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APRESENTAÇÃO

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, é uma instituição que
trabalha em defesa da indústria, e, consequentemente, da maior oferta de emprego para os brasileiros.
A Fiesp atende sindicatos e empresas em áreas essenciais, como desembaraço de
questões burocráticas, relações com a área pública, documentação, comércio exterior, meio ambiente, responsabilidade social, legislação, entre outras.
O alcance de muitos desses produtos, em especial os levantamentos e as análises
feitas sobre diversos segmentos, vai além da indústria paulista, beneficiando todo
o setor manufatureiro nacional em seu planejamento e em iniciativas junto ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário.
Os departamentos, comitês e outras subdivisões da Fiesp, que dão voz aos diferentes setores industriais, promovem atividades como seminários, debates e
workshops, além de reuniões e outros eventos que permitem a transferência de
conhecimento entre empresários e a circulação de novas ideias e soluções.
Aplicativos, técnicas e sistemas desenvolvidos pela Fiesp são úteis para empresas
e sindicatos em temas como licitações, obrigações ambientais, dimensionamento
de mercados, contribuição sindical, entre outros.
Na área jurídica, a Fiesp atua em ações preventivas junto a órgãos governamentais
por meio de pleitos, pedidos de esclarecimentos, consultas e outros mecanismos,
além da representatividade em ações judiciais, na defesa dos interesses coletivos
da indústria.
Este Guia de Produtos e Serviços é o retrato da especialidade de cada área da
Fiesp e o que a Federação faz para auxiliar no desenvolvimento dos diferentes setores industriais e os sindicatos de cada categoria.

Paulo Skaf
Presidente da Fiesp, do Ciesp, do Sesi-SP, do Senai-SP e do IRS
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SERVIÇOS E PRODUTOS FIESP/CIESP

POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL
Localizado no primeiro subsolo do edifício-sede da Fiesp (Av. Paulista, 1313), o posto de atendimento tem como objetivo agilizar e viabilizar os serviços prestados,
oferecendo presteza aos processos administrativos, com orientação de dúvidas,
prazos de análise, procedimentos e acompanhamento de vários serviços.
Conheça mais sobre os serviços oferecidos pelo Posto de Atendimento, conveniado com a Receita Federal do Brasil:
• Serviços Aduaneiros – Comércio Exterior: habilitação ao radar/Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex); modalidade limitada-ilimitada; modalidade
expressa; alteração de responsável legal; revisão de estimativas.
• Serviços Fazendários: retificação do Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Redarf); conta corrente; inscrição e atualização de Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) e Quadro de Sócios e Administradores (QSA); baixa de CNPJ;
certidão negativa de débitos; pedido de alteração na data de abertura do CNPJ;
certidão negativa de obras (declaração de informações sobre obras [Diso]).
• Serviços Previdenciários: relatório previdenciário de restrições; certidão negativa de débitos (finalidade 4 ou 5); ajuste de guia/Guia de Previdência Social (GPS);
inscrição e alterações cadastrais; serviços de procuradoria (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional [PGFN]).
Observação: Todos os serviços têm por jurisdição São Paulo – Capital, com exceção dos serviços aduaneiros, que abrangem também a Grande São Paulo.
Posto de Atendimento Receita Federal – Fiesp
Avenida Paulista, 1313 – Piso Alameda Santos
Tel: (11) 3549-4556 ou 4682
E-mail: postoreceita@fiesp.org.br
Horário de atendimento: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00
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POSTO DE ATENDIMENTO CERTIFICADO DIGITAL
O Certificado Digital é um documento eletrônico que contém dados sobre a pessoa ou empresa que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade. Funciona
como uma carteira de identidade eletrônica, permitindo que uma transação realizada via internet torne-se perfeitamente segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar mutuamente suas credenciais, comprovando as suas identidades.
Por meio dele, o usuário tem a opção de utilizar a assinatura digital, permitindo a
troca de documentos, com autenticação, sigilo e integridade de conteúdo. Assim,
os documentos que trafegam eletronicamente, para possuírem reconhecimento
legal, não mais precisam ser convertidos em papel e assinados.
Um serviço que coloca qualidade, compromisso social e modernidade em benefício de todos, para acabar com a distância física, evitar fraudes e falsificações, e possibilitar que um maior número de serviços eletrônicos seja realizado com absoluta
segurança.
O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) está credenciado na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) como Autoridade de Registro (AR)
da Imprensa Oficial, que é a Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo.
Para mais informações, acesse www.ciespdigital.com.br.
POSTO DE ATENDIMENTO JUCESP
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) tem o objetivo de desburocratizar o dia a dia de empreendedores, empresários, contabilistas e advogados
– que ganham mais qualidade, agilidade, comodidade e praticidade na análise e
orientação de seus processos por meio dos serviços prestados pela Junta. Com a
descentralização, os serviços prestados ganham mais qualidade e maior proximidade dos usuários.
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SERVIÇOS E PRODUTOS FIESP/CIESP

Serviços:
• Registrário de documentos mercantis, em específico instrumentos contratuais, de
constituição, alterações contratuais e baixa de empresas, através de distratos sociais e requerimento de empresário.
• Inscrições junto às repartições públicas, como a Receita Federal, com fornecimento do CNPJ e dos serviços de análise de documentos mediante fax, e-mail, certidões
de breve relato, busca de nomes.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone/fax (11) 3549-3568/3569 ou
pelo e-mail consulte@jucespciesp.com.br.

