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Governo estuda criação de contribuição para sindicatos  
 
Por Vandson Lima  

Está na pauta do governo a possibilidade de criar uma Contribuição dos Acordos 
Coletivos, afirmou ontem o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A mudança pode 
integrar a medida provisória em elaboração para regulamentar dispositivos da reforma 
trabalhista, aprovada em julho.  
 
Já a criação de um novo imposto sindical obrigatório, uma reinvidicação do Solidariedade, 
um dos partidos da base governista, está totalmente descartada, segundo Nogueira. 
"Imposto sindical obrigatório, nunca mais", disse, após participar de audiência pública na 
Câmara. "O imposto sindical não deixou de existir. Só deixou de ser obrigatório". O 
ministro lembrou que a orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), é de 
que a contribuição jamais seja obrigatória. "O que estamos avaliando é uma contribuição 
para subsidiar as despesas da convenção coletiva, que é a contribuição dos acordos 
coletivos", anunciou.  
 
Em relação à MP, o ministro disse que a proposta ainda não está pronta, mas não trará 
mudanças bruscas em relação ao texto votado. "A MP não vai descaracterizar ou afrontar 
o que a Câmara aprovou", afirmou. "Ela vem com o objetivo de aprimorar trazer mais 
segurança. Vamos elaborar um texto de consenso".  
 
A nova legislação trabalhista começa a vigorar no dia 11 de novembro. Na tramitação no 
Senado, o governo garantiu aos parlamentares que a MP regularia questões como as 
jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o contrato de trabalho 
intermitente.  
 
Ainda não há data para a edição da medida provisória, disse o ministro do Trabalho. 
Dentre as principais alterações promovidas pela reforma estão a permissão para que 
acordos entre as partes tenham prevalência sobre a legislação; a criação de novos tipos 
de contratos de trabalho; a ampliação da possibilidade de acordos individuais; a previsão 
de banco de horas para compensação de horas extras, sem necessidade de acordo 
coletivo. Além disso, o projeto dificulta e encarece o acesso à Justiça do Trabalho, exclui a 
obrigatoriedade de homologações de demissões por sindicatos, retira a obrigação de 
negociar com sindicatos demissões coletivas e acaba com a obrigatoriedade do imposto 
sindical. 
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China cria empregos no Brasil  
 
Por André Soares 

Não é de hoje que cabe à China o papel de vilão no relacionamento com a indústria 
brasileira. Em quase todas as discussões sobre o processo de desindustrialização pelo 
qual passa o Brasil, o país asiático sempre figura entre as principais, senão a principal 
causa deste fenômeno. O raciocínio que sustenta esta linha de argumentação se inicia 
com a competição desleal chinesa e termina nos impactos deletérios que esta traz para o 
mercado de trabalho brasileiro como um todo. No entanto, dois estudos empíricos 
lançados neste último ano trazem à tona uma narrativa mais ponderada sobre este tema. 
A evidência indica que nos últimos anos o comércio com a China foi positivo para a 
geração de empregos, porém negativo quando se considera a qualidade dos empregos 
gerados.  
 
Comecemos pelo estudo lançado pela Organização Internacional do Trabalho. Intitulado 
"Os efeitos da China na quantidade e qualidade do emprego na América Latina e Caribe", 
este trabalho indica que o Brasil foi o país da região onde o comércio com o China teve 
maior impacto positivo na geração de empregos. No período de 1995 a 2011, 
considerando a quantidade de empregos gerados e perdidos, os autores estimaram um 
saldo positivo de 1,35 milhão na geração de empregos em função do comércio do Brasil 
com a China. Isso representa 4,38% do total de empregos líquidos criados neste período. 
 
