia e já formou profissionais em 
logística e administração. Até um curso 
de cultura industrial é oferecido. Essa 
preocupação com a formação de mão 
de obra, por sinal, é um fator também 
presente nas políticas de incentivo das 
cidades pesquisadas. A preservação 
ambiental igualmente aparece como 
condição para que os empreendimentos 
sejam beneficiados por leis de incentivo, 
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PERFIL EMPRESARIAL

P
er tencente ao Grupo Notre-
Dame Intermédica, uma das 
três maiores operadoras de 
planos de assistência médica 
e odontológica do País, a 

Intermédica foi fundada há 43 anos e  
cresceu voltada para o segmento em-
presarial,  consolidando-se como uma 
das mais conceituadas  do País nesse 
setor. Na região de Sorocaba, cerca de 
2.300 empresas utilizam seu plano de 
saúde, dando assistência a mais de 150 
mil funcionários. Em todo o Brasil, são 
2,3 milhões os atendidos em convênios 
empresariais, segundo informa a asses-
soria de imprensa da empresa. 

Escolhida para abrir a série Per fil Em-
presarial, que a Revista Ciesp/Sorocaba 
começa a publicar a partir desta edição 
(ver Box), a Intermédica foi criada em 
1968 e em seus primeiros anos chegou a 
ter 20 sócios que, a partir da definição de 
padrões altamente qualificados para seus 
serviços, deram o impulso inicial para a 
implantação da empresa. Em 1972, com 
a inauguração de seu primeiro centro 
clínico próprio, deu um passo importante 
para a estruturação de uma rede própria 
de atendimento, que hoje é formada por 
90 clínicas em todo País (ler quadro).

Mas a linha do tempo da Intermédica 
tem outros marcos. Em 1982, pioneira-
mente, passa a atuar com o conceito de 
Sistema Integrado de Saúde. Trata-se de 
um atendimento holístico, preocupado 
não apenas com a recuperação da saúde, 
mas com sua promoção, manutenção 
e prevenção. Nasce aí o Qualivida, um 
programa de medicina preventiva que 
até hoje vem colhendo bons frutos. Em 
1988, a PSBB Administração e Participa-
ções assumiu integralmente o controle 
acionário da empresa, adotando novos 
procedimentos, investindo em mais 
tecnologia e novos recursos próprios, 
desenvolvendo uma forte rede creden-
ciada e objetivando a liderança no seu 
segmento, como informa a assessoria 
da empresa.

A estratégia de expansão de negócios 
foi focada em aquisições, fusões e incor-
porações. Foram adquiridas a HPS Saúde, 
operadora para Jundiaí e região, em 
1998, e a Samho-Intermédica, na região 
de Sorocaba, no ano seguinte. Em 2000, 
ambas se fundem em uma única em-
presa, a Intermédica Sistema de Saúde. 
Em julho de 2003, ocorre a fusão entre 
a Intermédica e a Samho Intermédica e 
em maio de 2005 foi efetivada a incor-
poração da Norclínicas, do Nordeste, 
ampliando a presença da empresa para 
todo Brasil. Em 2009 foi adquirida a 
MedCamp Assistência Médica.

O Grupo NotreDame Intermédica 
como um todo é formado por quatro 
empresas (Intermédica Sistema de Saúde, 
NotreDame Seguradora, Interodonto e 
RH Vida) e contabiliza 4 milhões de 
associados, considerando-se convê-
nios de saúde, planos odontológicos 
e medicina ocupacional. Tem 7.400 
funcionários em todo país, 600 deles na 
região de Sorocaba. E, segundo a asses-
soria, pretende continuar crescendo com 
seus diferenciais – oferecer uma gama de 
especialidades e processos médicos com 
o que há de mais moderno em assistência 
preventiva e curativa, atender a classe C 

como nenhuma outra operadora de saúde 
e oferecer um amplo programa de medi-
cina preventiva, entre outros.

EMPRESA CRESCE focada não apenas na  recuperação, mas também na 
promoção e manutenção da saúde

Atenção à saúde

A REVISTA Ciesp/Sorocaba passa a ter 
uma editoria para mostrar quem são e o 
que fazem os associados. Per fil Empresa-
rial, que abre com a Intermédica, a cada 
edição irá retratar os parceiros da Regio-
nal, contar suas histórias, mostrar núme-
ros e contextualizá-los economicamente, 
seja regional, estadual ou nacionalmente. 
É uma forma de reafirmar as potenciali-
dades regionais e apresentar as empresas 
que, com suas práticas de gestão e produ-
ção, são importantes agentes no processo 
de crescimento vivido pela Região.  

Perfil vai mostrar o que
fazem os associados

90 centros clínicos
4 maternidades;
8 hospitais
9 prontos-socorros
5.600 recursos credenciados  
(Entre hospitais, maternida-
des, serviços diagnósticos e 
consultórios particulares).

Intermédica em 
números
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A SEguNDA a firmar protocolo, também NDA a firmar protocolo, também NDA
em fevereiro (10), foi a Formtap Indústria 
e Comércio, fabricante de carpetes, tetos 
e isoladores. Com quatro empresas em 
São Paulo e três em Minas Gerais, o gru-
po emprega 3.500 funcionários diretos. 
Em março (3), foi a vez  da  fabricante de 
acentos e painéis de portas automotivos 
Toyota Boshoku  oficializar sua vinda. 
O presidente da empresa, Soichi Tanaka, 
anunciou investimento inicial de R$ 51,7 
milhões e a  criação de mil empregos, entre 
diretos e indiretos. A planta local já come-
çou a ser construída  e deve ficar pronta 
em setembro próximo, embora o início das 
atividades esteja previsto para 2012.

