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E X P E D I E N T E O P I N I Ã O

Diversas vezes a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
se manifestou sobre a rapidez com que o Brasil caminhava rumo à  
desindustrialização.  

As políticas industriais do governo federal recentes não foram capazes de 
elevar a participação da indústria de transformação no PIB. No entanto, o 
fator determinante do insucesso tem sido o ambiente competitivo no Bra-
sil, que não é favorável à produção industrial. Isso pode ser sintetizado no 
Custo Brasil acrescido da sobrevalorização do real, que representaram um 
acréscimo de custo para a indústria de transformação brasileira de 34,4%, 
quando comparado aos principais países parceiros comerciais.

A crise econômica, 
os impostos

e a  reindustrialização
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A participação da Fiesp, seus sindicatos filiados 
e do Ciesp tem sido ativa no cotidiano nacional, 
com ações, iniciativas, sugestões, elogios e críticas 
às políticas do governo, com o objetivo e a pre-
ocupação de expor a real necessidade do Brasil 
de zelar pelo bem comum. Por isso, é importante 
lembrar que o desempenho da indústria poderia 
ter sido ainda pior, caso não existissem as políti-
cas industriais.

O setor produtivo está de acordo com o governo 
federal em encontrar caminhos para atravessar a 
crise econômica do país, mas elevar impostos não 
é a solução. Os setores produtivos vão se colocar 
radicalmente contra esse tipo de solução. É extre-
mamente necessário que o governo aperte o cin-
to, elimine gastos desnecessários, corte a gordura 
existente em sua máquina administrativa e tra-
balhe com eficiência e rigidez, para reaver a con-
fiança dos brasileiros em sua política. A sociedade 
está cansada de pagar cada vez mais impostos e 
não ter nenhum retorno.  No ano passado, os go-
vernos federal, estadual e municipal arrecadaram 
mais de R$ 1,8 trilhão de impostos. Se taxar fosse 
a solução, o país seria perfeito, porque há 60 anos 
a carga tributária era 10% do PIB. Há 20 anos era 
25%. Hoje é 37%.

Sabemos que a elevação da carga tributária retira 
o poder de compra das famílias, diminui a capaci-
dade de investimento das empresas e, mais grave 
ainda, eleva o desemprego.  

Buscar o reequilíbrio fiscal por meio de reformas 
estruturantes é essencial para que o governo fede-
ral propicie um ambiente econômico mais amigá-
vel ao processo produtivo.

Paulo Skaf - Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp

- Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae-SP

É extremamente 
necessário que 

o governo aperte o cinto, 
elimine gastos desnecessários, 

corte a gordura existente em 
sua máquina administrativa 

e trabalhe com eficiência 
e rigidez, para reaver a 

confiança dos brasileiros
em sua política”.
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www.sindipan.org.br

O Sampapão continua comemorando os 100 anos da 
AIPAN (Associação das Indústrias de Panifi cação e Con-
feitaria de São Paulo). No último dia 8 de maio, o vere-
ador Toninho Paiva promoveu uma Sessão Solene em 
Comemoração ao Centenário da Associação, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

O evento contou com a participação da diretoria das 
Entidades, bem como ex-presidentes da Associação, 
autoridades, presidentes de Sindicatos de todo o país, 
parceiros, amigos e familiares dos associados do Sin-
dicato. Para o presidente do Sampapão, Antero José 
Pereira, é muito gratifi cante estar à frente de uma enti-
dade que completa 100 anos e consegue se manter viva 
e moderna. "Queremos fazer um agradecimento espe-
cial ao vereador Toninho Paiva por nos proporcionar 
essa noite que fi cará na história da AIPAN".

Antero Pereira lembrou os diversos momentos vividos 
junto às Entidades, nos 30 anos em que participa da di-
retoria. "Tive uma grande alegria quando adquirimos o 
clube de campo. Foi uma satisfação ajudar a comprá-lo, 
assim como tive uma grande alegria quando assumi as 
presidências, quando vi nossa Feira crescer e se tornar re-
conhecida. Cada momento é especial, assim como esse".

O vereador Toninho Paiva ressaltou que em tantos 
anos presente na Câmara Municipal, nunca havia 
visto a comemoração de um centenário. "É muito im-

Sampapão recebe HOMENAGEM

portante estar participando e podendo colaborar com 
uma entidade tão séria, que realmente trabalha para o 
progresso dessa cidade e desse Estado". 

Analisando a trajetória das entidades, o vereador des-
tacou a Escola de Panifi cação como muito importante, 
já que prepara o jovem para o mercado de trabalho, a 
Fipan, que se tornou uma das maiores feiras do setor de 
panifi cação no mundo e a preocupação com o lazer dos 
associados com a aquisição do clube de campo. "Isso 
mostra todo o poderio e o trabalho. É uma entidade que 
realmente trabalha para os seus associados com o obje-
tivo de sempre melhor servir a comunidade".

O presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, foi representado pelo 
diretor do Departamento Sindical da Fiesp (Desin), 
Paulo Henrique Schoueri. O diretor fez questão de res-
saltar a importância dos panifi cadores para a história 
do país, bem como destacou a participação da catego-
ria junto à Federação. "Acho essa homenagem justa a 
uma classe trabalhadora e que contribuiu muito para a 
economia como um todo".

Ao fi nal da solenidade os ex-diretores, autoridades e 
parceiros foram homenageados com a entrega de uma 
medalha comemorativa. O vereador Toninho Paiva re-
cebeu ainda uma placa em agradecimento a homena-
gem e como registro da data.

Vereador recebe homenagem do Sampapão Homenageados receberam medalha pelos 100 anos da Associação
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www.sincobesp.com.br

Sincobesp promove CONGRESSO 
em Ribeirão Preto

O Sincobesp (Sindicato Nacional dos Coletores e Benefi cia-
dores de Subproduto de Origem Animal) realizou nos dias 
25 e 26 de março, o XIV Congresso Brasil Rendering em 
Ribeirão Preto. O objetivo foi discutir a padronização das 
farinhas dentro da realidade e sustentabilidade. 

Durante discurso de abertura, o presidente do Sincobesp, 
Gustavo Razzo Neto fez um balanço de sua administração, 
informando aos presentes sua saída da presidência e a esco-
lha do novo presidente, Nelson Braido. Razzo agradeceu a 
colaboração da diretoria ao longo desses anos e afi rmou que 
continuará atuando em prol da atividade.

P A L E S T R A S
Renata Pires Castanho, assessora jurídica do Sincobesp realizou 
palestra em parceria com o representante da Cetesb, Armando 
Brandini. Ela apresentou para o público questões sobre a Câma-
ra Setorial, seu histórico, os trabalhos que já foram realizados e 
a importância desse diálogo no setor público e privado. 

Andre Geraldes e Leandro Viecili discutiram a respeito da 
sustentabilidade na indústria de Reciclagem Animal. André 
falou sobre a importância da regularidade das empresas de 
acordo com a questão ambiental. 

Orlando Guelfi , da Haarslev, falou sobre o processamento 
de subproduto de baixa e alta temperatura, destacando que é 
fundamental transformar o lixo em um produto valorizado; 
enquanto Leandro Ferreira, da Dupps, mostrou o novo inves-
timento da empresa para processar a proteína de maneira cor-
reta, alertando ser a maior inovação do mercado. 

O palestrante João Baptista Galvão falou sobre a importân-
cia da Fiesp ter tomado a frente e contribuído para que uma 
nova regulamentação seja instalada dentro do sistema pro-
dutivo de graxarias. 

O consultor em Empresas Familiares, Domingos Ricca, mos-
trou as principais difi culdades da sucessão em empresas fa-
miliares, destacando cuidados que devem ser observados no 
processo de sucessão. 

Claudio Bellaver, consultor do Sindicato, apresentou uma 
alternativa de processamento correto para resíduos que não 
se enquadram na utilidade de farinhas animais explicando 
sobre o uso adequado desses materiais.

D E B A T E
O segundo dia de Congresso  contou com um debate com a  
participação das entidades ABPA, ABINPET e Sindirações, 
para falar da qualidade das farinhas e exportação. Para Bruno 
Capoti do Sindirações para a exportação a indústria tem que 
trabalhar para atender as exigências de seus clientes. 

Everton Crabi apresentou seu projeto da Embrapa com 
objetivo de unir todas as demandas e suas difi culdades. "Que-
remos  mostrar que  somos qualifi cados, essa é a maior meta 
nossa”. Lilian Martini da ABINPET falou da importância da 
exportação para o sindicato e o crescimento expressivo no 
foco da farinha e do Pet food. 

Confraternização no estande do Sindicato

Debate movimentou o segundo dia
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www.sindibor.com.br

A Diretoria e Conselheiros do Sindibor (Sindicato 
das Indústrias de Artefatos de Borracha e de Refor-
ma de Pneus no Estado de São Paulo) e da Abiarb 
(Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de 
Borracha) realizaram reunião de Diretoria, no dia 11 
de março, oportunidade em que trataram de temas 
relativos às recentes alterações legislativas e econô-
micas. Foi discutida a proposta de Anexo Borracha, 
para compor a NR 12, e o "Manifesto" contra o Proje-
to de Lei que pretende majorar as alíquotas da deso-
neração da folha de pagamento.

Outro ponto apresentado foi a futura realização do 
Curso de Aperfeiçoamento em Borracha, a ser minis-
trado por professores do IFOCA - Instituto Francês 
de Formação Educacional e Profi ssional em Borracha 
e o lançamento do novo portal eletrônico da Entidade 
- www.borracha.com.br

Sindibor
INTENSIFICA 
ações em prol 
do setor

R E V I S T A  E X A M E

Em entrevista à Revista Exame PME, veículo voltado 
para o mercado de negócios e economia, o presidente 
do Sindibor/Abiarb, Edgar Solano Marreiros, falou sobre 
sua experiência e como se benefi ciou de um conselho in-
formal para lidar com os desafi os de seus negócios. 

"Edgar Marreiros também fundador e presidente da 
Produfl ex, indústria de produtos de borracha, tem o 
costume de se reunir há cada dois meses com o conse-
lho que foi criado em 2012  e que conta com dois dire-
tores da empresa e mais dois conselheiros, um especia-
lizado em marketing e outro em fi nanças. 

Há três anos, Marreiros se viu em um impasse ao receber 
uma proposta para vender a fi lial da Produfl ex em Minas 
Gerais. A unidade fornecia artefatos de borracha para a 
indústria automobilística. Na época, a fábrica represen-
tava 40% do faturamento da empresa, além de empregar 
quase 500 funcionários na unidade, segundo Marreiros.  