“O comércio com a China foi positivo para a geração de empregos, mas negativo quando se avalia 
sua qualidade” 

 
Ao desmembrar o impacto do comércio com a China por diferentes setores da economia, 
fica claro os motivos pelos quais há uma retórica tão negativa sobre este tema no Brasil. O 
estudo estima que 595 mil empregos foram perdidos na área da indústria, sendo os 
principais perdedores os setores de computadores (195 mil), calçados e têxteis (105 mil) e 
varejo (50 mil). No entanto, o volume perdido é facilmente ultrapassado pelo número de 
empregos criados em setores que fazem parte do complexo exportador brasileiro, 
responsável por um total de 1,95 milhão de empregos gerados. As exportações de soja e 
de produtos agrícolas contribuíram com 590 mil e as exportações de minério de ferro com 
413 mil. Apesar de estes setores não empregarem tanto como a indústria, o crescimento 
deles durante o boom das commodities foi tão elevado que o impacto positivo na geração 
de emprego superou, e muito, as perdas da indústria. Já o relatório lançado pelo Atlantic 
Council, intitulado "Desenvolvimento Industrial na América Latina: Qual é o papel da 
China? ", que trata do papel da China no processo de desindustrialização na região latino-
americana, traz outro ponto novo para esta discussão. O resultado do modelo de equilíbrio 
geral estimado para o tamanho da indústria local em um cenário de competição chinesa 
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moderada indica que algumas indústrias foram capazes de se beneficiar da importação de 
partes e componentes chineses mais baratos para se manter no mercado. Se por um lado 
a competição chinesa foi fatal para produtores de partes e componentes, por outro ela foi 
positiva para as empresas mais acima na cadeia de valor que se beneficiaram destas 
importações com preços mais baixos.  
 
Não que isso seja positivo, porém tem o impacto de amortecer a perda total de empregos 
que a indústria teve. Em outras palavras, a indústria teria perdido ainda mais empregos 
caso este fenômeno não tivesse ocorrido. Isso é explicado pelo fato de que empresas que 
sairiam do mercado em função de altos custos de insumos, continuaram produzindo e 
como consequência mantiveram sua força de trabalho. Apesar do impacto positivo gerado 
no número de empregos, o mesmo não pode ser dito sobre a qualidade dos mesmos. Os 
empregos gerados pela China no complexo exportador brasileiro estão correlacionados 
com salários menores que os perdidos pela competição chinesa. De acordo com dados do 
IBGE, o salário médio em áreas de agricultura e da indústria de transformação varia entre 
dois e três salários mínimos por mês. Por outro lado, os salários em segmentos da 
indústria são maiores, como na produção de computadores (4,1 salários mínimos), na 
fabricação de máquinas e componentes elétricos (4 salários mínimos), e máquinas e 
equipamentos mecânicos (4,4 salários mínimos).  
 
Também vale notar que a indústria contrata mais trabalhadores com nível superior do que 
a agricultura. De acordo com dados do IBGE, a participação de trabalhadores com nível 
superior na indústria é mais que o dobro que na agricultura. Por exemplo, 10,5% do total 
dos trabalhadores no setor industrial possuem nível superior, enquanto apenas 4,4% no 
setor agrícola. Neste caso, também há um hiato entre valores, onde o salário para nível 
superior é de 5,5 salários mínimos e de apenas 1,5 para nível básico. Além disso, não se 
pode deixar de considerar a capacidade de inovação e diversificação para outros 
mercados que os empregos oriundos de uma indústria competitiva costumam gerar. Por 
fim, de porte destas evidências, uma narrativa mais equilibrada sobre o impacto da China 
no mercado de trabalho brasileiro deve ser considerada. Este ponto também é sustentado 
por uma análise de bem-estar social, onde, levando em conta o número de empregos 
gerados e perdidos e seus respectivos salários, verifica-se, à primeira vista, um balanço 
positivo. No entanto, estas novas evidências não apagam de todo os efeitos deletérios e, 
em certa parte, irreparáveis que a competição chinesa causou em alguns segmentos da 
economia. Só não devemos achar que o impacto da China no emprego foi somente, e de 
todo, negativo.  
 
André Soares é non-resident fellow do Adrianne Arnst Latin America Center do Atlantic Council e 
excoordenador de Pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China 

 
(Fonte: Valor Econômico – 11/10/2017) 
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Trabalho de imigrantes é posto em xeque por falta de regras 
 
Indefinição. Para especialistas, a demora do governo em divulgar informações sobre o decreto que 
irá regulamentar a nova Lei de Migração torna mais arriscada a contratação de estrangeiros 

 

 
 
São Paulo - Diante de movimentos migratórios atípicos, a nova Lei de Migração amplia 
direitos do estrangeiro, mas ainda enfrenta incertezas que podem atrapalhar o trabalho 
desses imigrantes no Brasil, de acordo com especialistas. 
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O problema principal, na opinião da advogada especialista em migração e sócia da 
Fragomen Brasil, Diana Quintas, é que o decreto que deveria regulamentar no detalhe as 
normas gerais ainda não foi divulgado, enquanto a lei entrará em vigor em novembro. "A 
lei fala que o estrangeiro com diploma superior pode vir ao Brasil sem precisar de uma 
oferta de trabalho. Contudo, a lei fala que o decreto regulamentador é que vai apresentar 
as condições para esse trabalhador, então há um vácuo regulatório aí", afirma. 