A francesa Inergy do Brasil foi a 
quarta a formalizar sua instalação.  Em 
Sorocaba, será fabricado todo o sistema 
de leitura e distribuição de combustível 
nos tanques automotivos e o diretor da 
empresa no País, José Manuel Simões, 
informou, durante a assinatura do proto-
colo, em março (18), que estão previstos 
investimentos de R$ 26 milhões para os 
próximos quatro anos.  E que a empresa, 
além da Toyota, vai atender outros clientes 
no Brasil, como GM, Renault e Nissan. “Se 
houver oportunidade de expandir também 
para a América Latina, nós o faremos”, 
garantiu ele.
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REPRESENTANTES DA TT STEll que atua 
no segmento metalúrgico

S
em fazer muito alarde - elas 
anunciam a chegada somente 
às vésperas de assinar protocolo 
de intenções - as sistemistas da 
montadora Toyota estão chegan-

do a Sorocaba. Até o final de março, cinco 
empresas formalizaram a vinda a cidade. 
Juntas, representam investimentos supe-
riores a R$ 160 milhões. 

A primeira a oficializar a instalação na 
cidade foi a TT Stell, subsidiária da Toyota 
Tsusho  (do grupo Toyota), que atua no 
segmento metalúrgico, mais precisamente 
no corte de chapas de aço para a indústria 
automobilística e também na prestação de 
serviços. O presidente da empresa,  Satoshi 
Suzuki, afirmou, durante a assinatura do 
protocolo - ocorrida em fevereiro (8) -  
que a TT Stell poderá prestar serviços de 
consultoria, assessoria e suporte a outras 
empresas. Os investimentos previstos são 
de R$ 44 milhões.

Investimentos avançam por toda região
OuTRAS CIDADES da região também estão sendo beneficiadas com novos 
investimentos. A dinamarquesa FL Schimidt, que faz projetos e desenvolvimento 
de plantas de fábricas de cimento e processamento mineral e está sediada em 
Votorantim desde 2008, anunciou que está investindo R$ 3 milhões em sua 
unidade, o dobro do que pretendia inicialmente: o rápido aumento da demanda e 
o momento econômico do País motivaram-na a rever o projeto inicial, segundo o 
diretor da empresa, José Antonio Nobrega Almeida.

Em Alumínio, a CBA investiu R$ 243 milhões na ampliação de sua capacidade 
de produção de extrudados - tubos e perfis - que deve passar de 42 mil para 70 
mil toneladas anuais. “A CBA é uma empresa com foco no mercado interno e 
está preparada para enfrentar o forte aquecimento de diversos setores, princi-
palmente, o de construção civil”, segundo o diretor comercial da empresa, Luis 
Carlos Loureiro Filho.

O “EfEITO TOyOTA” COMEçA A APARECER: cinco sistemistas já assinaram protocolo 
de intenção e anunciam investimentos superiores a R$ 160 milhões

As sistemistas
estão chegando

DIRETORES DA fORMTAP fabricante de 
carpetes, tetos e isoladores

INERgy DO bRASIl fabricará todo sistema 
de leitura e distribuição de combustível

SOIChI 
TANAkA, 

presidente 
da boshoku, 

fabricante
de acentos

e painéis
de portas 

automotivos
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A SCORPIOS foi a quinta
empresa a assinar o protocolo
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REGIONAL

R
eunidos em um simpósio em Soro-
caba, na sede da FUA (Fundação 
Ubaldino do Amaral), em março 
(22), prefeitos de 18 municípios 

encamparam a proposta de criar uma 
empresa pública de planejamento para ela-
borar projetos que possibilitem o desenvol-
vimento regional integrado e sustentável. 
Com isso, ganha corpo a ideia de promover 
o crescimento das cidades da Região de 
forma harmônica e conjunta, iniciativa que 
tem no Ciesp/Sorocaba um dos principais 
fomentadores (ver Box).

A iniciativa da constituição da empresa, 
que ainda vai depender da aprovação das 
Câmaras Municipais das cidades envolvi-
das, foi sugestão da prefeitura de Sorocaba. 
Como justificou o consultor do Nuplan 
(Nucleo de Planejamento de Sorocaba), 
Wladimir Antonio Ribeiro, é natural que 
assim seja, pois tudo o que acontece em 
Sorocaba repercute na região e vice-versa. 
“Será como pensar que todos os municípios 
da Região formam uma grande cidade. Jun-
tos,  e com planejamento, podemos muito 
mais”, afirmou o prefeito Vitor Lippi du-
rante o encontro. E ao saudar os presentes, 
na abertura de sua fala, Lippi, dirigindo-se 
ao diretor titular da Regional Sorocaba, 
Antonio Beldi, ressaltou a participação 
do Ciesp nesse processo, lembrando que 
o presidente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, é 
um entusiasta dessa ideia.

O PRESIDENTE da FUA, entidade mante-
nedora do jornal Cruzeiro do Sul, Laelso 
Rodrigues, também destacou a impor-
tância da participação do Centro das 
Indústrias: “Temos que nos unir”, disse 
ele falando à reportagem da Revista do 
Ciesp/Sorocaba. “Sorocaba se desenvol-
veu com a participação ativa do Ciesp. 
Agora, as forças vivas da cidade devem 
trabalhar juntas pelo desenvolvimento 
regional”. Na abertura do simpósio, o 
presidente da FUA, que também já presi-
diu a Regional, lembrou que os números 
produzidos pela região são expressivos: 
as 22 cidades convidadas para participar 

A ELAbORAçãO DE  PLANOS  INTEGRADOS DE DESENVOLVImENTO entre
os municípios da Região, uma das bandeiras da Diretoria Regional,
ganha corpo  com  criação de empresa pública de planejamento
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PREFEITOS UNIDOS pela regionalização

do encontro têm um PIB que, somado, 
chega a R$ 32,7 bilhões, “maior que os 
do Paraguai e Bolívia”.