No início Marreiros estava decidido a não vender a fi -
lial, mas depois de uma conversa com seus conselheiros, 
foi convencido do contrário. “Eles me alertaram sobre 
a crise que o setor automobilístico poderia passar nos 
próximos anos”, diz Marreiros. Além do alerta feito 
pelo conselho, eles também advertiram Marreiros de 
que com o dinheiro da venda, poderia modernizar suas 
máquinas  e se preparar para o período de difi culdades.

Por fi m, Edgar Marreiros vendeu sua fi lial mineira e 
reinvestiu o dinheiro em melhorias na sua fábrica lo-
calizada em Diadema, além disso, também investiu na 
diversifi cação das fontes de receita. Com isso a Pro-
dufl ex começou atuar no mercado de reposição e na 
venda de matéria-prima para indústrias de artefatos 
de borracha que não concorrem diretamente com ela".

Reunião de Diretoria
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www.sibapem.com.br

Estamos imersos em um mundo cada vez mais tecno-
lógico. Trocamos mensagens de texto, emails, paga-
mos contas, checamos nossas redes sociais, blogamos, 
tuítamos. Atingimos um estado de sempre conecta-
dos, principalmente no ambiente de negócios. Para 
testar o quanto depende do mundo conectado, faça 
um teste hipotético: fi que sem celular, tablet, compu-
tador ou quaisquer dispositivos pessoais conectados 
à rede por, digamos, um mês. Difícil, certo? 
 
A Internet, literalmente, movimenta a Economia mun-
dial. Mas essa parte da Internet que todos conhecem é 
somente parte da Rede. Essa é a Internet das Pessoas. 
Há uma outra Internet que cresce cada vez mais rápi-
do, e que não percebemos, pois não participamos dela. 

Essa é a Internet das Coisas, na qual as Coisas falam 
entre si, e sistemas de controle estabelecem funções e 
serviços que comandam o mundo físico. A Internet das 
Coisas ultrapassará o tamanho da Internet das Pessoas, 
em pelo menos 5 ordens de magnitude. Isto signifi ca 
que teremos mais de 100 trilhões de dispositivos fi xos e 
móveis trocando dados e comandos na Rede. Esses dis-
positivos são Instrumentos de medição, sistemas "Em-
bedded", Sensores, Atuadores Industriais, equipamen-
tos médicos implantados, controladores de ambiente, 
sistemas de transporte e dispositivos de controle das 

Sibapem alerta 
sobre infraestrutura

I N T E L I G E N T E
e segurança cibernética

 Por: Jonny Doin - diretor do Sibapem 
(Sindicato da Indústria de Balanças, 

Pesos e Medidas de São Paulo)

Cidades Inteligentes. Juntos, esses dispositivos formam a 
Infraestrutura Inteligente (Smart Infrastructure), e logo 
ela será responsável por controlar o Mundo. 
 
A Internet é o ambiente de dados mais tóxico que já foi 
concebido pelo Homem. Enfrentamos ameaças com 
uma corrida para proteger os dados  usando Cripto-
grafi a. E o cibercrime responde com técnicas para que-
brar a criptografi a e segurança. 

Com a Internet das Coisas, as preocupações de seguran-
ça são bem maiores. Os dispositivos embarcados (Em-
bedded Systems) são tipicamente computadores com 
pouca capacidade de processamento, e frequentemente 
não têm capacidade para praticar formas adequadas de 
criptografi a. O resultado é que a invasão de sistemas da 
Infraestrutura Inteligente pode ser surpreendentemente 
fácil para Hackers sofi sticados. 

A Infraestrutura Inteligente é o que controla as Cida-
des. Medidores de Energia Elétrica, de Água, de Gás, 
sistemas de pesagem, prédios inteligentes, elevado-
res, sistemas de Ar Condicionado, carros autônomos, 
Aviões, sistemas de Semáforos, de Iluminação Pública. 
 
Garantir a segurança da Infraestrutura Inteligente será 
bem mais complexo do que simplesmente adicionar 
criptografi a. Sistemas de soft ware autônomo precisam 
ser desenvolvidos com o objetivo de oferecer seguran-
ça funcional e comportamental. Projetos de hardware, 
fi rmware e soft ware que contemplem a detecção de 
invasão de sistema, detecção de comprometimento da 
cadeia de comandos, e realizem a crítica de coerência 
de comandos podem detectar cenários de invasão e 
guerra cibernética, e permitir à Infraestrutura Inteli-
gente funcionar nesses cenários extremos.
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SindiLeme
Sindicato das Indústrias da Construção do Mobiliário de Leme

SindiLeme
Sindicato das Indústrias da Construção do Mobiliário de Leme

SindiLeme
Sindicato das Indústrias da Construção do Mobiliário de Leme

www.sindileme.com.br

O Sindileme (Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliá-
rio de Leme) ganhou uma nova sede. O espaço formado por duas 
confortáveis salas, permitirá um melhor atendimento ao associado, 
garantindo, inclusive, espaço para cursos e pequenas reuniões.

Para o presidente do Sindicato, Marco Antonio Almeida essa 
é uma conquista importante, pois demonstra o fortalecimento 
da Entidade. "Começamos 2015 concretizando muito projetos, 
pois a mudança de sede era uma necessidade antiga da nossa 
entidade. Estamos tendo uma boa participação dos associados 
que estão prestigiando todas as iniciativas propostas".

Com o início das atividades na nova sede o Sindicato, além de ter um 
local mais apropriado para receber fornecedores, parceiros e associa-
dos, amplia o espaço para os arquivos e registros da Entidade.

Fundado em 1965, na cidade de Leme, o Sindicato reúne em-
presários de 70 empresas, de um universo de 250 indústrias 
do setor. "Sabemos da importância de aumentar o número de 
associados. A união é fundamental para consolidarmos nossos 
objetivos e mostrarmos o potencial da região para as autorida-
des locais, estaduais e federais".

A nova sede do Sindileme fica no centro da cidade de Leme, 
na Rua Coronel João Franco Mourão, 630 - salas 1 e 2 .

Sindileme tem  N O V A  S E D E
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O "Congresso da Micro e Pequena Indústria - 
MPI" está completando 10 anos. Nesse momento 
de comemoração, nós do Departamento da Mi-
cro, Pequena e Média Indústria (Dempi),  olha-
mos para trás e constatamos os resultados e a 
concretização da vontade do nosso presidente 
Paulo Skaf, quando, em sua primeira gestão, criou 
o Departamento.

A proposta era dar suporte a essas empresas, tra-
balhando com seus representantes, os sindicatos e 
transversalmente entre setores; antevendo sua im-
portância no cenário sócio econômico do país. Anos 
mais tarde, o que percebemos é um ambiente muito 
mais favorecido para as MPES, embora muito ainda 
exista para ser feito, quer na busca pela desburocra-
tização da abertura e fechamento de empresas, no 
escalonamento do Supersimples, na melhoria da 
gestão do negócio, dentre outros aspectos.

O Congresso é apenas uma dessas ações. Ao longo do 
ano o Dempi atua em instâncias legislativas e execu-
tivas, na melhoria da capacitação em gestão de negó-
cios, por meio do Programa de Relacionamento com 
as Instituições de Ensino e Pesquisa, na promoção 
empresarial, levando empresários em missões e feiras 
e no acesso às melhores alternativas de financiamen-
tos em nosso Programa "Sala de Crédito", composto 
pelas instituições Financeiras parceiras.

É dessa forma que procuramos contribuir para o 
desenvolvimento das MPES, seja em um período 
tranquilo ou diante de um cenário como o atual. 
A crise econômica é uma realidade, com aumento 
da inflação e de impostos, com juros altos e crédi-
to em baixa. Cabe ao empresário, buscar alterna-
tivas e, principalmente, traçar estratégias.

Congresso do  D E M P I 
mantém foco nas  M P E S
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Dempi

O importante é comandar com sabedoria sua em-
presa para que permaneça viva. É preciso ter es-
tratégia de gestão, com saneamento constante dos 
custos administrativos, insumos e matérias-pri-
mas. Analise, renegocie, inclusive buscando no-
vos fornecedores, desenvolvendo novos materiais. 
O Senai tem uma unidade específi ca voltada para 
este desenvolvimento e certamente poderá ajudar.
Outra iniciativa importante é manter um diálogo 
constante com os clientes, buscando identifi car 
novas oportunidades de aumento de vendas ou 
renegociação e gerir os estoques de forma a não 
deixar mercadoria parada.

A inovação é, sem dúvida, o carro-chefe para en-
frentar a crise. Mais uma vez o Senai poderá ser 
muito útil para identifi car oportunidades para 
redução de custos, melhoria no planejamento de 
produção e na capacitação de mão de obra.

Mesmo em cenários de crise a pequena empresa 
tem a agilidade necessária para buscar alternati-
vas e oportunidades, para tanto precisa estar aten-
ta às tendências e buscar informações setoriais 
junto a seu Sindicato patronal fi liado à Fiesp, para 
identifi car se deve ser agressiva ou conservadora 
em suas metas de crescimento.

Em tempos difíceis, buscar recursos bancários só 
em último caso e avaliando muito bem as linhas 
de crédito e suas necessidades. Acompanhe seu 
fl uxo de caixa, identifi que gargalos, perdas, eleva-
ção de custos e certifi que-se de qual é o seu lucro.
Com esses controles implementados será pos-
sível corrigir os rumos das atividades internas e 
investir na motivação e qualifi cação de sua equi-
pe. Cada colaborador é um elo essencial em seu 

processo produtivo, logo, ele deve ter acesso a 
tecnologias atualizadas para o crescimento de sua 
produtividade e, principalmente, sendo "donos" 
das tarefas as quais são responsáveis.

Nosso Congresso, mais uma vez, atuou como um 
canal entre as empresas, seus sindicatos  e o tra-
balho do Dempi. Os temas abordados procuraram 
aprofundar todos esses conceitos que passamos 
ao longo do ano. E como o clima era de comemo-
ração, aproveitamos para realizá-lo no dia 25 de 
maio - "Dia Nacional da Indústria e do Industrial".

Sua presença foi muito importante e contribuiu 
para que tenhamos diretrizes para continuar esse 
trabalho. Até o Congresso de 2016!