Segundo ela, esse vazio é mais grave quando se leva em consideração que a nova 
legislação entra em vigor em 24 de novembro, de modo que não haveria tempo hábil nem 
para os imigrantes nem para as empresas se adequarem às regras. "É preciso entender 
que tudo precisa ser regulamentado para que não se perca controle", acrescenta a 
advogada. 

Além da questão do trabalhador estrangeiro que consegue um visto de trabalho sem ter 
uma oferta de emprego no País, Diana lembra ainda que há insegurança com relação à 
mudança do documento que o imigrante recebe quando trabalha no País. Atualmente, é 
utilizado o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), mas pela nova lei, esse documento 
será substituído pelo Registro Nacional de Migração (RNM). 

O receio da advogada é que não haja tempo hábil para o imigrante atualizar sua 
documentação e começar a trabalhar antes do início da vigência da lei. "Não houve tempo 
de preparação para isso. Todos os órgãos envolvidos precisam readaptar o sistema 
deles", alerta a especialista.  

Como o estrangeiro não pode ser registrado em folha de pagamento nem ter um número 
de Programa de Integração Social (PIS) sem esse documento, a demora na 
regulamentação acaba gerando insegurança tanto para o empregador como para o próprio 
imigrante. 

Para o especialista em relações do trabalho e sócio do Capano, Passafaro Advogados 
Associados, Leonardo Passafaro, o governo brasileiro deu mais um exemplo, com essa 
Lei da Migração, do quanto é "pródigo em criar insegurança". "Temos pontos que precisam 
ser melhor entendidos e regulamentados. O empresário não pode contratar uma mão-de-
obra e ter uma surpresa depois", avalia. 

O quadro fica ainda mais crítico quando se pensa no aumento das multas para 
empregadores que tiverem imigrantes trabalhando de maneira irregular. "Antes, as multas 
de não-conformidade eram baixas, porém agora, as penalidades por não conformidade às 
regras serão mais altas, chegando a R$ 1 milhão." 
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O especialista em direito do trabalho do Adib Abdouni Advogados, Akira Sassaki, pondera 
que apesar dos riscos para as empresas na contratação de estrangeiros aumentar por 
conta dessas multas, também há o lado positivo que é o desestímulo à contratação de 
imigrantes com visto irregular. "As empresas terão que conferir toda a documentação do 
trabalhador. Será um alerta, porque a fiscalização será mais rígida a partir de agora", opina 
ele. 

O consultor no Senado, Tarciso Dal Maso Jardim, defende a atuação do poder público, 
informando que já existe uma minuta do decreto e que a regulamentação deverá ser 
publicada assim que a lei entrar em vigor. Antes disso, garante ele, essa minuta deve ser 
submetida a uma consulta pública para que todos os agentes envolvidos na mudança 
possam se adaptar. "O ideal é que isso ocorra na segunda quinzena deste mês. O Estado 
está empenhado em impedir esse choque inicial", comenta o consultor. 

Para Jardim, a demora em dar transparência maior para o decreto é reflexo da 
complexidade do assunto. "A minuta deve chegar a mais de 300 artigos. Além disso, os 
ministérios opinam e cada um oferece um parecer. Há um trâmite burocrático para um 
tema complexo, então a demora é natural", acrescenta. 

Dinamismo 

A Lei da Migração, inscrita no Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD 7/2016), foi 
aprovada em abril deste ano e apresentada pelo senador na época e hoje ministro das 
Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, para mudar o Estatuto do Estrangeiro (Lei 
6.815/1980), criado durante o regime militar. 