Em sua exposição, Lippi detalhou como 
será a Emplam (Empresa de Planejamento 
do Sudoeste Paulista): uma empresa pú-
blica de direito privado na qual tenham 
participação todos os municípios. Ou seja, 
uma espécie de sociedade anônima, na 
qual os “acionistas” seriam as prefeituras.  
Sua finalidade será o desenvolvimento de 
pesquisas e projetos que contemplem o 
desenvolvimento regional integrado. Para 
a constituição da empresa, a Prefeitura de 
Sorocaba deve investir inicialmente R$ 2 
milhões, a serem empregados na elabora-
ção do estatuto e implantação da infraes-
trutura necessária. Os demais investirão 
de acordo com suas possibilidades. “A 
intenção é não fazer restrições. Os muni-

cípios poderão investir R$ 1, R$ 2, o que 
puderem, não importa. O que interessa é 
a vontade política dos prefeitos e entender 
que a proposta é para todos”.

Segundo o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico e 2º vice-diretor do Ciesp, 
Mario Tanigawa, a região de Sorocaba 
tem tudo para não repetir os desacertos 
de outras regionais. “Não existem ilhas de 
prosperidade. O desenvolvimento tem que 
ser igual para todos”.

O diretor titular do Ciesp, Antonio Beldi, 
destacou que boas ideias avançam em 
maior ou menor velocidade e que, no que 
diz respeito ao desenvolvimento regional, 
essa é uma causa que se fortalece: “Não é 
bandeira apenas do setor industrial ou de 
uma prefeitura, mas de toda a sociedade 
regional. Não temos mais o que esperar – 
agora, é seguir em frente”.

Sem fronteiras para crescer
NO FINAL DE 2009, o presidente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, esteve na Regional 
Sorocaba para um encontro com prefeitos de oitos cidades da região e insistiu na 

Regionalização avança

necessidade de se buscar um crescimento regional harmonioso. 
“Não adianta ter um município riquíssimo, uma ilha de pros-
peridade, se as cidades em volta estão todas pobres”, afirmou 
na ocasião, recomendando à Diretoria Regional a constituição 
de um comitê técnico para levar a ideia adiante. Desde então, 
várias reuniões já foram feitas com esse propósito, uma delas, 
inclusive, para fazer um levantamento das demandas regionais 
(mais detalhes na Revista Ciesp/Sorocaba, edição 70). 



39REVISTA DO CIESP / Edição 76

TATUÍ

Pesquisa mostra potencial
para comércio exterior
TATUÍ E OUTRAS 15 cidades daquela microregião têm grande potencial para explorar 
novos negócios em comércio exterior. É o que demonstra um estudo realizado pela 
Valecred Soluções Financeiras. Segundo a empresa, em municípios localizados em 
um raio de 50 km de Tatuí existem 1.623 indústrias e apenas 194 delas exportam 
ou importam. Das 107 exportadoras, duas realizaram negócios acima de US$ 50 
milhões em 2009 – ano de referência da pesquisa – e oito fizeram negócios com 
valores entre US$ 10 milhões a 50 milhões. 

Segundo o analista da Valecred, Silvio Torres, muitas empresas deixam de fazer 
negócios externos por não conhecerem os trâmites legais, por simples medo na 
operação e até mesmo por não existir um profissional da área que atue dentro da 
empresa neste segmento. “É preciso “desmistificar” o comércio exterior”, diz ele. 

ANIVERSáRIO

Cidades da região comemoram 46 anos
IPERó E CORONEL mACEDO, dois municípios que integram a base regional do 
Ciesp/Sorocaba, comemoram aniversário em março (21): ambas completaram 46 
anos de emancipação política e administrativa.

Na primeira, um dos pontos altos da festa, que começou no domingo com a 6ª 
Corrida de Iperó, foi o jantar dançante realizado na Casa de Armas Brancas, na 
Fazenda Ipanema, local que abrigou a primeira siderurgia do País. O prefeito muni-
cipal, Marco Antonio Vieira de Campos, e seu vice, Vanderlei Polizeli, receberam 
os convidados ao som da Sam Jazz Band, que fez uma apresentação musical da 
vida de Frank Sinatra, na noite do dia 11. O encerramento foi no dia 22, com a final 
da Copa Tv Tem de Futsal.

Em Coronel Macedo, a semana de aniversário, comemorada de 19 a 27, foi 
aberta com a escolha da rainha da XII Festa do Peão Boiadeiro e encerrada com 
uma grande cavalgada pelas ruas da cidade, seguida de queima de fogos e show 
com Huan e Daniel.

FESTA Em IPERó: 
VALDENIS
RIbERA mIRA e 
o vice-prefeito 
VANDERLEI
POLIZELI ao lado 
do casal TARCILA
E mARCO DE
CAmPOS, prefeito
da cidade

ITAPETININGA

Dois condimínios 
industriais estão 
sendo implantados 
DOIS CONDOmÍNIOS industriais estão 
sendo implantados em Itapetininga. Um por 
parte do município, que loteou uma área pú-
blica de 30 mil m2, dividida em lotes a serem 
utilizados por indústrias têxteis. Outro é de 
iniciativa privada e vai ser erguido em uma 
área de 24 mil m2, na qual serão construídos 
12 galpões. Quatro deles serão ocupados 
por empresas do setor têxtil e os demais por 
indústrias de outros segmentos.

Segundo o secretário de Trabalho e 
Desenvolvimento, Geraldo Minoru Tamura 
Martins, Itapetininga tem muitas vocações 
– agrícola, moveleira, madeireira e química 
– e agora desperta para a área têxtil. “Uma 
pesquisa mostrou que a nossa é a cidade 
paulista que mais tem crescido nesse setor. 
É uma atividade que emprega muita mão de 
obra e por isso é interessante também para 
a população”.