Milton A. Bogus - Diretor Titular
Departamento da Micro, Pequena 

e Média Industria – Dempi

Cada colaborador 
é um elo essencial 

em seu processo 
produtivo”.

Milton Bogus 
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www.simmesp.org.br

Dra Luciana explicou o andamento da terceirização

O Simmesp (Sindicato da Indústria de Malharia 
e Meias no Estado de São Paulo) está acompa-
nhando de perto as discussões da regulamentação 
da terceirização. Durante reunião do Comitê da 
Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção 
e Vestuário (Comtêxtil), do qual o presidente do 
Simmesp, Elias Miguel Haddad, é coordenador, a 
gerente do Jurídico Estratégico da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Lucia-
na Freire, esclareceu mudanças no texto aprovado 
pela Câmara dos Deputados.

Segundo ela, o posicionamento da Fiesp é conver-
gente com o projeto de lei que regulamenta a contra-
tação de trabalhadores terceirizados em todo tipo de 
atividade no país. Ela esclareceu as mudanças ocor-
ridas no texto-base e afirmou que "nossa bandeira é 
que a terceirização traz especialização para o setor 

produtivo. Traz agilidade para o processo produtivo, 
eficiência e competitividade. O posicionamento da 
casa é convergente com esse processo".

Para o presidente do Simmesp, Elias Haddad, é 
importante que o empresário acompanhe de per-
to essa tramitação. "Trata-se de uma lei que vai 
criar uma nova referência para o emprego".

Na segunda parte da reunião o palestrante Mar-
celo Prado, coordenador Adjunto do Comtêxtil, 
falou sobre a "Visão do Mercado de Moda em 
2014 e Estimativas para 2015".Ele divulgou o re-
sultado da pesquisa feita pelo Instituto de Estudos 
e Marketing Industrial (IEMI), segundo o qual 
houve uma nova queda na produção de Vestuário, 
no Brasil, em 2014, frente ao ano anterior, com 
uma redução de 0,5% nos volumes fabricados, 
quando medido em número de peças. 

Este número não satisfaz a ninguém, mas ainda 
assim é melhor do que se esperava até então, com 
base em indicadores conjunturais, como os apre-
sentados pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE 
(PIM), que previam quedas superiores a 3%, ex-
plica. Em termos nominais, o valor da produção 
em geral teve alta de 5,6%, o que é positivo para 
o segmento, mas ainda insuficiente para cobrir a 
variação média dos preços no país, que ficou em 
torno de 6,5% em 2014, segundo o IPCA (IBGE), 
que é o índice oficial adotado pelo governo.

Simmesp discute a 
T E R C E I R I Z A Ç Ã O

C O M I T Ê  D E  J O V E N S

O presidente Elias Miguel Haddad também prestigiou a palestra do economista Pérsio Arida, na reunião ordinária do Comitê de 
Jovens Empreendedores da Fiesp. Na oportunidade o economista incentivou os jovens afirmando que é importante não desistir.  

Na análise do economista é preciso quebrar o câmbio flutuante e criar uma agenda comercial no governo atual. 
Ele alertou ainda que o país precisa crescer de forma estruturada, com mais produtividade e com melhor demografia.
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O SIMM (Sindicato da Indústria do Mobiliário de 
Mirassol) lançou, no último dia 27 de abril, durante 
evento realizado em sua sede, a Central de Cargas 
Online, um soft ware de gerenciamento logístico. O 
projeto é um dos resultados do Plano de Melhoria 
da Competitividade (PMC) desenvolvido em par-
ceria com o Sebrae-SP, Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e   Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado (SDECTI), que investiu R$ 280 
mil. Ele faz parte do Programa de Fortalecimento 
dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado 
de São Paulo , fi nanciado pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento  (BID).     
 
De acordo com o presidente do SIMM, Pedro 
Benvindo Rodrigues, atualmente um dos grandes 
desafi os das indústrias moveleiras é a logística 
na entrega de seus produtos. “Disponibilidade 
de mercadorias e serviços na quantidade certa, 
no momento ideal e no lugar correto, requer um 
grande “estudo” para que a empresa obtenha a 
satisfação do cliente e assim consiga um grande 
diferencial no mercado”, explica. O SIMM é um 
sindicato atuante que busca a modernização e a 
excelência no atendimento aos seus associados.  
Ele já conta com um  Laboratório de Design vol-
tado às indústrias da região. 

A nova Central de Cargas permitirá o aprimo-
ramento da logística de móveis em Mirassol. De 
acordo com a coordenadora de Desenvolvimento 
Regional e Territorial da SDECTI, Dolores Maria 
dos Santos, a iniciativa é uma rede de organiza-
ções conectadas e interdependentes, que em regi-
me de cooperação mutua fará a instalação de um 
sistema de coletas programadas. “Será utilizado 
um único equipamento de transporte para dis-
tribuição dos móveis, visando o melhor caminho 
para o planejamento do setor, com o objetivo de 
reduzir o tempo de entrega”, ressalta. 

Simm terá central 
de cargas  O N L I N E

 
Rodrigues destaca ainda que a geografi a é um 
ponto importante dentro dessa logística. “Em um 
país com as dimensões do Brasil é imprescindí-
vel que se tenha uma boa estratégia logística para 
evitar gargalos no fornecimento de materiais e 
serviços. O objetivo é sermos cada vez mais com-
petitivos”, declara.  
 

SOBRE O PROGRAMA 
DE FOMENTO AOS APLS 
 
Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Governo do Estado de São Paulo, o Programa Es-
tadual de Fomento aos APLs fi nancia projetos es-
tratégicos com o objetivo de consolidar arranjos e 
aglomerados produtivos como importantes fato-
res para o desenvolvimento econômico integrado. 
Uma das vantagens do APL é facilitar o acesso de 
micro, pequenas e médias empresas a programas 
de gestão empresarial, mercado, processo, produ-
tos e linhas de fi nanciamento, visando seu fortale-
cimento no mercado interno e acesso ao externo. 
 

Projeto é resultado do Plano 
de Melhoria Competitiva

evitar gargalos no fornecimento de materiais e 
serviços. O objetivo é sermos cada vez mais com-
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O Simde (Sindicato Nacional das Indústrias de 
Materiais de Defesa) marcou presença na LAAD 
Defence & Security 2015 – o maior evento da 
América Latina no segmento de Defesa e Segu-
rança. Durante a feira, a entidade esteve envolvida 
em diversas ações, como palestras, visitas e ativi-
dades com delegações de vários países.

No primeiro dia do evento, o Simde recebeu uma 
comitiva de Portugal, que contou com a presença 
do  Ministro da Defesa daquele país, José Pedro 
Aguiar-Branco. O ministro da Defesa do Brasil, Ja-
ques Wagner, também participou do encontro.
Ao longo da LAAD, o Simde recebeu cerca de 30 
delegações, vindas de diversos países, como An-
gola, Peru, Guatemala, Honduras, Colômbia, Mo-
çambique, Zâmbia, Polônia, entre outros. A enti-
dade participou ainda de duas palestras no decorrer 
do evento. Para o presidente do Simde, Carlos Era-
ne, a edição 2015 da LAAD foi muito importante 

Simde marca presença na   
                  L A A D  2 0 1 5

para o empresariado brasileiro. “Estamos passando 
por um momento delicado na economia nacional. 
Mas o Brasil tem um potencial gigante e isso pode 
mais uma vez ser mostrado pela nossa indústria 
nesta que é a maior feira da América Latina no se-
tor. Exportar é uma saída para a crise”, afi rmou.

Erane ressalta que as empresas nacionais estavam 
em todos os pavilhões, mostrando a força do país 
no segmento de Defesa e Segurança. “Muita ino-
vação, produtos de ponta e uma tecnologia que 
não deixa nada a desejar em relação ao que vem 
sendo desenvolvido pelos grandes players do 
mundo”, concluiu o presidente do Sindicato.

O Simde, atuando em apoio às empresas afi liadas, 
apresentou também ao Ministro da Defesa as pre-
ocupações do Sindicato com relação ao momento 
atual e sugeriu medidas para minimizar os efeitos 
negativos do ajuste fi scal.

Ministro da Defesa do Brasil, Jaques Wagner e o presidente do Simde, Carlos Erane
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www.sinbi.com.br

O  Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestu-
ário de Birigui) realizou de 19 a 21 de maio a 3ª edição 
da “Semana da Moda”. O evento teve a apresentação 
do Fórum de Inspirações Inverno 2016 e uma ofi cina 
de criação, com Tatiana Souza, designer à frente da 
Ouïe Consultoria, ideias & design e que também atua 
como consultora do Núcleo de Design da Assintecal. O 
design estratégico também foi um dos assuntos abor-
dados, por Fabiano Pereira, coordenador do projeto 
Design Lab Birigui e consultor de design estratégico. 

A “Semana da moda” também trouxe informações 
sobre mercado, com a palestra “Moda & Varejo: de-
safi os  e oportunidades - entenda o ciclo da moda das 
tendências de consumo ao varejo”, com Raquel Leão, 
designer de calçados  e que também atua como su-
pervisora de pesquisa do Grupo Usefashion.

A grande novidade da edição 2015 foram os des-
fi les de moda. Um no dia 20, com moda adulto 
e outro no encerramento, dia 21, com moda in-
fantil. 17 empresas de confecção e calçados da re-
gião apresentaram seus produtos: Yzzamelo, Dok 
produtos infantis, Love Shoes and More, Fuff y, 
Pimenta D’água, La Femme, Kidy saúde e conforto, 
Klin, Mary’s, Meli, Piky, Plugt, Suzel, Adrun, Estilo 
ou Estilo, Toke e Zapplin Calçados. 

Segundo Antenor Marques, presidente do Sinbi, o 
evento foi realizado de maneira a atender a demanda 
da entidade, que envolve a incorporação do Sindicato 
das Indústrias do Vestuário e Acessórios de Araça-
tuba (Sinvest).  “Devido ao número de empresas do 
setor de vestuário a serem atendidas,  buscaremos 
oferecer soluções e treinamentos mais direcionados 
às necessidades dessas empresas”, explicou Marques. 

O evento também contou com o apoio do Sebrae-SP, da 
Associação Brasileira de Empresas de Componentes 
para Couro e Artefatos (Assintecal), Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Grupo 
Usefashion e Instituto Europeu de Design (IED).