PONTE DE NEGÓCIOS
O aplicativo Ponte de Negócios tem como objetivo fomentar e divulgar novas oportunidades de negócios para as empresas e tornar os processos licitatórios mais
transparentes e desburocratizados.
O aplicativo – que pode ser baixado gratuitamente no celular ou em qualquer computador com acesso à rede – organiza, de forma prática e rápida, produtos e serviços a serem contratados, informando a possíveis fornecedores dados como tipo de
compra, volume, locais de entrega e condições de fornecimento.
Tenha acesso aos processos de licitações e compras do Serviço Social da Indústria
(Sesi-SP), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) e de parceiros
da Fiesp. Disponível para Android e iOS.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3549-4579 ou pelo
e-mail pontedenegocios@fiesp.com.br.
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SISTEMA MONITORE

O Monitore – Sistema de Gerenciamento de Obrigações Ambientais – é uma plataforma digital criada pela Fiesp e pelo Ciesp para alertar as empresas quanto ao
atendimento das principais demandas legais e seus respectivos prazos, tornando
mais ágil, seguro e prático o controle dessas obrigações.
Esta ferramenta contempla apenas obrigações ambientais gerais nos âmbitos estadual e federal, devendo o usuário cadastrado se manter atento a possíveis obrigações ambientais na esfera municipal e a outras obrigações atreladas ao processo
de licenciamento ou específicas à atividade que exerce.
O usuário cadastrado receberá alertas por e-mail com data de vencimento da
obrigação, podendo também monitorar pelo sistema o status de suas obrigações
agendadas, com opção de imprimi-las. Dentre as obrigações listadas, poderão ser
selecionadas aquelas que são pertinentes a determinado tipo de negócio. Também
poderão ser incluídos outros compromissos específicos de cada empresa.
Para utilizar a ferramenta, cadastre-se em www.fiesp.com.br/monitore.
Para dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato conosco
pelo e-mail monitore@fiesp.com.br.

CERTIFICADO DE ORIGEM

Este serviço tem como objetivo fornecer aos exportadores um dos principais documentos no processo de exportação, beneficiando o exportador brasileiro com
a redução ou isenção do imposto de importação nos países com os quais o Brasil
possui acordos de comércio. Está presente em todo o Estado de São Paulo para
assistência à Certificação de Origem, por meio das Diretorias do Ciesp.
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A Plataforma e-Cool proporciona o que há de mais moderno e seguro na emissão
dos Certificados de Origem. A entidade lidera as emissões do documento em todo
o país e nossa qualidade técnica é reconhecida internacionalmente.
Além do Certificado de Origem, a área também administra a Declaração de Livre
Venda (DLV). Um documento que visa apoiar os exportadores brasileiros no acesso
a mercados externos, tão-somente para produtos destinados ao uso ou consumo
humano ou animal, desde que possuam registro ou isenção (comprovadamente)
de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Entretanto, o documento pode ou
não ser aceito pelo país importador. Recomendamos, sempre, que o exportador
verifique quais os requisitos exigidos pelo país importador para desembaraçar seus
produtos.
Também é possível a empresa emitir a ATA Carnet, trata-se de um documento
aduaneiro válido internacionalmente e que permite a exportação e a importação
temporária de bens, livre de impostos de importação. A suspensão dos tributos
está condicionada à posterior exportação das mercadorias importadas, no prazo
de um ano, prorrogável por igual período. Para mais informações, entre em contato
com facilitacaocomex@fiesp.com.br.
Para obter outras orientações, por gentileza, entre em contato com nosso time por
certificadodeorigem@fiesp.com.br ou (+55 11) 3549-4665 | 4302. A equipe está à
disposição de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30 (exceto feriados, pontes de
feriados, sábados e domingos).
Saiba mais sobre os preços dos Serviços de Comércio Exterior em www.fiesp.com.
br/certificado-de-origem-2/.
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APLICATIVO INTELIGÊNCIA DE MERCADO DA INDÚSTRIA

Com o objetivo de oferecer informações precisas às empresas, a Fiesp e o Ciesp
desenvolveram o aplicativo Inteligência de Mercado da Indústria. O programa possibilita acesso direto aos dados demográficos, econômicos e relativos ao consumo
e à estrutura de distribuição de todas as regiões e municípios do Brasil.
O aplicativo possui dois grandes módulos de consulta, que se complementam na
busca e interpretação das informações. O primeiro módulo – Demanda de Produtos
– contém o valor gasto pelas famílias brasileiras para 69 categorias e mais de 3.630
produtos e serviços segmentados por região. O segundo – Canais de Comercialização – traz dados cadastrais de estabelecimentos comerciais (atacado, varejo e representantes) e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) em que
a empresa atua. Apresenta também dados socioeconômicos dos 5.562 municípios
brasileiros, inclusive com o Indicador Fiesp de Dinamismo Econômico Municipal.
A partir destas informações é possível tomar decisões e elaborar planos de ação para:
• Verificar seu tamanho de mercado, potencial de mercado e participação
(market share).
• Prospectar novos mercados por meio da contratação de novos canais de distribuição/empresas comerciais.
• Analisar e modificar a cobertura de vendas atual para aumentar sua eficácia.
• Melhorar a estrutura e otimizar a ação da força de vendas.
• Contratar novos canais/representantes de vendas em novas regiões.
Este serviço é mais um passo consistente na promoção do fortalecimento da Indústria, do crescimento sustentado e do desenvolvimento do país.
Para mais informações ou para realizar o download do aplicativo, acesse: www.
fiesp.com.br/servicos/aplicativo-inteligencia-de-mercado-para-a-industria/.
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SALA DE CRÉDITO

A Sala de Crédito é um evento itinerante, disponibilizado pela Fiesp e seus parceiros (sindicatos, diretorias regionais e associações), que visa promover o conhecimento e facilitar o acesso ao crédito, com atendimento empresarial exclusivo, a
fim de apresentar as melhores e mais adequadas linhas de financiamento, como:
• Compras de máquinas e equipamentos.
• Construção ou reformas de instalações.
• Projetos de pesquisa e desenvolvimento.
• Exportação.
• Projetos de sustentabilidade.
• Capital de giro.
• Compra de matéria-prima.
• Financiamento do 13o salário.
• Para apoiar na composição das garantias de seu financiamento, conheça o
Fundo Garantidor de Orientações.
Acompanhe a programação na agenda disponível no site da Fiesp em www.fiesp.
com.br/agenda.
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE DESIGN
O design, além de ser importante ferramenta para as empresas diferenciarem seus
produtos em relação aos de seus concorrentes (na maioria das vezes, com mais
economia e sustentabilidade), é o que garante inserção competitiva dos produtos
brasileiros no mercado internacional.
As indústrias paulistas podem contar com um centro de referências e tendências
em design – o Senai-SP Design –, que oferece assessoria, orientação técnica e serviços relativos ao design e à inovação tecnológica.
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Esse centro, que tem como objetivo contribuir para o constante aperfeiçoamento
dos produtos industriais por meio da aplicação de conceitos avançados e soluções
inovadoras em design, oferece atendimentos a indústrias, sindicatos de indústrias
e grupo de empresas (de um mesmo setor ou região) nos dez núcleos da Rede Senai-SP Design espalhados pelo Estado.
Conheça todos os serviços disponíveis no site www.sp.senai.br/institucional/148/0/
design.