O condomínio implantado pela prefeitura 
deve gerar inicialmente 2.400 empregos 
diretos e segundo o secretário, a primeira 
empresa a ser implantada será a Master-
brinq uma industria de brinquedos que faz 
roupas de bonecas, bichos de pelúcia, etc. 
Já o condomínio privado deve ter as obras 
de terraplenagem começando em breve e a 
previsão é de que ele entre em operação já 
no próximo ano. As empresas a serem ins-
taladas nessas duas áreas serão beneficiadas 
por incentivos, dentro da linha de oferecer 
atrativos para atrair empreendimentos ao 
município (veja mais em Especial).
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O secretário da Fazenda e Finan-
ças de Tatuí, Luiz Paulo Ribeiro da 
Silva, que interinamente responde pela 
Secretaria de Planejamento e Desen-
volvimento Econômico e Habitacio-
nal, diz que a pesquisa foi oportuna 
por revelar um potencial de negócios 
ainda inexplorado. Por isso, a intenção 
é realizar, em abril, uma palestra para 
empresários e estudantes.

TORRES: explorar 
potencial exportador 
da cidade

mINORU, secretário de Trabalho e
Desenvolvimento: cidade aposta no setor têxtil
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de implantação e formatação da gestão 
do Parque Tecnológico sorocabano. 
Nesta entrevista, ele fala do projeto em 
detalhes. Acompanhe.

Como estão as obras do Parque Tec-
nológico de Sorocaba? Já há previsão de 
quando ele estará totalmente concluído? 
Está sendo executada nesta primeira 
fase, a terraplenagem da área do Núcleo 
do Parque Tecnológico, com prazo para 
término em maio de 2011.

Também está em andamento a licitação 
para escolha da empresa que vai cons-
truir o prédio, com prazo de início das 
obras em maio e término e inauguração 
previstos para abril de 2012. >

temente, a queda na arrecadação dos 
municípios”, afirma categórico. 

Ele não faz tal afirmação em tom de 
profecia, mas com a voz da experiência: 
Tanigawa participa da vida econômica 
de Sorocaba desde meados dos anos 90, 
quando estava à procura de uma cidade 
para instalação da Nipro, fabricante de 
produtos hospitalares da qual foi diretor. 
Fixou-se aqui e desde então, tem acom-
panhado de per to as transformações 
vividas pela cidade. Como empresário, 
2o Vice-Diretor do Ciesp/Sorocaba e 
secretário da SEDE (Secretaria de De-
senvolvimento Econômico) que, por meio 
do Podi (Pólo de Desenvolvimento de 
Inovação), é o responsável pelo projeto 

O 
Parque Tecnológico Ale-
xandre Beldi Netto, que está 
sendo implantado na região 
norte da cidade, é um espa-
ço para transformação de 
conhecimento em riqueza, 

tem dito insistentemente o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Soroca-
ba, Mario Kajuhico Tanigawa em todos os 
encontros dos quais participa. 

Sem esse pólo de inovação, acredita, a 
sustentabilidade econômica estará ame-
açada. “A crescente invasão de produtos 
importados aumentará cada vez mais a 
chamada desindustrialização, diminuindo 
as atividades econômicas, aumentando 
o índice de desemprego e, conseqüen-
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Espaço para transformar
conhecimento 
em riqueza
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba
diz que o Parque Tecnológico é fundamental para a
sustentabilidade econômica da Região
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Qual o total a ser investido no Parque 
Tecnológico? De onde virão esses re-
cursos? O investimento total do Parque 
Tecnológico de Sorocaba, nesta primeira 
fase, está orçado em aproximadamente R$ 
50 milhões, cabendo ao governo do Estado 
o repasse de R$ 12 a 13 milhões, por meio 
de convênio, (R$ 6 milhões realizado em 
dezembro de 2010). O restante será inves-
timento da Prefeitura de Sorocaba.

Quando pronto, como vai funcionar 
operacionalmente o Parque? Quantas 
empresas, de que tipo, como elas deverão 
proceder para ocupar esse espaço? A lei 
que definirá o modelo de gestão do Par-
que Tecnológico de Sorocaba está sendo 
elaborada por um Comitê Técnico com 
representantes de várias secretarias da 
Prefeitura, com previsão de término para 
até julho próximo.

Na sua primeira fase, o Parque Tecnoló-
gico de Sorocaba contará com o Edifício 
do Núcleo de 11.000 m2, terrenos para 
implantação de Centros de Pesquisa das 
Empresas, de 663.250 m2, e área para 
instalação dos Centros de Pesquisas das 
Universidades, com 303.100 m2.

Estão previstas a construção de mais 
dois prédios de 2.600 m2 cada, sendo um 
destinado a um Centro de Capacitação 
Profissional Especializado e outro para 
instalação de laboratórios de instituições 
de ensino superior. 

Parece haver certa confusão – talvez 
pela coincidência no início dos projetos 
– entre Parque Tecnológico e Toyota. O 
que um tem a ver com o outro? São dois 
empreendimentos distintos. O Parque 
Tecnológico é um empreendimento da 
Prefeitura de Sorocaba com participação 
do Governo do Estado e não tem nenhum 
vínculo com a Toyota, embora estejam 
sendo implantados na mesma região da 
cidade. A Toyota esta sendo convidada 
a ser uma das empresas âncoras para 
instalar o seu Centro de Pesquisa no 
Parque Tecnológico.

Como será a gestão do Parque soroca-
bano? A iniciativa privada e o setor aca-
dêmico terão alguma participação nesse 
processo? Como foi dito, a definição da 
estrutura organizacional está inserida 
no estudo da legislação de gestão do 
Parque, em execução. A iniciativa privada 
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“ “

e o setor acadêmico deverão, de alguma 
forma, participar  desta estrutura.