Em termos humanitários, Diana diz que a alteração legislativa foi um avanço 
extremamente relevante para o imigrante, pois aumentou os seus direitos. "A lei anterior 
via o estrangeiro como uma ameaça, como um reflexo do período nacionalista em que foi 
editada", analisa.  

Para a especialista, o leque de possibilidades de trabalho para a mão-de-obra estrangeira 
no novo estatuto aumenta muito. "A lei trouxe mudanças importantes. Era preciso fazer as 
regulamentações, mas o decreto tem que ser discutido. É preciso pensar muito bem tudo 
isso, para não deixar a mão-de-obra fragilizada." 

Diana também acredita que seria necessária a criação de um órgão específico para 
atender ao dinamismo da geopolítica e mudar as regras para movimentos migratórios 
excepcionais como o haitiano recentemente. Jardim diz que a criação dessa autarquia 
seria o ideal, mas que o momento político e econômico impede essa solução. "Não há 
condições", conclui. 

Ricardo Bomfim 
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Indicador de emprego bate recorde e sinaliza aumento das 
contratações 
 
Segundo especialistas, a geração de vagas deve ganhar força nos próximos meses, por causa das 
festas de final de ano, e avançar em 2018, caso a retomada econômica se consolide no período 

 

 
 
São Paulo - O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 2,4 pontos em setembro 
e chegou aos 100,6 pontos, o maior patamar desde 2008, quando teve início a série 
histórica. 

Divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), o IAEmp sinaliza as 
tendências no curto prazo para o mercado de trabalho. De acordo com o porta-voz do 
estudo, o nível atual do indicador aponta um aumento das contratações durante os 
próximos seis meses. "O surgimento de vagas, que ocorre na época das festas de final de 
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ano, deve dar força ao emprego no quarto trimestre [de 2017], mas a recuperação do 
trabalho não deve ficar presa a esse fator sazonal", afirma Fernando de Holanda Barbosa, 
pesquisador do Ibre/FGV. 

Segundo ele, a retomada da economia brasileira deve possibilitar um avanço na geração 
de postos formais no primeiro semestre de 2018. "Por enquanto, a melhora dos dados de 
emprego está mais ligada ao trabalho informal e por conta própria." 

Entretanto, ele afirma que fatores externos à economia podem atrapalhar a reabilitação do 
trabalho. Entre os riscos para a recuperação, Barbosa cita a eventual piora do cenário 
político no País. 

Professora de economia da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Denise Delboni 
diz que, nos próximos meses, as vagas devem aparecer nos setores de serviços e 
comércio, que são favorecidos pelas compras de final de ano. 

Já em 2018, as contratações podem ocorrer na construção civil, afirma ela. "Esse setor 
demitiu muito nos últimos anos, então devemos ver alguma recuperação." A especialista 
também prevê maior criação de postos em outras áreas, como a indústria de 
transformação. "Vai depender muito do cenário político e de como serão as eleições", 
pondera. 

Sobre a reforma trabalhista, Denise afirma que as contratações podem "acelerar um 
pouco" com a flexibilização na CLT, que entra em vigor no mês que vem. Contudo, ela diz 
que essa trajetória vai depender de um fortalecimento mais robusto da economia. 

Para a alta do IAEmp no mês passado, colaboraram os avanços de seis dos sete 
componentes que fazem parte do indicador. O destaque ficou com o cálculo de satisfação 
com a situação dos negócios no momento atual, visto na Sondagem de Serviços. Também 
teve bom desempenho a expectativa com relação à facilidade de se conseguir emprego 
nos seis meses seguintes, captada pela a Sondagem do Consumidor. 

ICD em patamar elevado 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 0,5 ponto, em setembro, para 
97,6 pontos. A diminuição do ICD sinaliza uma melhora da percepção das famílias sobre o 
mercado de trabalho no País. 

Apesar da queda no mês passado, o indicador segue próximo de seu nível mais elevado. 
"O avanço dos empregos informais e por conta própria cria uma percepção melhor para a 
população, mas o ICD continua bastante alto porque o desemprego ainda está inflado", 
explica Barbosa. 
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Em setembro, as classes que mais contribuíram para a queda do ICD foram as dos 
consumidores com renda familiar entre R$ 4.100,00 e R$ 9.600,00 e acima de R$ 
9.600,00. Isso porque ambas tiveram uma melhora na percepção de dificuldade de se 
obter emprego. 