Sinbi realiza semana da
M O D A  E M  B I R I G U I

Antenor Marques
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www.sindareia.com.br

Sindareia (Sindicato da Indústria de Extração de 
Areia do Estado de São Paulo), o Sindipedras (Sin-
dicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada 
do Estado de São Paulo) e a APEPAC (Associação 
Paulista das Empresas Produtoras de Agregados 
para Construção), realizaram mais uma edição das 
reuniões itinerantes para discussão de ações liga-
das à mineração nos municípios do Estado.

O município escolhido dessa vez foi Bofete, que 
ocupa posição estadual de destaque na produção 
de areia. Presente ao evento, o prefeito Claudécio 
José Eburneo, conhecido como Torão, afi rmou 
que é preciso encontrar um equilíbrio entre os 
empresários e o município, de forma que a ati-
vidade mineraria ocorra dentro da lei. A cidade 
tem sua vocação para este segmento e a explora-
ção deste agregado trará maior desenvolvimento e 
melhorias econômicas, fi nanceiras e sociais para a 
cidade e região, disse ele.

Sindareia, Sindipedras e Apepac 
    promovem  E V E N T O
itinerante em  B O F E T E

Também presente ao evento, o subsecretário es-
tadual de Mineração, Fernando Bruno, explicou 
que é preciso harmonizar os conceitos e o pla-
nejamento dos municípios, para que eles sejam 
capazes de enxergar claramente as áreas com vo-
cação para exploração e aquelas que não devem 
ser mineradas. Isso deve constar do plano diretor 
de cada município.Nesta linha ainda frisou o tra-
balho do ordenamento geomineiro que tem sido 
realizado pela subsecretaria, explicando sobre sua 
aplicabilidade no momento das cidades elabora-
rem seus planos diretores.

Para o presidente do Sindareia, Antero Saraiva Júnior, 
o objetivo principal dos eventos itinerantes promovi-
dos pelos Sindicatos e pela Associação é conscientizar 
os municípios de que é necessário o ordenamento 
territorial, para que não aconteça a esterilização das 
jazidas e nem a proibição dessa e de outras minera-
ções, em benefício da própria comunidade.

Da esquerda para a direita Anselmo (diretor regional Sindareia), Fernando Bruno (subsecretaria de mine-
ração do Estado de São Paulo), Ricardo Moraes (DNPM), Antero Saraiva Junior (presidente APEPAC e 
Sindareia e vice-presidente do Sindipedras), Claudécio José Eburneo - Torão (Prefeito de Bofete), Fernando 
Valverde (presidente da ANEPAC).
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O diretor regional do Sindareia, Anselmo Rome-
ra destacou a qualidade da areia de Bofete. "Nesta 
região temos areia eólica de quartzo, uma areia 
muito propícia ao concreto". Para ele o grande 
problema é que muitas prefeituras pequenas des-
conhecem o repasse dos recursos gerados pela 
mineração e que deve ser feito pelo governo, a 
CFEM – Compensação Financeira pela Explora-
ção de Recursos Minerais."Estamos aqui para es-
clarecer esse tipo de situação".

O vereador Nilton Sales, avaliou positivamente o 
encontro. Segundo ele as informações transmiti-
das são fundamentais para conhecer o setor. "An-
tes dessa reunião havia uma dúvida muito grande 
sobre que setor é esse". Sales acredita que a partir 
desse movimento será possível entender a voca-
ção do município e como o setor vai trabalhar e se 
relacionar com a cidade, deixando clara a necessi-
dade de uma compensação. "A sociedade precisa 
ser compensada. A situação está ruim, mas é pos-
sível compensar, inclusive o meio ambiente".

O superintendente do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), Ricardo Mora-
es, destacou que a reunião foi o cumprimento 
de uma promessa da autarquia ao município de 
Bofete, que oferece excelentes condições para mi-
neração de areia. Segundo ele é melhor começar 
de forma certa do que ter que remediar depois. 
Como ponto positivo destaca o empenho do pre-
feito que tem se mostrado disposto a colaborar 
com a mineração. “Temos que colaborar com eles 
objetivando sempre uma mineração com desen-
volvimento sustentável”.

O presidente da Associação Nacional dos Produ-
tores de Agregados (Anepac), Fernando Valverde 
afi rma que a importância do evento é conseguir 
colocar a discussão da extração de areia no muni-
cípio de Bofete atendendo aos conceitos de meio 
ambiente, técnicos, políticos e todas as atividades 
de uso intensivo do solo. Para ele a questão da mi-
neração tem que ser analisada como um conjunto. 
Carlos Eduardo Auricchio, diretor do DECON-
CIC da FIESP, falou sobre o ConstruBusinnes, 

destacando as palavras do Ministro das Minas 
e Energia, Eduardo Braga, sobre a relevância do 
setor de agregados na cadeia produtiva da cons-
trução civil. Pondera ainda que as reuniões itine-
rantes são uma tradição do Sindicato e ajudam 
a conhecer melhor os problemas de cada região. 
"Tivemos uma surpresa maravilhosa que foi a 
postura do prefeito e do vereador, com a preocu-
pação ímpar com o desenvolvimento da atividade 
de mineração de areia no município. Que maravi-
lha seria se isso se transformasse numa postura de 
todos os prefeitos do Estado de São Paulo".

Diretor de Meio Ambiente de Bofete, André Cas-
tilho Orsi, explica que desde que assumiu o cargo, 
“desenterrou” o plano diretor e vem trabalhando 
nessa aproximação com o setor. A expectativa é 
construir um plano diretor para o município e 
dessa forma, com uma lei, identifi car as áreas de 
restrição e fazer com que elas sejam respeitadas.

O diretor espera ainda trabalhar em parceria com 
os municípios próximos que já possuem planos 
de manejo e com os empresários, de forma que 
seja feito um trabalho contínuo de exploração, 
mas com uma recuperação conjunta das áreas ex-
ploradas. “Com certeza se a atividade estiver pau-
tada pela lei, seguindo os parâmetros impostos 
pelo DNPM, pela Cetesb, pelos parâmetros que 
vamos colocar de trabalho também por aqui, a 
convivência é possível sim”.

sindicatos em açãosindicatos em ação

Técnica Sandra Maia apresentando panorama do setor de agregados.
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Quase 15 milhões de brasileiros são trabalhadores 
terceirizados. No entanto, no momento em que 
se busca uma regulamentação dessa atividade, 
de forma a dar maior segurança jurídica para o 
empregador, o que se vê é uma enorme polêmica 
que, ao invés de ajudar, confunde cada vez mais 
quem procura entender do que realmente se trata.

Desde que as discussões sobre o tema ganharam 
força a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), vem realizando trabalho com obje-
tivo de mostrar o que realmente envolve o traba-
lho terceirizado e o quanto ele é importante para 
a indústria nacional.

A INDÚSTRIA 
e a Terceirização
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Na verdade o que se busca é a regulamentação 
de uma situação que já existe e que, por não es-
tar regulamentada, traz insegurança tanto para o 
trabalhador quanto para as empresas. O Projeto de 
Lei 4330/2004 da Câmara, não exclui nem reduz 
direitos dos trabalhadores. Todos os trabalhadores 
contratados pelas terceirizadas têm seus contratos 
de trabalho regidos pela CLT, fazendo jus à irredu-
tibilidade do salário, ao recebimento de 13º salário, 
férias, FGTS, INSS e demais garantias estabeleci-
das pela legislação trabalhista e previdenciária.

Na análise da Fiesp a terceirização proporciona 
agilidade ao processo produtivo, efi ciência, com-
petitividade, formalização, garantia de direito e 
inovação tecnológica, já que o prestador normal-
mente tem “expertise” sobre a área que atua. 

A única regulamentação disponível atualmente 
em relação aos terceirizados é a súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

O tema tramita há mais de 11 anos na Câmara dos 
Deputados, tendo como autor do Projeto Sandro 
Mabel, que já não é mais deputado e nem partici-
pou como candidato da última eleição.

O PL foi aprovado na Câmara dos Deputados 
e agora tramita no Senado sob a designação de 
PLC30/2015. O principal ponto é o que permite 
às empresas contratar funcionários terceirizados 
inclusive para a atividade principal da compa-
nhia, uma vez que, atualmente, eles só podem 
atuar em atividades meio.

Pela versão aprovada na câmara, a empresa con-
tratante (tomadora de serviços) deve fi scalizar 
se a empresa terceirizadora (fornecedora de ser-
viços) está fazendo os pagamentos trabalhistas e 
previdenciários e garantindo os benefícios legais, 
como férias remuneradas. Apenas se não compro-
var ter feito a fi scalização ela poderá ser punida, 
no caso de haver alguma irregularidade. O pro-
jeto de lei determina que a empresa contratada 
comprove por meio de documentação mensal que 
está cumprindo com suas obrigações.
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Não há previsão de quando o PL será votado no Senado. Até lá, continuam os protestos dos trabalhadores, que conside-
ram a aprovação do Projeto uma "precarização"  e o trabalho dos empresários que defendem a regulamentação. A Fiesp 
continua atenta e mantendo contato com os senadores, com objetivo de esclarecer dúvidas e desmistifi car pontos impor-
tantes sobre o tema.   

Para mais informações acesse: http://www.terceirizacaosim.com.br/

O que diz o projeto de lei 4330 O que muda na prática

O contrato de prestação de serviços abran-
ge todas as atividades, sejam elas inerentes, 
acessórias ou complementares à atividade 
econômica da contratante.

Proposta permite que qualquer atividade de uma em-
presa possa ser terceirizada, desde que a contratada es-
teja focada em uma atividade específi ca. Segundo o re-
lator, o objetivo é evitar que a empresa funcione apenas 
como intermediadora de mão de obra, como um “guar-
da-chuva” para diversas funções.

A empresa contratante é subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas 
dos funcionários da prestadora de serviços/
devedora

O terceirizado só pode cobrar o pagamento de direitos da 
empresa tomadora de serviços quando a contratada não 
cumpre as obrigações trabalhistas e após ter respondido, 
previamente, na Justiça. Ou, quando a empresa contra-
tante não fi scalizar o cumprimento das obrigações traba-
lhistas pela prestadora de serviços. A contratante terá de 
fi scalizar mensalmente o pagamento de salários, horas-
-extras, 13º salário, férias, entre outros direitos.

A administração pública pode contratar 
prestação de serviços de terceiros, desde 
que não seja para executar atividades ex-
clusivas de Estado, como regulamentação e 
fi scalização.