O que se entende por inovação? Temos 
na região empresas inovadoras capazes 
de incrementar o Parque local? Inovação 
é todo processo que contribui com a 
melhoria de algo. No caso das empresas, 
melhoria dos seus processos, produtos e 
da sua gestão. Todas as empresas podem 
inovar e o grau desta inovação varia de 
acordo com a capacidade de cada uma 
em propor novas soluções.

Academicamente falando, Sorocaba 
e região estão prontas para atender as 
exigências de um empreendimento como 
esse? A região de Sorocaba possui vá-
rias instituições acadêmicas renomadas 
a nível nacional, tais como: UFSCar, 
Unesp, Fatec, Facens, PUC, Uniso, UNIP 

A exemplo de outros países, a região de 
Sorocaba necessita fortalecer suas em-
presas para que seus produtos e serviços 
possam competir com os produtos impor-
tados e possam participar nos mercados 
internacionais. Com o Parque Tecnológico 
a economia local será fortalecida por meio 
do desenvolvimento tecnológico de suas 
empresas, possibilitando a manutenção e a 
geração de novos empregos com melhores 
salários, proporcionando melhoria de vida 
para a população. 

Portanto, os investimentos que estão 
sendo realizados pela Prefeitura para a 
implantação do Parque Tecnológico são 
fundamentais para preservar e garantir a 
sobrevivência das empresas neste merca-
do globalizado e cada vez mais competi-
tivo. Caso contrário, a crescente invasão 
de produtos importados aumentará cada 
vez mais a chamada desindustrialização, 

automotiva e tecnologia da informação/
comunicação, com base no parque indus-
trial existente com perfil predominante 
nestas áreas. O estabelecimento da 
vocação determina as áreas de maior 
prioridade de atuação, mas não impede 
que outras atividades possam ser de-
senvolvidas no Parque Tec nológico, tais 
como, energias alternativas, engenharia 
biomédicas, agronegócios, etc... 

Há mecanismos de financiamento para 
as empresas interessadas em ocupar o 
Parque? De que forma elas poderão ter 
acesso a eles? Todo Sistema Nacional de 
fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, tem como prioridade atender 
às demandas das instituições instaladas 
em Parques Tecnológicos. Além disso, 
existem incentivos fiscais. Por exemplo, 
o  SPTec, por meio de um decreto lei do 
governo do estado, permite às empre-
sas que possuam acúmulo de créditos 
de ICMS utilizarem estes créditos para 
investimentos dentro dos Parques Tecno-
lógicos paulistas, para construção de seus 
laboratórios, compra de equipamentos de 
pesquisa e contratação de pesquisadores. 
Uma das funções da instituição gestora 
do Parque Tecnológico de Sorocaba é dar 
suporte para as empresas e pesquisadores 
no sentido de te rem acesso a este tipo de 
fomento, auxiliando seus pesquisadores na 
formatação e apresentação de seus proje-
tos junto às instituições financiadoras.

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, por intermédio do PODI, tem 
feito inúmeros encontros para troca de 
experiências com gestores de outros 
parques tecnológicos. Quais os principais 
aprendizados que o Sr. acha que se pode 
tirar de todos esses encontros? Recebe-
mos várias contribuições que ajudaram 
na elaboração do conceito e implantação 
do Parque Tecnológico de Sorocaba. É de 
fundamental importância entender que o 
Parque Tecnológico é um espaço, que tem 
como um dos seus principais objetivos 
transformar o conhecimento em riqueza. 
Sabendo que as academias no Brasil são 
as maiores fontes de conhecimento e que 
as empresas são as maiores transforma-
doras deste conhecimento em riqueza, 
ele tem como função aproximar este dois 
segmentos no sentido de facilitar esta 
transformação.

e outras. Algumas destas, não se limitam 
às unidades locais. Fazem parte de uma 
rede estadual ou nacional, que poderão 
potencializar as atuações no Parque 
Tecnológico de Sorocaba. Além das ins-
tituições citadas, outras, a nível nacional 
e internacional, poderão atuar no Parque 
Tecnológico por meio da implantação de 
Laboratórios e Centros de Pesquisas.

Parques Tecnológicos têm influência 
direta sobre a economia de uma região, no 
que diz respeito à geração de empregos, 
riqueza, etc.? No que eles ajudam a incre-
mentar economicamente uma região? O 
Parque Tecnológico de Sorocaba atenderá 
todo o sudoeste do estado e terá como 
finalidade fortalecer as cadeias produtivas 
desta região, proporcionando o desenvolvi-
mento econômico através da transforma-
ção do conhecimento em riqueza. 

diminuindo as atividades econômicas, 
aumentando o índice de desemprego e, 
conseqüentemente, a queda de arrecada-
ção dos municípios. Isso coloca em risco 
a sustentabilidade sócio-econômica de 
Sorocaba e região.

O Sr. poderia nos detalhar um pouco 
como é o sistema de parques tecnológicos 
do Estado e como Sorocaba se encaixa 
neles? O Parque Tecnológico de Soro-
caba per tence ao SPTec  (Sistema de 
Parques Tecnológico Paulista) que é um 
programa da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e Tecnologia 
do estado.