Melhora do trabalho 

Os dados de emprego mais recentes corroboram os resultados de setembro dos 
indicadores calculados pelo Ibre. 

A mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a taxa de desemprego caiu para 12,6% no 
trimestre encerrado em agosto deste ano. A taxa ainda está próxima de suas máximas 
históricas, mas recuou em relação ao patamar observado no trimestre encerrado em maio 
deste ano (13,3%). 

Já o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho, indicou um saldo positivo no mercado de trabalho formal, com a adição de 
163.417 postos entre janeiro e agosto deste ano. Entretanto, quase 3 milhões de vagas 
foram fechadas durante a recessão. 

Renato Ghelfi 

 
 

Impactos da Indústria 4.0 
Não adianta só a fábrica estar conectada se o consumidor não for ouvido 

A primeira revolução industrial iniciou na Inglaterra, no final do século 18, com a 
mecanização da produção e a utilização da energia a vapor. Na segunda metade do 
século 19 começou a segunda revolução industrial, que introduziu a produção em massa 
com a ajuda da energia elétrica. 

Em um terceiro momento, em meados do século 20, uma etapa de importantes avanços 
no campo tecnológico - principalmente pela junção entre conhecimento científico e 
produção industrial - despontou a terceira revolução industrial, marcada pelo uso de 
eletrônicos e da tecnologia da informação para automatizar ainda mais a produção. 

Em decorrência desse contexto, hoje vivenciamos a era da Indústria 4.0 (ou quarta 
revolução industrial), conceito ainda pouco aplicado no Brasil que surgiu em 2012 na 
Alemanha e tem sido utilizado para promover a informatização e a digitalização da 
manufatura. Em se tratando da Indústria 4.0 no setor industrial, fala-se de manufatura 
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avançada, uma cadeia produtiva totalmente conectada na qual os processos são 
adaptáveis às necessidades de produção e produtos são customizados de acordo com as 
necessidades do cliente. 

Lembra daquele conceito de ter foco no cliente? Ou de colocar o cliente em evidência? 
Dentro da Indústria 4.0, esse conceito persiste e ganha outros patamares. À medida que 
passamos a fabricar e desenvolver produtos mais personalizados, a fim de atender às 
necessidades individuais, o foco no cliente aumenta e ganha novos desafios. Por exemplo, 
a produção passa estar diretamente conectada a um cliente, passa a ouvir os comentários 
e movimentos nas redes sociais para que o produto seja melhor aceito. 

Ou seja, não adianta apenas a fábrica estar totalmente conectada e integrada, se a equipe 
de desenvolvimento e marketing não ouve seu público consumidor. 

Podemos analisar a vida útil de um produto e preparar algo novo para o cliente. Vamos 
imaginar um tênis, e quão valiosa seria a informação sobre a usabilidade de cada calçado 
de uma certa marca, detalhes sobre o desgaste da borracha, gel, palmilha, informações 
sobre passadas dos usuários, temperatura, tudo interconectado com a fábrica para 
desenvolver um produto cada vez melhor, direcionado e individualizado. 

E é claro que a equipe de marketing não escapa dessa realidade. Com a adoção da 
Indústria 4.0, o Big Data e a Internet das Coisas sendo muito bem aplicados, nós, 
profissionais de marketing, temos uma grande responsabilidade na análise desses dados e 
informações necessárias a fim de que o consumidor final reconhecer as novas versões 
(individualizadas). Desta forma podemos investigar as necessidades das pessoas e 
direcionar as estratégias de marketing como uma mudança de layout, alteração física do 
item, como dor e design, agregar novas funcionalidades ou até mesmo decretar o fim do 
produto. Vale lembrar que o produto em questão pode ser um veículo, smartphone, 
relógio, tênis, ou até mesmo alimentos e bebidas. 

Estamos apenas iniciando as mudanças em termos de conceitos e os impactos esperados 
serão tão profundos quanto os efeitos e influências das revoluções vivenciadas no 
passado. Neste momento, a responsabilidade do marketing se expande para entender o 
consumidor, aumentar as vendas e o reconhecimento da marca ao incorporar o conceito 
de Industria 4.0 trabalhando de forma integrada com outras tecnologias. 