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM CONTRATOS

A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Fiesp/Ciesp administra procedimentos de mediação e arbitragem em contratos comerciais ou cíveis, prestando
assessoria e assistência no desenvolvimento dos referidos procedimentos, conforme disposto em seus regulamentos.
Para saber mais sobre a Câmara e seus serviços, acesse www.camaradearbitragemsp.com.br/ ou envie suas dúvidas para cmasp@ciesp.com.br ou solicite informações pelo telefone (11) 3549-3264/3240.
Importante: Para a instauração de um procedimento arbitral é necessário apenas
uma simples notificação/correspondência, a qual deverá indicar, resumidamente,
o objeto do conflito, o nome, a qualificação e o endereço completo da outra parte,
bem como o valor do conflito, para efeito de recolhimento da taxa de registro. A
notificação deverá estar acompanhada do contrato que contenha a cláusula compromissória/arbitral ou de compromisso arbitral.
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CURSOS ABERTOS E IN-COMPANY

São diversas opções de cursos e treinamentos, visando ao aperfeiçoamento e melhorias nos processos de gestão das indústrias, tendo como foco a contínua busca
de excelência profissional. Os programas, dirigidos às empresas industriais, abrangem todas as áreas, desde a gestão financeira até a linha de produção.
Os cursos ofertados pelas entidades são ministrados por profissionais gabaritados
do mercado e de diversas especialidades. As aulas são realizadas no edifício-sede
(Avenida Paulista, 1313) e também nas 42 diretorias do Ciesp.
Para saber mais sobre os cursos disponíveis, acesse: www.fiesp.com.br/cursos-e-palestras/.

PROGRAMA SOU CAPAZ

Visa buscar facilitadores e orientar empresas industriais por meio de fóruns e cursos em modelo itinerante, que percorrem diversas regiões do estado de São Paulo, sobre a inclusão profissional de pessoas com deficiência e aprendizes, com o
objetivo de elevar o cumprimento das cotas pelas indústrias e garantir a efetiva e
eficiente inclusão das pessoas no mercado de trabalho, buscando a aplicação da
equivalência de oportunidades.
• Fórum Sou Capaz – Promovendo a Inclusão Profissional: tem como objetivo
orientar e fomentar discussões acerca da inclusão profissional de pessoas com deficiência e aprendizes na Indústria, contribuindo para a promoção da inclusão.
• Curso Inclusão de Pessoas com Deficiência e Aprendizes no Mercado de Trabalho – Diretrizes Legais, Melhores Práticas e Cases de Inclusão: dá ao empresário todas as ferramentas necessárias para estruturar e implantar um programa
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de promoção da inclusão e a gestão de ambientes inclusivos em sua empresa, englobando desde o conhecimento de normas regulatórias até as melhores práticas
e cases de mercado.
Para mais informações, acesse: hotsite.fiesp.com.br/soucapaz/.
Além de orientar as indústrias sobre a importância da inclusão profissional de pessoas com deficiência, por meio dos cursos e palestras do Programa Sou Capaz da
Fiesp, as entidades da Indústria também disponibilizam um serviço gratuito para a
divulgação de suas vagas e para o cadastro de profissionais. O serviço (uma base
de dados para consulta) é oferecido pela escola Senai Ítalo Bologna, referência na
capacitação para inclusão de pessoas com deficiência.
Para mais informações, acesse: https://itu.sp.senai.br/.
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ORIENTAÇÃO CONTÁBIL
Informações contábeis à disposição de sua Indústria

Para contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento da gestão contábil das
indústrias, a Fiesp firmou parceria com duas importantes entidades do segmento,
elencadas a seguir.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE (CRC-SP)
Além de registrar e fiscalizar o exercício profissional, o CRC-SP é responsável por
um ambicioso programa de educação continuada que já beneficiou milhares de
profissionais de todas as regiões do Estado com palestras, seminários, entre outras atividades. Também possui um programa de integração com as principais universidades e faculdades de Ciências Contábeis do Estado, oferecendo aos alunos
a oportunidade de conhecer melhor o órgão fiscalizador e sua futura profissão.
O CRC-SP organiza convenções (estadual e regionais), com o objetivo de estreitar
o relacionamento entre profissionais, empresários e estudantes de Contabilidade.
Tem uma forte atuação por meio de suas comissões, que ampliam e reforçam o trabalho do conselho. As comissões são formadas por jovens profissionais, mulheres,
integrantes da melhor idade, do Terceiro Setor, da cultura e do meio acadêmico.
Para mais informações, acesse: www.crcsp.org.br.
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E
PESQUISAS NO ESTADO DE SÃO PAULO (SESCON)