A administração pública pode contratar terceirizados 
em vez de abrir concursos públicos e será corresponsá-
vel pelos encargos previdenciários, mas não quanto às 
dívidas trabalhistas. Sempre que o órgão público atra-
sar sem justifi cativa o pagamento da terceirizada, será 
responsável solidariamente pelas obrigações trabalhis-
tas da contratada. O texto não se aplica à administração 
pública direta, autarquias e fundações.

O recolhimento da contribuição sindical 
compulsória deve ser feito ao sindicato da 
categoria correspondente à atividade do 
terceirizado e não da empresa contratante.

Os terceirizados não serão representados por sindica-
dos das categorias profi ssionais das tomadoras de servi-
ços. O argumento é que isso favorecerá a negociação e a 
fi scalização em relação à prestação de serviços.
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Mais de 80 pessoas participaram do Workshop

O Sindicalçados Jaú (Sindicato da Indústria de Cal-
çados de Jaú) promoveu no último dia 1º de abril, 
um Workshop: "Olhar o passado, pensar o presente, 
construir o futuro", com objetivo de traçar um novo 
planejamento estratégico para o Arranjo Produtivo 
Local (APL) calçadista. O evento foi comandado 
pelo consultor Mauro Pedro Lopes, da Sociedade 
Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor.

Segundo Lopes foi possível fechar um cenário, que 
é uma visão de como vai estar Jaú daqui um ano e 
meio ou dois anos. “Saímos daqui com estratégias 
defi nidas que contemplam todos os empresários, 
desde a área de treinamento, desenvolvimento da 
mão-de-obra, a questão da comercialização dos 
produtos, inovação e tecnologia”.

Para o presidente do Sindicato, Osvaldo Nálio, esse é 
um pontapé inicial de uma nova fase, diante do mo-
mento que o mercado está vivendo. “Acredito que 
isso venha agregar muito ao nosso setor e a cidade 
de um modo geral. Esse evento vem alavancar, dar 
um up grade para tentar animar os empresários”.

Também presente ao evento, o prefeito Rafael Lu-
nardelli Agostini, defendeu a união do setor em-
presarial e a compreensão deles da importância 
de iniciativas como esta. “O município está à dis-
posição para criarmos juntos as políticas públicas 
para que o nosso empresário prospere e vença as 
difi culdades que o país enfrenta”.

A segundo etapa do "Workshop aconteceu no 
dia  27 de abril, e deu o primeiro passo para a 
validação das estratégias traçadas pelos partici-
pantes e sua consequente implantação.

Todos os grupos apresentaram suas propostas que 
serão compiladas para o início das ações. Para o 
empresário e diretor do Sindicato, José Carlos 
Prado Júnior, o evento é um passo inicial para a 
melhoria do polo. "Acho que hoje foi um passo 

Jaú define estratégias para 
fortalecer  S E T O R  calçadista

importante para melhorarmos cada dia mais nos-
so polo e escrever nosso nome na história". 

O diretor do Sindicalçados Jaú e um dos responsáveis 
pela organização do evento, Danival Mussi fez uma 
avaliação positiva do evento. Segundo ele, nas tenta-
tivas anteriores de reunião a participação sempre foi 
muito pequena. "Hoje percebemos um número ex-
pressivo de pessoas que vieram aqui para contribuir 
e não para escutar". 

Para o diretor Executivo do Sindicato, José Geral-
do Galazzini os objetivos foram plenamente atin-
gidos. “Conseguimos envolver os empresários e 
agora estamos criando uma agenda positiva com 
ações que podem ser implantadas". 

Participam do projeto o Sebrae, Senai, Sesi, Senac, 
Ciesp, Prefeitura Municipal de Jaú, Fatec, Núcleo de 
Inteligência Competitiva Inova São Paulo, Assin-
tecal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Sin-
comércio, CDL - Jaú, Associação dos Escritórios de 
Contabilidade de Jaú e Sescon.
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Sindilouça fecha 
negociação S A L A R I A L

O Sindilouça (Sindicato da Indústria de Cerâmica 
de Louça de Pó de Pedra da Porcelana e da Louça 
de Barro no Estado de São Paulo) participou  no 
dia 16 de abril, de reunião com representantes da 
Federação e Sindicato dos Trabalhadores, com ob-
jetivo de fi nalizar a negociação da Convenção Co-
letiva da categoria, com data-base em 1º de abril.

Ao fi nal da reunião os presentes fecharam a ne-
gociação com um percentual de 9%, sendo 8,42% 
de INPC e 0,58% de aumento real. O piso salarial 
unifi cado passa a ser de R$ 1.035,00, com a manu-
tenção das cláusulas sociais. Também fi cou acer-
tado um valor fi xo de bonifi cação para melhorias 
na Colônia de Férias dos trabalhadores.

O presidente da Federação dos Trabalhadores, 
Antonio Faconi, considerou positiva a negocia-
ção, principalmente diante da crise econômica 
enfrentada pelo país. Segundo ele, os trabalhado-
res reconhecem o momento difícil para os empre-
sários, no entanto, o trabalhador vem sofrendo 
com os efeitos dos reajustes nos preços das tarifas 
públicas e a infl ação de modo geral.

Na avaliação do presidente do Sindilouça, Angelo 
Carmelo Consolo, a negociação não foi fácil, mas 
acabou por encontrar um meio termo entre as rei-
vindicações dos dois lados. Ele lembrou que o se-
tor vem sofrendo com a queda no consumo."Nes-
se primeiro trimestre as empresas deixaram de 
faturar entre 30% e 35%".

O consultor jurídico do Sindilouça, Reinaldo Finoc-
chiaro Filho, acredita que a negociação foi a melhor 
possível, pois levou em conta as difi culdades tanto 
dos empresários, quanto dos trabalhadores.

Reunião definiu negociação

Confraternização entre os  Sindicatos
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O Sietex (Sindicato das Indústrias de Especialida-
des Têxteis do Estado de São Paulo) promoveu no 
dia 24 de março,  uma reunião para empresários 
com a palestra "Cenário Econômico Bonança e 
Tempestade", apresentada pelo gerente do Depar-
tamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (De-
pecon) da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Guilherme Moreira.

Durante a palestra o economista mostrou aspectos 
da economia durante o período considerado de 
"bonança", até a chegada da "tempestade". O cená-
rio para 2015, aponta para: recuperar o equilíbrio 
fi scal e evitar o rebaixamento da classifi cação de 
risco soberano; reajuste dos preços administrados, 
com destaque para o preço da energia elétrica (au-
mento em torno de 50%); reduzir o défi cit externo 
sem contar com o benefício do boom dos preços 
das commodities (pressão sobre a taxa de câmbio); 
elevação da taxa de juros para combater o aumento 
da infl ação; operação Lava-Jato e redução dos in-
vestimentos da Petrobrás; riscos de racionamento 
de energia elétrica e de água; baixo crescimento e 
elevação da taxa de desemprego e redução da con-
fi ança dos empresários e do consumidor.

Moreira passou ainda pela necessidade de um 
ajuste fi scal, a queda da confi ança do consumi-
dor e fi naliza explicando que o ciclo passado foi 
fundamentado por estímulos ao consumo e dá 
claros sinais de esgotamento. O descaso pelo lado 
da oferta (reformas estruturais) provocou efeitos 
colaterais, que farão com que o ano de 2015 seja 
marcado por ajustes econômicos.

PALESTRA 
aponta cenário 
econômico 
para 2015

O economista do Depecon lembra que os ajustes 
serão conduzidos em meio a um cenário adverso 
e incerto. "Após ter fi cado estagnada em 2014, a 
economia brasileira deverá apresentar novamente 
fraco desempenho em 2015".

Para o presidente do Sietex, Paulo Henrique Schou-
eri, este tipo de reunião com palestras ministradas 
por especialistas focados em um assunto específi co, 
é muito importante para auxiliar os empresários em 
suas decisões, principalmente em um momento de 
tanta turbulência como o que estamos vivendo.

T E R C E I R I Z A Ç Ã O

O presidente do Sietex, Paulo Henrique Schoueri 
acompanhou o presidente da Federação e do Cen-
tro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e 
Ciesp), Paulo Skaf, à votação do projeto que regula-
menta a terceirização, ocorrido no dia 7 de abril, na 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na oportunidade os dois conversaram com os lí-
deres partidários, apresentando os argumentos da 
indústria na defesa do projeto. "Sabemos da im-
portância desta matéria para  a modernização e 
segurança das relações trabalhistas. A Fiesp está 
trabalhando arduamente pela defesa do projeto 
e cabe a nós, presidentes dos Sindicatos fi liados, 
dar o apoio e participar nessa luta".

Palestra abordou o cenário econômico
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No último 29 de março, faleceu José Jorge Chagu-
ri, diretor vice-presidente de Sistemas de Aqueci-
mento e delegado representante junto à Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) do 
Sindinstalação (Sindicado da Indústria de Insta-
lações Elétricas, Hidráulicas, Gás e Sanitárias do 
Estado de São Paulo), também presidente da As-
sociação Brasileira pela Conformidade e Efi ciên-
cia de Instalações (Abrinstal). 

Chaguri ex-presidente do Sindinstalação conduzia 
as estratégias da Abrinstal, dando continuidade ao 
trabalho iniciado no Sindinstalação de fortaleci-
mento do setor no Brasil e defensor da sua qualifi -
cação, profi ssionalização e reconhecimento. 

Compreendia como ninguém as difi culdades 
enfrentadas pelo setor na consolidação de uma 
agenda positiva para combate à informalidade, no 

Um  V I S I O N Á R I O
avanço dos programas de qualidade setoriais e da 
articulação com os principais agentes do mercado 
da cadeia da construção civil, fomentando a apro-
ximação permanente entre empresas instaladoras 
e projetistas, arquitetos, construtores e academia, 
visando a construção de bases de interesse co-
mum que permitissem o avanço da qualidade da 
infraestrutura predial no país.

Em uma iniciativa pessoal  enquanto presidente do 
Sindinstalação, promoveu a criação do primeiro 
grupo setorial para qualifi cação das empresas insta-
ladoras do setor de gases combustíveis, o reconhe-
cido programa Qualinstal – Gás, que hoje repre-
senta fomento de qualidade em outras áreas, como 
elétrica, hidráulica e solar. Enfrentou os críticos do 
mercado, normalmente focalizados na questão de 
custo de serviço, e desafi ou a agenda do setor com 
a iniciativa do estabelecimento da Abrinstal, asso-
ciação  para defender permanentemente a questão 
da conformidade das instalações de infraestrutura 
no Brasil.  Comentava sobre casos de sucesso de 
determinadas empresas que, ao optar pela melhoria 
da qualidade, tinham obtido ganhos expressivos em 
produtividade. “Esse é o caminho” dizia sempre a 
qualquer interlocutor que o questionasse.