 

Allyson Chiarini de Faria é diretor de Marketing da Siemens PLM  

allyson.faria@siemens.com 

 AllysonChiarini de Faria 
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Varejo no Estado de São Paulo cria 7.477 vagas 
 
São Paulo - O comércio varejista no Estado de São Paulo criou novas vagas de emprego 
pelo segundo mês consecutivo.  
 
Em agosto, foram abertos 7.477 postos de trabalho celetistas, resultado de 71.560 
admissões e 64.083 desligamentos. 
 
É a terceira vez ao longo de 2017 que o setor registra geração de empregos, sendo o 
maior saldo desde novembro de 2016.  

Com o resultado, o varejo encerrou o mês com um estoque total de 2.065.908 
trabalhadores.  

No acumulado dos últimos 12 meses, foram extintos 5.155 empregos com carteira 
assinada, número menor que o visto entre setembro de 2015 e agosto de 2016, quando 
foram perdidos 66.527 vínculos celetistas. 

Os dados compõem a Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista do Estado de São 
Paulo (PESP), realizada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base nos dados do Ministério do 
Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

De acordo com a assessoria econômica da FecomercioSP, além do processo de reação 
do mercado de trabalho neste segundo semestre, que nos parece ser real, observou-se 
que em agosto, sazonalmente, há geração de vagas, pois o número de desligamentos de 
trabalhadores é normalmente mais baixo nesse mês, que antecede a celebração da 
convenção coletiva de trabalho da categoria.  

Isso ocorre porque o artigo 9° da Lei Federal nº 7.238/14 determina que:  

"O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a 
data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário 
mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS".  

Essa alta no custo de dispensa de um funcionário desestimula o empresário do varejo a 
demitir sem justa causa e, por isso, o resultado em agosto foi o segundo menor patamar 
mensal desde 2007. 
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Ciesp Campinas, Sesi e Senai promovem encontro 
motivacional 
 
Campinas - Em parceria com o Sesi-SP e Senai-SP, o Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) regional Campinas promoverá, no dia 18/10, um debate gratuito para 
executivos e profissionais corporativos nas áreas de Recursos Humanos, Saúde, 
Segurança no Trabalho e contadores. Com o tema "Como a motivação e a resiliência 
podem formar um vencedor", os gestores vão abordar os desafios na condução de 
equipes, nas corporações, com foco na superação e inovação. No evento, o gerente 
executivo de Esporte e Promoção à Saúde do Sesi-SP, Eduardo Augusto Carreiro, falará 
sobre Gestão Integrada em Saúde e Segurança no Trabalho. 
 
O medalhista olímpico de vôlei e jogador do Sesi-SP, Willian Peixoto Arjona, outro 
palestrante, abordará como a motivação, disciplina e resiliência ajudam na busca dos 
objetivos profissionais e na melhoria dos resultados. O atleta traz a sua experiência de 
superação como ferramenta para a busca de objetivos no dia a dia do ambiente 
corporativo. 

Na abertura do evento, a diretoria do Ciesp-Campinas apresenta os serviços 
disponibilizados pela entidade aos seus associados. Na palestra sobre Gestão Integrada 
em Saúde e Segurança no Trabalho, o gerente executivo Eduardo Augusto Carreiro, vai 
mostrar como os investimentos em serviços de saúde e segurança impactam nos 
resultados financeiros das empresas, relacionando esses serviços com o Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP), Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário (NTEP). O encontro será realizado no próximo dia 18 de 
outubro, das 8h30 às 12 horas, no Hotel Fonte Santa Tereza, que fica na Rua Doze de 
Outubro, 650, no Vila Santana, em Valinhos, na Região Metropolitana de Campinas (SP). 

Estrutura 

O Ciesp-Campinas conta atualmente com 429 empresas associadas, distribuídas em 19 
cidades da região. Conjuntamente, as empresas associadas têm um faturamento de R$ 
37,67 bilhões ao ano e empregam 83,98 mil funcionários. No total das empresas 
associadas, 165 são exportadoras. A Diretoria Regional do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) em Campinas, foi fundada em 16 de dezembro de 1949. 

Milton Paes 

 
(Fonte: DCI – 11/10/2017) 