Seu principal objetivo é servir as empresas contábeis com excelência, atuando
como porta-voz perante os poderes do Estado em seus vários níveis, reivindicando
e defendendo seus interesses e direitos, procurando a valorização das atividades
das empresas representadas e a ampliação de seu mercado, colaborando para o
desenvolvimento de seus recursos humanos, promovendo a educação continuada
e a disseminação de informações importantes para a atividade empresarial, sempre criando incessantemente novos serviços e vantagens para seu público.
Para mais informações, acesse: www.sescon.org.br.
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PARCERIAS E CONVÊNIOS
A Fiesp realiza a gestão do Programa de Convênios e Parcerias, que tem por objetivo ampliar a oferta de prestação de serviços através de produtos e serviços com
condições exclusivas para o setor empresarial. Buscamos construir um amplo programa de parcerias e convênios para facilitar a rotina de muitas empresas, oferendo
vantagens exclusivas e gerando economia aos industriários.
Conheça a seguir a variedade de produtos, serviços, benefícios e oportunidades
que pode melhorar o resultado de sua empresa.
Para mais informações, duvidas ou sugestões, entre em contato pelos e-mails
centraldeservicos@fiesp.com.br ou sindicatos@fiesp.com.br.
Importante: Sempre busque pelos descontos especiais disponíveis para as empresas associadas aos sindicatos filiados à Fiesp e às diretorias do Ciesp.
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DESCONTOS EM HOTÉIS
Hospedagem com conforto, qualidade nos serviços e tarifas especiais

BLUE TREE HOTELS
Hospitalidade que supera expectativas
É com essa visão que a bandeira Blue Tree Hotels atua, desde 1997, no mercado
hoteleiro do país. Motivada pelo seu crescimento natural e pela carência de hotéis
com alto padrão de serviços, a empresa opera nos segmentos business, luxo e resort, sempre com empreendimentos localizados em regiões estratégicas do Brasil.
Sob a liderança de Chieko Aoki, a alma da rede envolve inovação a um estilo único
de atendimento, que privilegia o encantamento de cada cliente.

Para mais informações ou reservas:
São Paulo: (11) 3018-1848
Demais localidades: 0300 150 5000
E-mail: reservas@bluetree.com.br
Site: http://www.bluetree.com.br/
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MARCAS E PATENTES
Registre sua marca e garanta a segurança da sua empresa

VILAGE MARCAS E PATENTES
A Vilage Marcas e Patentes trabalha com o objetivo de orientar os empresários sobre a importância da proteção da identidade de uma empresa no mercado.
Sua estrutura conta com escritórios regionais nos principais estados do Brasil e
com uma equipe composta por mais de 100 profissionais: engenheiros, biólogos,
químicos, farmacêuticos e desenhistas especializados em propriedade intelectual,
capazes de proteger sua empresa no Brasil e no exterior.
A Vilage possui um departamento próprio para cada serviço oferecido: Registro de
Marca, Patente, Direito Autoral, Software, Domínio, Assuntos Regulatórios e Formatação de Franquias.
Qualidade e transparência são algumas diretrizes da Vilage. A certificação dos serviços, de acordo com o Sistema de Gestão de Qualidade, conforme requisitos da
ISO 9001:2008, vem confirmar e garantir a excelência em todos os procedimentos
da empresa. Esta é a garantia de qualidade comprovada que a Vilage oferece para
seus clientes.

Para mais informações, entre em contato:
(11) 99970-2489 | gilverton.chbane@vilage.com.br
(11) 99651-5229 ou (11) 3149-3040 | naty.chaves@vilage.com.br
Estado de São Paulo: 0800 703 9009
Demais estados: 0800 770 2717
Site: www.vilage.com.br/Contato
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

GESTÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
Serviços de qualidade e produtos completos para atender
à demanda de TI
DIGISYSTEM
A Digisystem é uma empresa de tecnologia da informação 100% brasileira. Foi
fundada em 1990 com o objetivo inicial de prestar serviços de manutenção em
hardware e periféricos. Ao longo dos anos, ampliou sua área de atuação técnica,
operacional e de gestão.
Afirmou-se como empresa voltada ao desenvolvimento de soluções e infraestrutura de TI, desenvolvimento de sistemas customizados, outsourcing, serviços de
assistência e suporte técnico. Acumulou grande quantidade de registros de atendimentos e casos de sucesso, que permitiram adquirir o know-how necessário para
análises e tomadas de decisões sobre investimentos e melhorias contínuas das instalações, softwares e processos, cobrindo as necessidades de soluções para a TI de
seus clientes e parceiros.
• Produtos: CRM Digisystem, CRM Educacional, Intranet Digisystem, ECM Digisystem, ECM Educacional.
• Serviços: Service desk, monitoramento e gerenciamento, serviços especializados, suporte local, equipe residente, alocação de profissionais, atendimento a campo, Imac,
gestão de banco de dados, projeto de software, sustentação de software, capacitação.
• Soluções integradas: produtos e inovação, operação e suporte, soluções oracle,
centro de desenvolvimento, centro de treinamento.
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 3528 3000
E-mail: comercial@digisystem.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

GESTÃO EMPRESARIAL E ANÁLISES FINANCEIRAS
O suporte empresarial de que sua empresa precisa

ITC INTERCONSULT
A ITC Interconsult é um grupo de suporte empresarial formado por profissionais
experientes e comprometidos com o objetivo de criar soluções para os problemas
e as necessidades dos clientes, visando à racionalização e à redução de rotinas e
custos operacionais, de forma a permitir um crescimento planejado e consistente.
O desejo da ITC Interconsult é formar uma parceria que, com nossa metodologia
de trabalho, proporcione ao cliente sensível melhora de desempenho do negócio, independentemente do seu tamanho, seja em consultoria específica, seja em
apoio constante em suas operações.
Uma equipe profissional, especializada e integrada faz parte de nossa cultura.
Com esse time, temos o imenso prazer de fazer o que fazemos: ajudar a melhorar
sua empresa.
• Serviços realizados: Análise e diagnóstico sintético de gestão empresarial;
análise crítica da formação de preço; análise do ponto de equilíbrio; simulação
ou reavaliação do plano de negócio; diretrizes para elaboração do planejamento estratégico; diretrizes para controle do fluxo de caixa; análise de lucratividade;
avaliação de empresas; desenvolvimento de critérios para controle orçamentário
(produto exclusivo para sindicatos); programa de orientação básica para gestão
empresarial.
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 5564-1257 | (11) 99912-3118
E-mail: parceria.sindicato@itc-interconsult.com.br
Site: http://www.itc-interconsult.com.br/
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