O Sistema Paulista é composto de vá-
rios Parques Tecnológicos, cada um com 
sua vocação. Para Sorocaba foi deter-
minada prioritariamente a vocação nas 
áreas metalmecânica, eletroeletrônica, 

O Parque Tecnológico de Sorocaba
atenderá todo o sudoeste do estado e terá como 

finalidade fortalecer as cadeias produtivas
desta região
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Homenagem
às mulheres
Para marcar o Dia Internacional 
da Mulher a Regional Sorocaba 
promoveu um evento em sua sede 
em março (25). A palestra Sou uma 
Dádiva, sou mulher! ministrada 
pela pedagoga e especialista em 
desenvolvimento comportamental, 
Débora Julião, e pela jornalista Susi 
Berbel, autora do livro Elas, somos 
todas iguais, marcou a homenagem. 
As palestrantes promoveram momen-
tos de reflexão sobre o papel feminino 
no mercado, um resgate à feminilida-
de e motivação para elas continuarem 
seguindo seus instintos. Segundo 
Berbel, ‘Quando nós mulheres des-
consideramos nosso lado emocional, 
ficamos histéricas e buscamos a 
compensação de um outro jeito”. 
Para Julião, ser profissional acima 
de tudo, é ser mulher em toda sua 
plenitude. “A mulher vai se embru-
tecendo tornando-se uma continua-
ção da máquina, temos que levar ao 
nosso trabalho tudo o que temos de 
melhor, inclusive a emoção”.

O 1º vice-diretor Erly Syllos, repre-

misleine alves, do Ciesp/Sorocaba, Vanusa Belchior, da Intermédica, ana Laura Diniz,
da Monções Turismo, Débora Julião e Susi Berbel, palestrantes, regina cepil Tenor,
da SystemFarma e Credialimentação, Eva marius e rosana rodrigues

Visão geral da dinâmica do abraço, momento de integração entre as participantes
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Homenagem
sentando a Diretoria, parabenizou 
a todas  e convidou-as a participar 
cada vez das ações da Regional. “A 
mulher está entrando massivamente 
na vida industrial e pública. Hoje ela 
já não luta mais apenas pelos seus 
direitos, mas por uma sociedade 

mais justa. Essa luta também é do 
Ciesp”. Patrocinado pela Intermé-
dica, o evento teve apoio da Mon-
ções Turismo, Company Qualidade 
de Vida Empresarial, Credialimen-
tação, Florisnéia e System Farma. 
Confira alguns momentos.

Vereadora
Neusa maldonado
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amanda Lorenzzi, do CIEE/Sorocaba e Silvana Farrapo, 
do Senai/Sorocaba

45REVISTA DO CIESP / Edição 76

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

Geni maria de Oliveira, do Senai/Sorocaba, Daniela Oliveira Leme e 
Lia Gomes, do GRH

O SESi de Itapetininga ganhou um presente especial 
em março (17): a apresentação da Orquestra Filar-
mônica Bachiana Sesi-SP, sob regência do maestro 
João Carlos Martins, que neste ano foi até homena-
geado por  escola de samba - a Vai-Vai, campeã do 
Carnaval Paulista. Sob a batuta do maestro, foram 
apresentadas obras de Beethoven e Astor Piazzolla. 
O espetáculo, gratuito, lotou o SESI.

Presente batuta

Susi Berbel, Débora Julião, palestrantes, andrea Valio, do Departamento Jurídico 
Ciesp/Sorocaba e renata Perilli, da NewMasters

Denise Helena de Paschoal, da Unilever e carmen mestre, do Ciesp/Sorocaba

Dra Edith maria Di Giorgi, secretária da Juventude, Nice Kadyama, assessora do 
Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba e maria Lucia ribeiro, vice-presidente do 
Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba
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NOVOS ASSOCIADOS

Casabela Sorocaba 
Todeschini
Alexandre Raiol
(15) 3232-0811
www.todeschinisorocaba.com.br

Oferece soluções personalizadas em 
projetos de mobiliário para ambientes re-
sidenciais e corporativos, através de uma 
equipe de profissionais projetistas e arqui-
tetos. Há mais de 10 anos no mercado, 
possui o SEEM (Sistema de Excelência 
em Entregas e Montagens). A Todeschini  
foi a primeira empresa do ramo moveleiro 
certificada com ISO 9001 e 14001.

Eduardo
César das Neves
(15) 4102-0070 /
3272 8597
www.inside.eng.br 

Especializada em serviços de automação 
industrial, instalações elétricas, manuten-
ção e montagens industriais eletromecâ-
nicas e, projetos de aterramento.

ME, Moura Martin Participação Ltda, 
Radiadores Treze Ltda, Real Alimentos 
Ltda, Ruptura Áudio e Visual Ltda, SAT 
– Sistemas de Automação e Tecnologia 
Ltda, Tec-Stone Indústria e Comércio 
Ltda, Translocar Locadora de Veículos 
Ltda, Usipro Indústria e Comércio de 
Autopeças Ltda, Vetofibra Indústria e 
Comércio Ltda e Work Indústria, Co-
mércio e Serviços Ltda.

Pyme Assessoria
Empresarial
Silvio Soares 
(15) 3224-2550
www.pyme.com.br

Prestação de Serviços em Finanças 
Empresariais: Gestão Financeira e Ter-
ceirização de Departamentos. A Pyme 
conta com uma equipe de profissionais 
especializados, ótima infra-estrutura e 
tecnologia integrada as necessidades 
operacionais. 

Adher
Mineração Ltda
Marcus Vinícius
C. Rodrigues (15) 3292.3200  
www.adherminer.com.br

Empresa do Grupo Adher, fundado em 
1994. É a maior produtora de calcário 
destinado à siderurgia do Estado de São 
Paulo e possui três plantas já instaladas, 
em Salto de Pirapora, Pirapora do Bom 
Jesus e Bonsucesso de Itararé. Em seu 

N
a plenária de fevereiro (22), a Dire-
toria Regional deu boas vindas aos 
13 novos associados que se filia-
ram entre dezembro e janeiro.

Apesar dos diferentes ramos de atua-
ção, todos pretendem, com essa parceria, 
ampliar sua rede de contatos, obter infor-
mações e trocar experiências com outros 
associados, como é o caso da empresária 
Ronise Franco, da Vetofibra. Ela explica 
que através do Ciesp pretende manter-se 
mais informada e atualizada em relação 
aos temas do setor industrial. “Estamos 
em busca de informações e também 
inovações. Pretendemos repassar todo 
conhecimento adquirido aqui aos nossos 
funcionários”, revela.