A sociedade perde um interlocutor de pensamen-
tos modernos, ousados, cada vez mais necessários à 
construção de uma infraestrutura adequada ao país. 
O setor se despede de um engenheiro criativo nas 
soluções para a infraestrutura de serviços prediais, 
particularmente importante na construção do setor 
de gases combustíveis e sistemas de aquecimento, 
ambiente que dominava como ninguém. Os amigos 
sentem a falta de um companheiro sempre disposto 
a ajudar, e a incentivar o desenvolvimento de novas 
ideias que pudessem frutifi car novos conceitos, par-
cerias, inovações para toda a sociedade.

Que suas ideias e desejos possam permanecer vi-
vos através de suas diversas realizações. Homens 
desse tipo sempre deixam saudade!

José Jorge Chaguri

TREINAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS

Datas: 17 e 24 de junho de 2015, das 9h às 17 horas

Local:  Sede do Sindinstalação – Prédio FIESP
                   Av. Paulista, 1313 – 9º andar – cj.905 

Inscrições: até dia 15/06 através do telefone (11)- 3266-5600 

Investimento: Empresas associadas – Gratuito para 01 participante
                   Empresas não associadas – R$ 150,00 p/participante 

Instrutores: Daniel Gonçalves (Cimax Engenharia)
                               Genivan Alves (Engemav Engenharia)

Objetivo: Mostrar a importância da interação do administrativo  
                        dentro de um canteiro de obras, a coordenação das tarefas e a           
                        execução das instalações e apoio aos demais colaboradores.

Realização: Apoio:
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Sindicarnes alerta para 
M U D A N Ç A S

 na Legislação
Os empresários que atuam com operações interestaduais 
devem fi car atentos às mudanças previstas na Emenda 
Constitucional nº 87, publicadas no dia 17 de abril de 
2015. O alerta é feito pelo Sindicarnes ((Sindicato da In-
dústria de Carnes e Derivados no Estado de São Paulo). 
Para o presidente Algemir Tonello é fundamental que as 
empresas mantenham-se atualizadas sobre a legislação 
tributária, evitando, assim, autuações.

Em função disso, o Sindicato envia diariamente Boletins 
com as alterações, publicações e revisões das legislações 
pertinentes à atividade. No caso do Imposto Sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) duas mu-
danças aconteceram no mês de abril, nas operações in-
terestaduais e no prazo de recolhimento do imposto na 
substituição tributária.

De acordo com a alteração prevista na Emenda Consti-
tucional nº 87, nas operações e prestações interestaduais 
que destinem bens e serviços a consumidor fi nal, a con-
tribuinte ou não do ICMS, deverá ser aplicada a alíquota 
interestadual e caberá ao Estado do destinatário o dife-
rencial entre a alíquota interestadual e a interna.

A secretária Executiva do Sindicato, Maria Concepción 
Molina Cabredo,  explica que hoje, quando o destina-
tário do outro Estado não é contribuinte do imposto, é 
aplicada a alíquota interna (o imposto, na integralidade, 
fi ca para o Estado remetente). Isso vai mudar provavel-
mente a partir do ano que vem. Essa alteração atinge di-
retamente o Estado de São Paulo.

A responsabilidade pelo recolhimento do imposto (do 
diferencial da alíquota interna X interestadual) será do 
destinatário da mercadoria, se este for contribuinte do 
imposto   ou,  do remetente, quando o destinatário não 
for contribuinte.

Também foi publicado o Decreto nº 61.217, de 
16.04.2015, que reduz, a partir de abril do ano que vem, 
o prazo de recolhimento do ICMS relativo à substituição 
tributária. Hoje o substituto tributário do setor de ali-
mentos, como é o caso do Sindicarnes, tem o prazo de 
60 dias fora o mês para recolher o ICMS-ST. A partir de 
abril de 2016 o prazo será reduzido progressivamente:

 Até 31.03.2016  =  recolhimento até o último dia do 
segundo mês subsequente ao mês de referência da apu-
ração (60 dias fora mês)
 Em abril/2016  =  até o dia 24.06.2016
 Em maio/2016  =  até 20.07.2016
 Em junho/2016  =  até 15.08.2016
 Em julho/2016  =  até 09.09.2016
 Em agosto/2016  =  até 05.10.2016
 Em setembro/2016  =  até 31.10.2016
 Em outubro/2016  =  até 25.11.2016

A partir de novembro de 2016 o ICMS-ST deverá ser re-
colhido de acordo com o CPR 1200 (substituição tribu-
tária), ou seja, até o dia 20 do mês subsequente.

Para continuar recebendo todos os Boletins Informati-
vos do Sindicarnes, mantenha seu e-mail atualizado. O 
material também pode ser consultado no site do Sindi-
cato - www.sindicarnes-sp.org.br

As empresas associadas têm à disposição Departamento 
Jurídico, podendo encaminhar consultas através do en-
dereço sindicarnes@sindicarnes-sp.org.br.

Algemir Tonello
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Movidas por seu interesse legítimo, várias empresas fo-
ram  induzidas a instalar unidades nos municípios en-
quadrados no tratamento tributário especial e agora estão 
sendo prejudicadas. Entre os associados do Siniem (Sin-
dicato Nacional da Indústria de Estamparia de Metais) há 
casos de empresas com toda operação no estado do Rio 
de Janeiro que utilizavam o incentivo de forma integral; 
e outras que se benefi ciavam de forma parcial; além dos 
fabricantes que não dispunham de benefício algum.

O incentivo incomodou o governo fl uminense que ve-
rifi cou perda de arrecadação da ordem de R$ 200 mi-
lhões. Somado a isso, a proximidade do estado do Rio 
de Janeiro do grande mercado consumidor no estado 
de São Paulo, potencializou os problemas e as desvan-
tagens na cadeia produtiva das embalagens de aço.

Diante deste cenário complexo em que o impacto 
da nova lei de ICMS atinge de forma diferenciada as 
empresas, o Siniem buscou uma solução de consenso. 
Na condição de entidade que defende os direitos das 
empresas, o Sindicato reuniu diretores e associados 
em 15 de abril com o objetivo de harmonizar as si-
tuações. Na ocasião, foi apresentado o cálculo mate-
mático para demonstrar o aumento máximo do cus-
to na venda do aço às fábricas de latas fora da zona 
de incentivo. Assim, caberá a cada empresa atuar de 
acordo com sua situação peculiar.

O Siniem defende a adoção de uma política tributária 
federal homogênea para extinguir situações contro-
versas que prejudicam a economia do país. Incentivos 
estaduais formam a complicada teia da guerra fi scal 
que levam as companhias a assumirem decisões mo-
vidas por descontos e não para otimizarem suas ope-
rações. E ainda pior, a produtividade das empresas 
fi ca esquecida e dizimada diante de tantas legislações 
tributárias de alcance regional.

www.siniem.org.br

O setor de estamparia de metais e em especial a fa-
bricação de latas de aço foram atingidos pela altera-
ção da lei nº 5636/2010 após a votação do projeto de 
lei nº153/2015 na Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, em 24 de março último.

A legislação anterior determinava incentivos fi scais 
para empresas industriais em algumas cidades no 
Rio de Janeiro e criou condições diferenciadas para 
fabricantes de latas e  também condições especiais  
para a venda  de aço, principal matéria-prima deste 
setor, fornecida pela Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, localizada em Volta Redonda RJ.

O incentivo fi scal no Rio de Janeiro foi mais uma ano-
malia que acarretou difi culdades para as empresas. 
Como se sabe, a guerra fi scal no país gera uma série de 
desequilíbrios para a economia. No caso específi co da 
legislação fl uminense, o incentivo fi scal desvirtuava a 
lógica interna de débito e crédito no ICMS ao reduzir a 
alíquota, ao contrário de outras regiões onde o tributo 
estipula que o desconto é feito no pagamento fi nal.

Para os serviços de corte e estamparia de folhas me-
tálicas e para a fabricação de latas e tambores de aço, 
instalados nas localidades onde vigorava o incenti-
vo fi scal, ocorreu redução de aproximadamente 20% 
nos preços em comparação a outras regiões do país. 

ICMS no RJ 
causa impacto  

no setor
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www.sipesp.com.br

O Brasil ainda é dependente da importação de pes-
cado, tanto na indústria quanto no varejo. Embora 
o país esteja montando uma base aquícola sólida, 
além de criar marcos importantes para o restabe-
lecimento da pesca extrativa, não é possível dizer 
que o país será auto sufi ciente em pouco tempo.

Tal condição faz com que o mercado seja um dos 
mais atingidos, no segmento alimentício, com a 
alta do dólar, explica o presidente do Sipesp (Sin-
dicato da Indústria da Pesca no Estado de São 
Paulo), Roberto Imai. Números da Federação 
do Comércio indicam que os pescados subiram 
10,5% em relação ao ano passado, justamente no 
período da Páscoa, um dos melhores feriados 
para o setor pesqueiro. 

Vale lembrar que o dólar sofreu os maiores au-
mentos justamente nesse período, derrubando 
ainda mais as vendas no setor. Somente o baca-
lhau subiu em média 40%. Enquanto para alguns 
setores essa alta do dólar serve de estímulo para a 
exportação, a indústria de pesca nacional tende a 
amargar período muito difícil, já que não dispõe 
de produção sufi ciente nem para o consumo in-
terno, muito menos para exportação.

Por outro lado, o preço da sardinha, peixe mais 
popular, teve uma redução de 56% no mesmo pe-
ríodo. Para Imai é importante buscar competiti-
vidade na indústria nacional, não apenas contra 
os importados, mas também em relação as outras 
proteínas animais, como aves e bovinos. "Dentro 
do nosso enorme mercado consumidor, apenas 
o pescado, crustáceos e moluscos são tributados 
pelo ICMS, sendo que os crustáceos e moluscos 
também pagam os impostos Federais", lembra.

Os efeitos do dólar na  P E S C A

O presidente do Sindicato reclama ainda dos im-
postos acumulados na cadeia produtiva. "Bovinos, 
aves e suínos estão desonerados, o pescado não. Ou-
tra questão está voltada para uma política de longo 
prazo de desenvolvimento sustentável".