GESTÃO PARA USO RACIONAL DA ÁGUA
Soluções completas para a conservação e redução do consumo da
água

SHAREWATER
A Sharewater é uma empresa de desenvolvimento e implantação de projetos, consultoria e tecnologia, que realiza desde instalações e sistemas prediais mais simples até estações de tratamento de água, esgoto e efluentes e projetos de grande
porte de infraestrutura e saneamento.
Seu principal foco na conservação de água em empreendimentos industriais e
grandes consumidores de água é o programa de conservação de água (PCA), que
consiste em um conjunto de ações que visam tanto à diminuição da demanda de
água, por meio de medidas economizadoras e do controle das perdas nos sistemas
hidráulicos, como também ao aumento da oferta de água, através da captação de
fontes alternativas.
Desenvolve projetos completos de sistemas de monitoramento e automação, que
reduzem o tempo de correção e geram grande economia.
Serviços realizados:
• Captação, tratamento e reúso de água, esgoto e efluentes: Projeto e implantação de sistemas de tratamento; gestão de estações e sistemas de tratamento; regimes de contratação.
• Gestão de demanda de água: Medição setorizada e monitoramento remoto do
consumo de água, energia e gás; diagnóstico dos usos da água.
Para mais informações, entrar em contato:
Tel.: (11) 4306-8929
E-mail: contato@sharewater.com.br
Site: http://www.sharewater.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

MERCADOS INTERNACIONAIS
Desenvolvimento de novos negócios internacionais (países
sul-americanos)

PROMOEX
A Promoex é uma empresa especializada em inteligência comercial e promoção de
negócios. Investigamos a fundo e aproveitamos as melhores oportunidades para
alavancar seus negócios nacionais e internacionais.
Atuando no mercado desde 2002, realiza assessoria a empresas e setores brasileiros em seu processo de conquista de novos mercados. Contando com uma equipe
multidisciplinar e experiente, já realizamos projetos para diversos setores em mais
de 30 países.
• Serviços realizados: Planejamento estratégico para exportação; estudo de oportunidades de mercado; identificação de parceiros internacionais; ações de promoção comercial.

Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 5073-0037 | (11) 3628-1082
E-mail: promoex@promoex.com.br
Site: http://www.promoex.com.br
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Promoex

uma grande parceira da Fiesp
Quer conquistar novos mercados?
Identiﬁcar parceiros comerciais em outros países?
Quer exportar?
Contate-nos. Desde 2002 é isso que fazemos,
já realizamos mais de 120 ações em 24 países.

www.promoex.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

NORMAS TÉCNICAS
Segurança, qualidade, padrão e confiança

ABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o único Foro Nacional de
Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde sua fundação,
em 1940. É responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais diversos setores. Participa da normalização regional e internacional,
influenciando o conteúdo de normas e procurando garantir condições de competitividade aos produtos e serviços brasileiros, além de exercer seu papel social.
A ABNT representa no Brasil com exclusividade a International Organization for
Standardization (ISO) e os principais organismos de normalização internacionais.
Para disseminar a importância das normas e auxiliar em sua implementação, oferece capacitação e dispõe de parcerias para que o acesso tenha maior alcance.
Dentre essas parcerias está a que possui com os sindicatos, por meio da qual seus
afiliados podem adquirir normas e cursos com desconto, além de poder acessá-los gratuitamente. Informe-se em seu sindicato.
• Serviços realizados: Venda de normas técnicas nacionais e internacionais; cursos e capacitação ABNT.
Para mais informações, entre em contato:
Site: http://www.fiesp.com.br/servicos/normas-tecnicas-abnt/
Vendas: SP (11) 3017-3610 | 3017-3644 | 3017-3652 – atendimento.sp@abnt.org.br
Informações sobre capacitação: (11) 2344-1722 – cursos@abnt.org.br
Informações técnicas sobre normas: (11) 3017-3645 | 3017-3646 – cit@abnt.org.br
Instalação de visualizador: (11) 3017-3657 | 3017-3621 – suporte@abnt.org.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

PUBLICIDADE LEGAL
Balanço contábil ou econômico e editais

AGÊNCIA PHÁBRICA
Agência Phábrica, mas por quê com PH?
Apesar de ser uma agência atenta a tudo que há de novo em comunicação, a Phábrica mantém suas raízes em muitos anos de experiência. É lógico que ainda não
existíamos na época que se escrevia pharmácia, mas já estávamos na ativa desde
a época do paste-up, LetraSet, strip e cola benzina. Evoluímos junto com a informática, começando com um velho 286. O primeiro CorelDraw que instalamos se
chamava apenas CorelDraw, sem qualquer número do lado.
Desde 1995 estamos focados em anúncios de varejo, o que nos torna experts em
campanhas que farão diferença nos seus resultados.
• Serviços realizados: Atas; aviso ao mercado; balanços; Cetesb; comunicados;
convocações; declarações; editais; fato relevante; underwriting.
Equipe qualificada responsável pela diagramação, veiculação e negociação com
todos os veículos de grande circulação e Diários Oficiais do Brasil. Trabalhamos
dentro da Lei (6.404/76) para reduções significativas dos custos. Fluxo de informações on-line com o cliente, gerando maior velocidade e confiabilidade.

Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 3721-0700
E-mail: atendimento@phabrica.com.br
Site: http://phabrica.com.br/
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Conte com a expertise Phábrica
para publicidade legal
• Atas
• Aviso ao Mercado
• Balanços
• CETESB
• Comunicados

• Convocações
• Declarações
• Editais
• Fato Relevante
• Underwriting

atendimento@phabrica.com.br
www.phabrica.com.br
PABX: 11 3721-0700
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PARCERIA E CONVÊNIOS

SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Condições especiais para atender sua Convenção Coletiva de trabalho

PASI

O Plano de Amparo Social Imediato (Pasi) foi criado em 1989, com o propósito de
resgatar a dignidade dos trabalhadores brasileiros e de suas famílias nas horas
mais difíceis. Atende empresas de todos os setores, sendo especializado no atendimento a Convenções Coletivas de Trabalho (CCT).
Serviços realizados:
• Seguro de vida coletivo: Reembolso com sepultamento em caso de morte por
acidente de trabalho do titular (auxílio-funeral); reembolso das despesas com
sepultamento em caso de morte do titular (auxílio-funeral); auxílio-alimentação;
reembolso à empresa das despesas com rescisão trabalhista; cesta natalidade; decessos (assistência funeral).
• Coberturas adicionais: Invalidez permanente total ou parcial por acidente do titular;
indenização especial em caso de invalidez permanente por acidente (total ou parcial);
indenização especial em caso de morte por acidente; invalidez funcional permanente
por doença do titular; pagamento antecipado especial por consequência de doença
profissional (Paed); morte do cônjuge do titular; morte de filhos do titular; nascimento de
filhos do titular com doença congênita.
• Coberturas básicas: morte do titular (indenização conforme capital segurado contratado); morte do titular por acidente (indenização conforme capital segurado contratado).
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 4328-1215 (SP) | 0800 703 6302 (demais localidades)
E-mail: contrate@pasi.com.br | contato@pasi.com.br
Site: http://pasi.com.br/

GUIA_PARCEIROS.indd 34

04/11/16 16:19

NONONON

GUIA_PARCEIROS.indd 35

04/11/16 16:19

36

PARCERIAS E CONVÊNIOS

SEGURO PARA GESTÃO PROTEGIDA 360°
O seguro para proteção da empresa e de seus administradores

AIG SEGUROS
A diversidade de produtos e serviços que a AIG oferece ajuda clientes a protegerem
seus ativos e gerenciarem seus riscos com segurança. Fundada em 1919 e há mais
de 65 anos operando no Brasil, a AIG é uma das organizações líderes no mercado
securitário e oferece ampla gama de seguros de responsabilidade civil, patrimonial
e outros serviços financeiros a clientes em mais de 100 países.
• Serviços relacionados: Oferta de seguro de responsabilidade de gestão, trazendo
uma solução inovadora da AIG para proteção da empresa e de seus administradores. Cobertura para a pessoa jurídica da sociedade e para seus administradores,
por sua responsabilidade por atos de gestão praticados involuntariamente, que
causem danos a terceiros, alegando falhas no dever; negligência, erro, distorção;
declaração enganosa; omissão ou ato da sociedade que cause danos a terceiros;
práticas trabalhistas indevidas; promoção de palestras e materiais de conscientização e informação que auxiliem os empreendedores e gestores quanto à sua exposição de riscos.

Para mais informações, entre em contato (agente autorizado para operacionalização da parceria):
Bavini Ferreira (consultoria nomeada pela AIG Seguros)
Tel.: (11) 2950-7644 | 2977-3766 | 3809-7748
E-mail: contato@baviniferreira.com.br
Site: http://baviniferreira.com.br/gestao-protegida/ | https://www.aig.com.br |
www.gestaoprotegida.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

SERVIÇOS CONSULARES E EMBAIXADAS
Contate embaixadas, consulados e repartições federais e
estaduais com segurança e rapidez
CELESTINO ASSESSORIA

A Celestino Assessoria é uma empresa especializada e uma das líderes na área de
assessoria e documentação. Intermediamos processos de documentação diretamente em embaixadas, consulados e repartições estaduais e federais.
Uma empresa de prestação de serviços que preza pela qualidade e a capacidade
técnica de atendimento aos clientes. Contamos com profissionais qualificados e
preparados para reduzir tempo e concretizar seus negócios com sucesso. O reconhecimento da qualidade de nossos serviços vem pela satisfação dos clientes e
premiações.
• Serviços relacionados: Vistos para todos os países com representação diplomática no Brasil; agendamento de entrevistas no Consulado Americano; vistos em São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife; malotes para as principais cidades do país;
assessoria para serviços urgentes junto aos consulados e às embaixadas; credenciado no Consulado Americano, assessorando na aquisição de vistos; emissão e
retirada de passaportes.
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 3217-9555
E-mail: leandro@celestinodesp.com.br | celestino@celestinodesp.com.br
Site: http://www.celestinodesp.com.br
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Serviços de remessa nacionais e logística internacional
UPS

Fundada em 1907 como uma empresa mensageira nos Estados Unidos, a United
Parcel Service Inc. (UPS) se tornou uma corporação com o objetivo de permitir o
comércio ao redor do mundo. Hoje, a UPS é uma empresa mundial, com uma das
marcas mais reconhecidas e admiradas no mundo.
A UPS do Brasil (www.ups.com/br) – líder em remessas expressas, transporte de
cargas e o maior provedor logístico global – concede aos associados do sindicato
patronal tarifas agressivas para envios nacionais (porta a porta) e internacionais
expressos (aéreo). Com essa parceria, o comércio exterior vai ficar mais simples e as
empresas terão uma oportunidade única de ter um serviço de alta qualidade, com
um custo expressivamente inferior. É a grande chance para que a Indústria paulista
obtenha uma real vantagem competitiva.
• Serviços relacionados: Exportação e importação; envio de documentos; envio de
amostras; envio de remessas para venda (pacotes não paletizados) – pode-se usar
o despachante habitual da empresa ou contratar da UPS; envio de remessas para
venda (produtos paletizados) – pode-se usar o despachante habitual da empresa
ou contratar da UPS.
Para mais informações, entre em contato:
Para garantir as tarifas exclusivas, informe Carta Acordo 0000R1823R*
Gerente de Contas – Mara Cassia – Tel.: (11) 95033-6668 – E-mail mcassia@ups.com
Tel.: (11) 5694-6600 (Grande São Paulo)
Tel.: 0800-770-9035 (Demais localidades)
E-mail cotacoes@ups.com (cotações de carga)
Site: https://www.ups.com/
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