Mais parceiros

CIESP
é+

Acesse e
veja como
é fácil se associar

www.ciespsorocaba.com.br

Como se
associar

Para José Vicen-
te Júnior, da Real 
Alimentos Ltda, 
essa foi a melhor 
forma que encon-
t rou para obter 
mais informações 
e também de con-
tribuir com outros 
empresár ios ex-
pondo sua própria 
experiência.

Ambicionado 
por novas oportu-
nidades, Cláudio 
Vecina Cordeiro, 
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novos associados
destacam a importância
de integrar o quadro
associativo do
Ciesp/Sorocaba

principal complexo de exploração e 
produção mineral, localizado em Salto 
de Pirapora, a produção atinge mais de 
dois milhões de toneladas/ano. Além 
da alta produtividade, a companhia 
mantém, através de laboratório próprio, 
sério compromisso com a qualidade de 
seus produtos. Atende a vários outros 
setores, como o agrícola, agropecuá-
rio, construção civil e industrial (tintas, 
cerâmicas, vidro etc).

da empresa Ruptura Áudio e Visual, tam-
bém foi um dos diplomados. Vecina acre-
dita que o Ciesp trará boas oportunidade 
de negócios a sua empresa. “Esperamos 
encontrar aqui novos trabalhos, novas 
oportunidades”, finaliza.

As empresas associadas foram: Ca-
sabella Sorocaba Ltda ME, Contado 
Editora Com e Serviços Ltda, Mastersol 
Indústria e Com Aquecedores Solar Ltda 

DIPlOMADOS
pretendem

ampliar rede de
contatos, obter

informações e trocar 
experiências
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CURSOS

CIESP
é+

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E 
TÉCNICAS DE CHEFIA - MÓDULO III 
Relacione-se bem: Trabalho em Equipe, 
Motivação e Sinergia

Data e horário: 23, 24, 25 e 26 de maio das 
18h às 22h18h às 22h
Objetivo: Intervir positivamente no clima emoObjetivo: Intervir positivamente no clima emoObjetivo: -
cional da empresa, energizando as pessoas e 
envolvendo todos os seus colaboradores no 
alcance de melhores resultados e maior com-
prometimento das equipes de trabalho;
Público Alvo: Para os líderes formais e in-
formais da empresa, que lidem direta ou 
indiretamente com equipes: gerentes, su-
pervisores, coordenadores, chefes de equipe, 
multiplicadores, cipeiros etc. 
Quem ministra: Fátima Rizzo
Investimento: Associados R$ 229,00 /
Não Associados: R$ 336,00

ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO
Data e horário: 06, 07, 08 e 09 de junho das 
18h às 22h
Objetivo: Orientar e sistematizar o plane-
jamento das atividades de administração 
da manutenção, buscando a melhoria da 
produtividade e da competitividade do setor 
produtivo.
Público Alvo: Líderes e gerentes de todos os 
setores industriais.
Quem ministra: Antonio Castilho Martins
Investimento: Associados R$ 229,00 /
Não Associados: R$ 336,00

MATEMÁTICA FINANCEIRA AVANÇADA
HP 12c e Excel

Data e horário: 09, 10, 11 e 12 de maio das 09, 10, 11 e 12 de maio das 
18h às 22h
Objetivo: Proporcionar as condições necessá Proporcionar as condições necessá-
rias para que se possa, a partir dos conhecirias para que se possa, a partir dos conheci-
mentos da Matemática Financeira Básica, uti-
lizar recursos mais avançados desta poderosa 
ferramenta e conseqüentemente otimizar sua 
aplicação nas operações empresariais mais 
utilizadas nos negócios financeiros.
Público Alvo: Programa desenvolvido especialPúblico Alvo: Programa desenvolvido especialPúblico Alvo: -
mente para 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

TÉCNICO DE CHÃO DE FÁBRICA
Data e horário: 14, 21 e 28 de maio e 04, 11 e 
18 de junho das 8h30 às 17h30
Objetivos: 1. Conhecer as técnicas da Admi-
nistração de Produção, 
2. Aprender a analisar o tempo gasto nos 
processos produtivos e seu impacto no custo 
do produto
3. Planejar a produção, ou seja, como torná-la 
mais eficaz
4. Como calcular o dimensionamento de 
recursos
5. Como montar a árvore de estrutura de 
qualquer produto, com as quantidades ne-
cessárias, níveis e códigos.
6. Conhecer a utilização das ferramentas de 
MRP e CRP.
7. Como utilizar e adaptar as ferramentas do 
Kanban e Just-in-time.
8. Adaptar o Programa de Melhoria Contínua 
Kaizen à realidade da empresa.
Público Alvo: Desenvolvido especialmente 
para diretores, supervisores, encarregados, 
gerentes e técnicos industriais e de produção. 
Também outros profissionais que tenham 
ligação com a área fabril da empresa poderão 
conhecer o dinamismo e a complexidade 
desta área. 
Quem ministra: Vito Carrieri, Paulo Álfio e 
Sérgio Tolentino 
Investimento: Associados R$ 694,00 /
Não Associados: R$ 1.015,00

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 comu-
nicação 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 capa-
citar o líder moderno nas HABILIDADES 
DA COMUNICAÇÃO EFICAZ visando um 
melhor desempenho interpessoal e entre as 
equipes de trabalho; Transmitir conhecimen-
tos e técnicas para melhorar a comunicação 
corporativa, otimizando o fluxo de informa-
ções 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, coordenado-
res, 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

GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS E
 ESTOQUES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Data e horário: 30 de abril e 07 de maio das 
8h30 às 17h30
Objetivo: Conhecer a importância da área 
de compras na organização, os conflitos 
organizacionais e os critérios para uma admi-
nistração interativa e produtiva. Entender as 
garantias dos pedidos e contratos de compras  
e conhecer as cláusulas essenciais. Além de 
saber conduzir um processo de compras 
gerais, aprender na prática como operar com 
os documentos de compras e ter controles 
eficazes no monitoramento dos processos, 
focados em serviços. Avaliar propostas e 
cotações e saber o que pedir, como pedir e 
os dados fundamentais das cotações.
Público Alvo: Todos os profissionais (diretores, 
Gerentes, supervisores, coordenadores, ana-
listas, etc), atuantes nas etapas da Cadeia de 
Suprimentos (compras, produção, vendas, 
marketing, financeiro, transportes, distri-
buição, administrativo), bem como aqueles 
profissionais que buscam iniciar atividades 
dentro da área. 
Quem ministra: Paulo Rago
Investimento:  Associados R$ 229,00 /
Não Associados: R$ 336,00

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) 4009-
2900 ou e-mail: cursos@ciespsorocaba.

com.br com Rosana ou Misleine.
Ocorrências de cancelamento e/ou desis-
tência somente serão aceitas se comuni-
cadas formalmente (por carta ou e-mail) 
com 48 horas úteis de antecedência do 

início do treinamento. Não havendo regis-
tro na forma indicada, o não compareci-

mento ao treinamento concederá ao
CIESP - D.R.Sorocaba o direito

de emitir a cobrança da inscrição, por 
meio de boleto bancário.

INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO
CERTIFICADO E COFFEE-BREAk

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* 

Opções para saber mais
AGENDA DE CURSOS DO BIMESTRE traz várias opções para quem 
deseja ampliar seu conhecimento
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CONVÊNIOS

Convênios em destaque no Ciesp/Sorocaba
EmPRESAS recebem orientação para criar programa de estágio 
qualificado Parceria entre Ciesp e CIEE beneficia principal-
mente micro e pequenas empresas, que receberão assessoria 
técnica para contratar estudantes e pagarão taxa fixa pelo 
serviço O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) mantêm um Acordo de 
Cooperação Técnica para qualificar as empresas em programas de estágio.

A parceria beneficia, principalmente, micro e pequenas empresas paulistas ao ofe-
recer assessoria técnica sobre as regras jurídicas que regulamentam a contratação de 
estudantes.

As dez mil empresas associadas às 43 Diretorias Regionais, Municipais e Dis-
tritais (DRMDs) do Ciesp em todo o estado de São Paulo poderão contar com orientação 
para desenvolverem programas de estágio qualificados, cujo foco é propiciar ao estudante o 
efetivo aprendizado em sua área de formação.

O Ciesp irá disponibilizar espaço para que técnicos do CIEE realizem palestras 
e agendem reuniões com as empresas associadas. O objetivo é disseminar a cultura 
do estágio entre o empresariado.

Todas as associadas ao Ciesp pagarão valor fixo de R$ 50,00 por estagiário contra-
tado através do CIEE. A contribuição administrativa é uma das fontes de arrecadação 
da entidade filantrópica sem fins lucrativos, que oferece cursos e seminários de 
orientação profissional em suas unidades em todo país. A parceria será divulgada nas 
instituições de ensino para atingir estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. 
As informações também serão trabalhadas junto às empresas.

AquISIçãO de ve-
ículos com des-
contos que variam 
de acordo com o 
modelo escolhido. Esta parceria é 
válida para toda a rede autorizada 
de concessionárias Chevrolet no 
Estado de São Paulo.

A PARCERIA entre 
o Centro das In-
dústrias do Estado 
de São Paulo e o 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social já instalou 
11 Postos de Informações CIESP/
BNDES em Diretorias Regionais 
da Entidade paulista. Em cada um 
deles há um profissional do Ciesp 
treinado por técnicos do banco de 
fomento, que esclarecem as dúvidas 
das empresas associadas sobre os 
tipos de linhas de crédito disponíveis. 
Pelo acordo, os associados Ciesp rece-
bem orientação na identificação das 
categorias e processos a que podem 
concorrer, assim como o trâmite ne-
cessário para obter empréstimos junto 
ao setor financeiro.

CIESP
é+

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
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C
erca de 30 estudantes já foram 
contratados em Sorocaba desde 
a assinatura do Acordo de Coope-
ração Técnica entre Ciesp e CIEE 

(Centro de Integração Empresa-Escola), 
segundo informações da supervisora do 
escritório local, Amanda Lorenzzi. O 
convênio oferece aos associados orien-
tação especializada para a implantação 
de programas de estágio qualificados. 
“A parceria beneficia, principalmente, 
micro e pequenas empresas ao oferecer 
assessoria técnica sobre as regras jurídi-
cas que regulamentam a contratação de 
estudantes”, como informa o Ciesp.

Lorenzzi explica que essa é uma opor-
tunidade para os associados terem um 
programa personalizado de administração 

Oportunidade aos jovens
EmPRESAS E ESTuDANTES já se beneficiam
do convênio entre Ciesp e CIEE

de estágio. Dez empresas já recorreram 
ao convênio, informa ela. Mas os jovens 
também saem ganhando: “É uma forma 
de ampliar oportunidades para que os 
estudantes da região tenham possibili-
dade de conhecer e aplicar as teorias das 
instituições de ensino nas empresas. E 
também proporcionar às empresas a opor-
tunidade de ter um estudante que poderá, 
num futuro próximo, ser um colaborador 
já adequado e adaptado às suas normas”, 
diz a supervisora.

As empresas interessadas devem pro-
curar a unidade do CIEE de Sorocaba ou 
acessar o portal da entidade e requistar 
uma visita. Um representante irá até ela 
para expor detalhes do programa. Mas 
informações em http://www.ciee.org.br.

AmANDA LORENzzI, supervisora 
do CIEE de Sorocaba 