Imai reforça ainda que as principais nações pesquei-
ras tem na pesca um vetor de crescimento e desen-
volvimento econômico, diferentemente do Brasil, 
onde a pesca está mais focada no aspecto social do 
que no econômico. "Essas nações pesqueiras vão 
além da sua zona econômica exclusiva, pescando 
em águas internacionais. O Brasil teve a chance de 
fi gurar entre estas nações, mas os entraves burocrá-
ticos e trabalhistas são enormes e continuamos a so-
brexplotar a nossa fauna marinha costeira, deixan-
do de lado os peixes oceânicos, sendo que muitos 
desses peixes se alimentam de nossa fauna costei-
ra. Logo, o Brasil tem potencial, mas não tem dado 
muita importância para isso".

Roberto Imai
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Em 2014, o estado de São Paulo foi responsável por 
movimentar uma corrente de comércio de US$ 142,7 
bilhões, ou 30,0% de todo o fl uxo comercial do país. 
Desse montante, 40,8% do total exportado pelo esta-
do se divide entre produtos de alta ou média-alta in-
tensidade tecnológica. Individualmente, a categoria 
que concentra maior parte das exportações (30,4% 
do total) corresponde a produtos de baixa tecnologia, 
segundo classifi cação da OCDE e do MDIC.

Os dados são resultado de levantamento feito pelo 
Departamento de Relações Internacionais e Comér-
cio Exterior (Derex), da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp). 

O Perfil do Exportador Paulista (PEP) mostra que, 
em contrapartida, as importações das indústrias do 
estado se concentram em produtos de alta tecno-
logia (25,2%). O diretor titular-adjunto do Derex, 

Intensidade tecnológica 
é a P R I N C I PA L

característica das 
exportações de

Os setores aeronáutico e automotivo 
destinaram mais de US$ 10 bilhões 

em produtos para o exterior

S Ã O  PA U LO
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Derex

Para conferir o estudo completo acesse: 
www.fi esp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/perfi l-exportador-paulista/

Diretor titular-adjunto do Derex, Vladimir Guilhamat

Vladimir Guilhamat, explica que importar tec-
nologia não é um problema, já que isso faz parte 
da inserção da indústria nas cadeias regionais e 
globais de valor. A questão é não ter um setor 
produtivo capaz de impulsionar, da mesma for-
ma, as exportações de manufaturados e produtos 
de alto valor agregado. 

“Uma indústria competitiva e com elevada ca-
pacidade de inovação técnica fomenta a qualifi-
cação da mão-de-obra, gera melhores empregos 
internamente e tende a ganhar espaço em dife-
rentes mercados. Essa dinâmica é fundamental 
para desenvolvimento de toda a região na qual 
está instalada.” 

O estudo mapeou 14 regiões do estado, traçando 
uma perspectiva detalhada do que cada uma ex-
porta, apontando quais são os pontos “fortes” e 

onde há espaços para melhorias.  Duas grandes 
referências de média-alta e alta tecnologia são 
as regiões de São José dos Campos, no setor ae-
ronáutico, e a Capital (impulsionada pela região 
do ABC), no setor automobilístico. No entanto, 
o PEP aponta outras regiões que, se estimuladas, 
também podem se tornar polos tecnológicos. 

“É preciso incitar políticas públicas regionais 
adequadas, específi cas para setores e diferentes 
para cada região, de modo a fortalecer e ajudar 
o desenvolvimento industrial no estado”, afi rma 
Guilhamat. “É essa a principal proposta do PEP.” 
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www.siamfesp.org.br

A preocupação com 
a crise hídrica foi a 
tônica principal do 
Simafesp (Sindica-
to da Indústria de 
Artefatos de Metais 
Não Ferrosos no 
Estado de São Pau-
lo), durante a Feicon 
Batimat 2015, que 
aconteceu no mês 
de março, em São 
Paulo. O Sindicato 
investiu no conceito 

de Ilhas, com destaque para a Ilha Sustentabilidade 
Água, que apresentou as novidades do setor para a 
redução e economia de água, além das Ilhas de fe-
chaduras e metais sanitários. 

Antes da solenidade ofi cial de abertura da Feira, a 
presidente Dilma Rousseff  visitou os estandes, in-
clusive a Ilha Sustentabilidade Água do Siamfesp, 
onde pode conhecer todas as novidades visando 
a economia de água. A Ilha recebeu ainda a visita 
do presidente da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf e de vários 
veículos de comunicação, entre emissoras de TV, 
rádios, jornais e sites. 

Buscando contribuir para minimizar o desperdí-
cio de água, o Siamfesp encomendou da Intuitive 

Siamfesp se 
destaca durante 

  a  
Appz, uma interação que permite saber quanto se 
pode economizar com simples trocas de dispositi-
vos hidráulicos ultrapassados. O app foi apresen-
tado na Ilha Sustentabilidade Água e fazia uma si-
mulação da economia em uma residência a partir 
da troca dos dispositivos hidráulicos, e o tempo 
necessário para o retorno do investimento.

Para o presidente Denis Perez Martins, a proposta 
de criar uma Ilha Sustentabilidade Água mostrou 
não só o potencial do setor, mas também tudo que 
a indústria possui para contribuir com o meio 
ambiente. "Muitas dessas propostas foram desen-
volvidas antes da crise hídrica, mostrando que o 
setor está atento às necessidades de sustentabili-
dade há muito tempo".

Outro conceito utilizado foi das Ilhas de fecha-
duras e metais sanitários. O objetivo nesse caso 
foi valorizar o setor e abrir uma oportunidade 
das pequenas e médias empresas participarem do 
evento. O conceito de Ilha também facilitou a vi-
sitação, garantindo visibilidade para os exposito-
res. "De um modo geral o que procuramos fazer 
foi aumentar a visibilidade das empresas associa-
das, pois sabemos que teremos pela frente um ano 
difícil, no qual é preciso aproveitar todas as opor-
tunidades", ressalta o presidente.

O Siamfesp acredita que a crise hídrica, por 
exemplo, pode ser uma importante oportunida-
de para o setor, que investiu em tecnologia e está 
preparado para oferecer soluções. Em função do 
sucesso do conceito de Ilhas, o Siamfesp espera 
apresentá-lo em outras feiras do setor, como Fe-
conati, Equipotel, Feicon Nordeste, Expo Arqui-
tetura Sustentável entre outras. 

 F E I C O N

Paulo Skaf visita Ilha Sustentabilidade Água

Presidente Dilma e o presidente do Siamfesp Denis Martins
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Depois de passar por um processo de adequação 
administrativo e organizacional, o Sitivesp (Sindi-
cato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado 
de São Paulo), decidiu investir no processo geren-
cial da Entidade, com o objetivo de defi nir e ado-
tar programas de ações que  possam defi nir o  fu-
turo do sindicato calçadas na coerência, respeito  
e sustentação. Para tanto, escolheu como caminho 
a implantação de um Planejamento Estratégico.

O primeiro passo foi aderir ao programa de Pla-
nejamento Estratégico oferecido pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
através da Central de Serviços (CSer) e que tem 
por objetivo permitir aos sindicatos organizar e 
planejar as suas ações de forma estratégica.

O trabalho começou no mês de março, com o en-
volvimento de toda a equipe do Sitivesp que está 
colaborando para a sua implantação. A evolução 
dos trabalhos esta motivando a equipe que sem-
pre teve uma ótima atuação em prol do associado, 
mas que tinha pontos fracos que foram facilmente 
identifi cados, com as análises feitas. Mesmo sem 
que o trabalho esteja fi nalizado, já é possível per-

Sitivesp 
I N I C I A 

Planejamento 
Estratégico

ceber os primeiros resultados, explica o diretor 
Paulo Cesar Aguiar. "Além dos funcionários foi 
feita uma comissão  de diretores que estão parti-
cipando com as suas análises e sugestões nas de-
cisões a serem tomadas".

De acordo com o presidente do Sitivesp, Narci-
so Moreira Preto, chegou a hora de pensar no 
futuro da entidade em longo prazo e definir de 
um modo claro e objetivo o que será executado 
e de que maneira. "Com a oportunidade ofereci-
da pela Fiesp, a aprovação da nossa diretoria e a 
capacidade e boa vontade  dos nossos colabora-
dores,  resolvemos fazer o Planejamento Estra-
tégico que será crucial para o sucesso da nossa 
organização".

A equipe está trabalhando no desenvolvimento 
da Missão, Visão, Valores e Negócios. "Apesar de 
pouco tempo já é possível sentir as  mudanças. 
Temos certeza que os resultados serão muito po-
sitivos e as estratégias que serão defi nidas trarão 
ótimos resultados, tanto organizacionais, quanto 
ao atendimento e satisfação  dos nossos associa-
dos", fi naliza Narciso Preto. 

Paulo Cesar AguiarNarciso Moreira Preto
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Finalmente as autoridades governamentais coloca-
ram como prioridade atender ao anseio da popula-
ção por melhores condições de transporte urbano. 
Porém, existem divergências em todos os agentes 
com relação à utilização dos modais mais adequa-
dos na matriz de transporte.

No que tange ao modal VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos), ele tem o seu lugar na matriz de transpor-
te, e hoje está sendo distorcido com a panacéia na 
implantação de BRTs (Bus Rapid Transit) no Brasil. 
Nesse sentido, citando o artigo publicado no jornal 
“Valor Econômico” de 13/04/2015 – Prós e contras 
do BRT carioca, por quem entende de BRT, no qual 
o diretor do Centro Internacional de Excelência em 
BRT do Chile, Juan Carlos Munóz, afi rma: “... se, por 
exemplo, houver uma pista por direção sem pontos 
de ultrapassagem, para 30 mil passageiros por hora, 
o BRT não dá conta”. É o que está sendo constatado 
nos BRTs recentemente inaugurados no Rio de Ja-
neiro, que já apresentam uma superlotação.

Pelo seu sistema de controle e operação, o VLT, con-
trariamente ao BRT, não passa do ponto, não fura 
sinal e não anda acima da velocidade, pois tudo isso 
independe da vontade do condutor. Além disso, a 
sua capacidade de transporte é duas vezes superior 
a do BRT e o seu acesso nos pontos é facilitado pelo 
número e dimensão das portas, inclusive, para os 
portadores de necessidades especiais.

No Brasil, o primeiro sistema a utilizar o VLT é a 
Baixada Santista (São Paulo) que está em pré-ope-
ração. Entretanto, esse modal está sendo utilizado 
em mais de 400 cidades do mundo. Outra vanta-
gem desse sistema é que nas cidades onde foi im-
plantado houve uma revitalização do entorno que 
estava deteriorado.

Do ponto de vista operacional e de segurança de 
circulação, o VLT necessita de menor ordem de 
intervenção na malha viária existente, e toda a 
operação é praticamente independente de qual-
quer imprudência do condutor, diferentemente 
do modal BRT.

A bilhetagem eletrônica, se empregada seja no 
BRT como no VLT permite o ordenamento na 
arrecadação e na supervisão do controle na uti-
lização do modal.

Temos também que falar no novo modal, pio-
neiro no mundo que é o Aeromóvel. Este modal 
atua em uma faixa de demanda abaixo do VLT. 
Sua primeira implantação foi em Porto Alegre, 
tendo já transportado mais de 2 milhões de pas-
sageiros, sem nenhuma interrupção.

O grande interesse nesse modal e, não só pela sua 
confi abilidade e disponibilidade, mas também 
pelo seu baixo custo de implantação e operacional 
e pouca interferência na malha urbana, se compa-
rado com qualquer outro sistema de transporte.

Certamente, esse modal será uma revolução 
para a solução do atendimento de transporte 
dos corredores alimentadores de outros siste-
mas estruturantes.
     

Massimo Andrea Giavina-Bianchi é Vice-presidente 
do Simefre (Sindicato Interestadual da Indústria de 

Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários)
     
  

Simefre e a mobilidade urbana no 
B R A S I L

Massimo 
Giavina-Bianchi
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A pesquisa de "Cargos e Salários", do Sinbevidros 
(Sindicato das Indústrias de Benefi ciamento e 
Transformação de Vidros e Cristais Planos do Esta-
do de São Paulo) completa 10 anos em 2015. Con-
solidada como a principal ferramenta para o setor 
com informações detalhadas sobre cargos e salários, 
a pesquisa é hoje um dos diferenciais da entidade.

Os dados são coletados junto às empresas do se-
tor, associadas e não associadas e tabulados por 
uma empresa contratada pelo Sindicato. Embora 
tenha foco no Estado de São Paulo, muitas em-
presas de outros estados utilizam a pesquisa como 
fonte, explica a  coordenadora da Pesquisa Dalva 
Mello Oliveira.

A última edição da pesquisa tabulou 105 cargos, 
mas esse número pode sofrer variações, pois a pes-
quisa é aberta e as empresas podem incluir novos 
cargos criados. Segundo Milaine Vanderlei Reis, 
gerente de Eventos do Sinbevidros, a pesquisa 
contribui tanto para a contratação, quanto para a 
equiparação e até mesmo nas negociações coleti-
vas, servindo de parâmetro para as reivindicações.

A etapa de coleta de dados está em andamento. A 
expectativa é ter o resultado tabulado no início de 
agosto. Além da pesquisa de cargos e salários, teve 
início no ano passado a coleta de dados sobre a 
pesquisa de Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e benefícios, que também obteve uma ótima 
aceitação e será novamente realizada esse ano.

Pesquisa de mercado Sinbevidros 
completa  
1 0  A N O S

As empresas associadas que enviam dados para a 
pesquisa recebem os exemplares gratuitamente. 
Empresas não associadas que enviam os dados 
ganham desconto especial na aquisição das pes-
quisas. "Além de manter o mercado informado, a 
pesquisa ainda contribui para melhorar o quadro 
associativo do Sindicato. Muitas empresas se inte-
ressam pela pesquisa e acabam conhecendo melhor 
o Sindicato e se associando", comenta a gerente.

PESQUISA DE CARGOS E SALÁRIOS
Focada na competitividade, serve como base para a adoção de uma po-
lítica efi ciente e equilibrada de contratações, além de ser um importante 
fator de posicionamento no mercado.

PESQUISA PLR E BENEFÍCIOS
É um estudo sobre benefícios oferecidos pelas empresas, servindo como 
base para um importante fator de posicionamento no mercado, indican-
do médias de valores de PLR atualizados, valor médio descontado dos 
funcionários e valor médio pago por benefícios.
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Buscando investir na qualificação dos profis-
sionais do setor joalheiro, o Sindijóias (Sin-
dicato da Indústria de Joalheria, Bijuteria e 
Lapidação de Gemas do Estado de São Pau-
lo) firmou uma parceria com o Grupo Educa 
Mais - EAD, uma rede com mais de mil polos 
de educação, que são distribuídos por todas 
as regiões do Brasil, no qual são oferecidos 
cursos de graduação, pós-graduação lato sen-
su, especialização, extensão, mestrado, cursos 
técnicos de nível médio, cursos profissionali-
zantes, de capacitação e treinamento, além de 
cursos de idiomas.

O projeto está em fase de defi nição da grade 
curricular e será lançado ofi cialmente durante 
a Tecnogold 2015 - Feira de Tecnologia, Ge-
mas e Design, promovido pelo Sindicato, entre 
os dias 18 a 20 de junho. A proposta é dividir 
o curso em dois módulos, cada um com três 
meses de duração. O primeiro será técnico - 
abordando o produto, e o segundo operacional 
- abordando venda e atendimento. 

Sindijoias  I N V E S T E na 
capacitação Profissional

Segundo o presidente do Sindijoias, Aliomar No-
gueira Teixeira, o curso será o primeiro passo para 
a criação de uma Universidade Corporativa do 
Sindicato. "Primeiro vamos criar um "Curso de Es-
pecialização e Vendas em joias, bijuterias e gemas", 
mas pensamos em ampliar essa ação, garantindo 
aperfeiçoamento para todo o setor", espera.

As aulas terão início no mês de agosto de 2015. 
"Assim que fecharmos o programa do curso da-
remos início às inscrições. A expectativa é ter um 
bom retorno já na primeira turma, pois o curso é 
uma novidade que vem ao encontro das expectati-
vas do mercado", afi rma Aliomar Teixeira.

Além do curso com a Educa Mais, o Sindicato está 
desenvolvendo um  curso Técnico em parceria com 
o Centro Paula Souza.  Mais focado na indústria, o 
curso objetiva capacitar o aluno a atuar no proces-
so de confecção de joias, utilizando materiais, ligas, 
técnicas de ourivesaria, galvanoplastia e lapidação, 
além de desenvolver texturas na confecção, restau-
ro, reforma e remodelagem de joias e afi ns.

Aliomar e Equipe Paula Souza durante lançamento do curso Técnico
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 Reunião do Consic (11/05)

O Conselho Superior da Indústria da Cons-
trução realizou no dia 11 de maio a 33ª Reu-
nião Conjunta com o Departamento da Indús-
tria da Construção. No encontro, diretores da 
entidade e especialistas debateram o desenvol-
vimento urbano. A reunião conjunta contou 
com a participação do deputado federal Julio 
Lopes, presidente da Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara dos Deputados.
Para Julio Lopes, é fundamental que os pro-
jetos no Brasil tenham mais qualidade. “Es-
tamos querendo convidar a Caixa Econômi-
ca Federal para um convênio que permita o 
acompanhamento da obra virtualmente.   Se 
não tivermos um projeto executivo para mu-
dar nossa sociedade, não teremos uma solu-
ção efetiva”, concluiu.

Reunião Cosec (11/05) 

O Conselho Superior de Economia realizou 
no dia 11 de maio uma reunião para tratar de 
uma nova plataforma para o crescimento fu-
turo. O palestrante convidado foi Octavio de 
Barros, economista chefe do banco Bradesco.
Octavio ressaltou que o país tem maior gas-
to de juros com previsão do PIB do planeta. 
“Estamos gastando R$ 400 bilhões por ano 
com a carga de juros no Brasil”
O economista também enfatizou que o país 
está isolado comercialmente e se tornou um 
dos países mais fechados do mundo. “Não dá 
para negar que o Brasil precisa avançar em 
acordos comerciais e, talvez, seja uma boa 
troca que poderíamos fazer, do câmbio de-
preciado por redução de tarifas de importa-
ção. Um bom tema para debates”.

Reunião do Conjur (27/04)
O Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e le-
gislativos realizou uma reunião no dia 27 de abril 
para apresentar a Regulamentação da Lei Federal 
nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).
A reunião mostrou os principais aspectos da lei 
para as empresas, a responsabilização adminis-
trativa, a questão de multas e as regras para esse 
cálculo, o acordo de leniência, o programa de in-
tegridade (Compliance) e os Cadastros Nacionais.

Reunião do Coscex (7/04)
O Conselho Superior de Comércio Exterior rea-
lizou no dia 7 de abril a 94ª reunião que abordou 
o Sistema Multilateral de Comércio e as Novas 
Guerras Regulatórias liderada por Vera Th ors-
tensen e o Seguro de Crédito à Exportação para 
as Micro, Pequenas e Médias Empresas liderado 
por Vitor Sawczuk.
Foi apresentado na reunião o Comitê sobre Barrei-
ras Técnicas ao Comércio os objetivos e a metodo-
logia e apresentação do Seguro de Crédito à Expor-
tação para as Micro, Pequenas e Médias Empresas

Reunião de Instalação do Condesporto 
(9/04)

O Conselho de Instalação Superior do Desporto 
realizou no dia 9 de abril uma reunião com a pre-
sença do presidente Fiesp, Paulo Skaf. A reunião 
foi liderada pelo presidente do órgão técnico da 
entidade, Emerson Fittipaldi, e pelo vice-presi-
dente, Mário Frugiuele.
Skaf enfatizou a importância da atuação do con-
selho no importante momento pelo qual passa o 
país, em meio à crise política, econômica e hí-
drica. A falta de investimentos em outras mo-
dalidades do esporte além do futebol foi um dos 
temas abordados pelo grupo.
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Em 1989 nasceu o Seguro PASI. Desde então, beneficiou aproximadamente 32.000 famílias, distribuindo mais de 

R$ 160 milhões em indenizações e 7.500 Cestas Natalidade para os trabalhadores e seus beneficiários. 

Agora os empresários e trabalhadores, além da excelência do Seguro PASI, estarão amparados também pela 

MetLife, a maior seguradora de vida no mundo.

Central PASI de Atendimento 0800 703 6302  -  www.pasi.com.br                             /seguroPASI

Seguro de Vida e Acidentes em Grupo

Garantia:

PASI, o seguro de vida que 
ampara as empresas e os 
trabalhadores, agora com 
garantia MetLife.
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