SOFTWARE PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS
Melhore a gestão de sua empresa com sistemas integrados

VISIMAX TECNOLOGIA
A Visimax Tecnologia, como parceira da Fiesp há 8 anos, oferece o sistema de gestão Radar Empresarial para as indústrias e os sindicatos associados à Fiesp com
descontos de até 20% – exclusivos na aquisição do sistema, implantação e treinamento.
Com mais de 30 anos de mercado, a WK Sistemas desenvolve o ERP Radar Empresarial e tem ajudado empresas a resolver questões relacionadas ao controle de
fluxo de caixa, custos e processos da produção, apuração de impostos, obrigações
fiscais e legais como Sped, Bloco K, e-Social, Substituição Tributária, NF-e, entre
tantos.
Nossas soluções atendem às áreas financeira, controladoria, estoque, compras, faturamento, qualidade, produção, folha de pagamento, gerenciamento eletrônico
de documentos (GED) e business intelligence (BI). Além disto, o Radar Empresarial
possui um gerador de relatórios em que o próprio usuário é capaz de montar seus
relatórios e gráficos em uma plataforma intuitiva e de fácil utilização.
Conheça as soluções WK para indústrias de diversos portes e segmentos.
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 5588-8600
E-mail: comercial@visimax.com.br
Site: http://fiesp.visimax.com.br/
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

SUCESSÃO FAMILIAR
Sucessão familiar e governança corporativa

RICCA & ASSOCIADOS
A Ricca & Associados acredita que a conscientização, a profissionalização e o planejamento sucessório são alguns dos fatores essenciais para a perpetuação das
empresas. Por isso, seu trabalho consiste em auxiliar as organizações em seu desenvolvimento, com melhoria dos processos gerenciais e redução dos conflitos
vinculados aos negócios familiares.
A Ricca & Associados é a única consultoria brasileira duplamente certificada para
desenvolver e implantar programas de governança corporativa: pela Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) e pela Fundação Vanzolini.
As ações da Ricca & Associados respaldam-se em aspectos essenciais ao sonho
do fundador: transparência na gestão organizacional, prestação de contas entre
sócios e familiares e manutenção dos valores e cultura da empresa. Desde 1990,
apoia empresas nas mais diversas fases de seus processos de profissionalização.
• Serviços relacionados: Programa Governança Corporativa; Programa de Qualificação de Sucessores; Processo de Sucessão e Planejamento Sucessório; assessoria
em recursos humanos; avaliação de desempenho dos colaboradores; estruturação
e implantação de regulamento interno e manual de integração; definição e descrição detalhada das competências comportamentais da empresa; descrição e avaliação de cargos; estruturação de política de treinamentos corporativos e melhorias
das atividades de gestão de pessoas; programas de treinamentos corporativos; treinamentos personalizados in company.
Para mais informações, entre em contato:
Tel.: (11) 3284-5510 | 3285-5537
E-mail: contato@empresafamiliar.com.br | ricca@empresafamiliar.com.br
Site: http://www.empresafamiliar.com.br/
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TELEFONIA MÓVEL
Telefonia móvel, internet e rádio de qualidade

NEXTEL

A Nextel está presente no Brasil desde 1997 e conta com aproximadamente 4 mil
colaboradores no país. Pioneira ao unir a tecnologia iDEN (rádio) ao uso do aparelho celular, possui uma base com mais de 4 milhões de clientes. Hoje, além da tecnologia iDEN, atua como operadora 3G com cobertura nacional para voz e internet,
e também com a tecnologia 4G na cidade do Rio de Janeiro.
A Nextel conta com um amplo portfólio de planos, aparelhos e serviços adaptáveis
para cada perfil de cliente, procurando romper a forma já estabelecida pelo mercado, disponibilizando serviços de voz e internet que se adaptem ao consumidor,
colocando-o no controle, oferecendo flexibilidade e conveniência. A simplicidade
na escolha dos pacotes de serviços reforça ainda mais a liderança nos indicadores
de qualidade nas avaliações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Serviços oferecidos: Planos pós-pagos e controle; pacotes de dados Android;
Blackberry Internet Service; blackberry Enterprise Server; internet wap ilimitada;
CDI – rádio internacional Latam; rádio wi-fi nextel; CSP nextel 99; SMS ilimitado; trio
e-mail; localizador; sob medida; SMS corporativo.
Para mais informações, entre em contato:
Atendimento consultivo exclusivo: (11) 94772-3272 | (11) 94774-6991, estamos prontos para atendê-lo(a) 24h por dia.
E-mail: guacira.alvarez@nextel.com.br
Site: http://empresas.nextel.com.br/
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Plano com

2GB
de Internet
a partir de

49

R$

,99

por mês

Confira mais ofertas em:
www.nextel.com.br/parcerias

Tá nas
suas
mãos.

empresas

Oferta válida para os DDDs 11, 12, 13, 19, 21, 22 e 24, para aquisição por parceiras da Nextel (pessoas jurídicas e/ou seus integrantes) com contratações até 30/11/2016, nas tecnologias
3G/3G+ e 4G, podendo ser prorrogada a exclusivo critério da Nextel. A velocidade de navegação será definida pela área de cobertura e compatibilidade do aparelho com a frequência da
rede Nextel. A velocidade de transmissão de dados nas redes 3G/3G+ é de até 600 Kbps para download e de 200 Kbps para upload. Na rede 4G (exclusiva no Rio de Janeiro), a velocidade
é de até 5 Mbps para download e de 380 Kbps para upload. Proporcionalmente até 30/11/2016, depois de atingida a franquia de internet, a velocidade de navegação será reduzida para
64 Kbps (download e upload). A franquia de minutos dos planos é válida para ligações locais. O desconto concedido nos planos está sujeito à fidelização e possui validade de 24 meses a
partir da data de contratação. A oferta de compartilhamento é válida por 3 meses a partir da data de contratação. Após esse período, o valor retorna ao preço não promocional de R$ 33,32.
O cancelamento dos planos antes do vencimento implicará pagamento de multa proporcional com base no valor do benefício auferido. Compartilhamento: serviço compatível apenas com
planos pós-pagos. Valores por aparelho e/ou usuário adicional. O valor total do plano será cobrado em uma única fatura em nome do titular do plano. Controle da fatura: a prestação dos
serviços adicionais estará disponível somente por meio de recarga. Ofertas sujeitas à análise de crédito. Para mais informações, regulamento dos planos e mapa de cobertura, consulte o site
www.nextel.com.br. Oferta válida para os DDDs 11, 12, 13, 19, 21, 22 e 24, para aquisição por parceiras da Nextel (pessoas jurídicas e/ou seus integrantes) com contratações.
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PARCERIA E CONVÊNIOS

VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO
Mais economia e facilidade na compra do veículo zero quilômetro

AUDI
A história da Audi no Brasil começou em novembro de 1993, quando Ayrton Senna,
tricampeão mundial de Fórmula 1, oficializou em Ingolstadt, na Alemanha, o acordo operacional entre a Senna Import e a matriz da companhia, a Audi AG. Entre os
anos de 1999 e 2006, a Audi produziu localmente o A3, em uma fábrica em São José
dos Pinhais, no Paraná.
Em 2005, a Audi AG assumiu totalmente as operações de importação dos carros
no país, investindo constantemente no desenvolvimento da marca no Brasil. Em
setembro de 2013, a Audi do Brasil iniciou uma nova fase no país, com o anúncio de
investimento de R$ 500 milhões na fábrica em São José dos Pinhais.
Ao comprar um Audi, você não adquire apenas um excelente carro, mas também
a experiência de se tornar um cliente Audi. Os serviços de pós-venda da marca asseguram que você receberá sempre tratamento competente e impecável, seja nas
revisões ou casos emergenciais. Além disso, a Audi também oferece produtos importantes, como seguro especial e garantia estendida, para que você esteja sempre
protegido e plenamente amparado.
Para mais informações, entre em contato:
Você pode vivenciar a experiência Audi em qualquer uma das nossas concessionárias por todo o Brasil. Encontre a mais próxima da sua casa no site http://www.
audi.com.br/.
Agente de operacionalização da parceria autorizado
Tel.: (11) 2109-9092 | 98205-7388
E-mail: gabriela.audi@sorana.com.br
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Sinta o prazer de
dirigir um Audi.
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Associadas das Entidades Sindicais filiadas
a FIESP, tem benefícios exclusivos na compra
de um dos nossos carros Premium
Carros com descontos de 12% a 14%.

Aproveite essa parceria e garanta seu Audi.

Para mais informações, procure uma de nossas concessionárias
no Estado de São Paulo ou entre em contato conosco:

• (11) 2109.9092

(11)

98205-7388 • gabriela.audi@sorana.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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PARCERIAS E CONVÊNIOS

VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO
Mais economia e facilidade na compra do veículo zero quilômetro

CHEVROLET

A Chevrolet está sempre em busca de inovações e aprimoramento, de modo a fazer
com que nossos clientes possam desbravar novos caminhos dentro da segurança de
um Chevrolet. Dito isso, nosso segmento de vendas diretas não poderia ser diferente.
A Chevrolet fornece a você, empresário(a), toda a assistência necessária para fazer
o melhor investimento. A estrutura comercial mantida pela Chevrolet envolve uma
equipe interna e externa especializada, um sistema de vendas exclusivo e uma rede
de concessionárias totalmente estruturada e preparada para atendê-lo(a).
Todo o processo foi desenvolvido para que cada um tenha o que realmente precisa
com excelentes condições e preços. Além disso, possuímos parcerias com alguns
dos principais sindicatos, conselhos e associações, com vantagens exclusivas.
Programa de vendas para pessoas com deficiência (PcD)
Na Chevrolet, a PcD, condutora ou não condutora, sempre vai encontrar uma excelente opção de veículo com isenção de impostos e descontos de fábrica, a fim de
atender às suas necessidades de mobilidade, seja para exercer suas atividades de
trabalho, lazer ou transporte. Chevrolet é a escolha de sucesso sempre.
Para mais informações, entre em contato:
Em qualquer das nossas concessionárias por todo o Brasil. Encontre a mais próxima da sua casa no site http://www.chevrolet.com.br/
Agente operacional autorizado:
Tel.: (11) 2103-9003
E-mail: nenad.lucic@itororo.com.br | antonio.sanfilippo@itororo.com.br
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CONHEÇA OS
CARROS FAVORITOS
DOS BRASILEIROS.
ONIX
S10

Pick-up média
líder de vendas
há 20 anos.

SPIN

Líder de vendas
da categoria.

O carro mais vendido
do Brasil e o melhor valor
de revenda pelo 2º ano
consecutivo.

PRISMA

O sedan
mais vendido
do Brasil.

CONSULTE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS
NA CONCESSIONÁRIA CHEVROLET DE SUA PREFERÊNCIA.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
S10 – Pick-up média líder de vendas há 20 anos, de acordo com dados da ANFAVEA. Spin – Monovolume mais vendido no Brasil, de
acordo com dados da ANFAVEA. Onix – Carro mais vendido no Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA – número de emplacamentos
de veículos de passageiros em 2015. Onix – Eleito o carro com o maior valor de revenda do Brasil pelo 2º ano consecutivo, de acordo
com dados da AutoInforme 2014 e 2015. Prisma – Sedan mais vendido do Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA – número
de emplacamentos de veículos de passageiros em 2015. Consulte a concessionária Chevrolet de sua preferência para mais
informações sobre as condições especiais aplicáveis. Por se tratar de venda direta, o proprietário deverá respeitar as regras de
permanência mínima com o veículo, não podendo transferi-lo a terceiro antes do prazo informado no momento de seu faturamento.
Faturamento sujeito a disponibilidade em estoque. Imagens relativas às versões de veículos disponíveis na data de produção deste
material (31/10/2016). Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200
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CENTRAL DE SERVIÇOS – FIESP
Presidente
Paulo Skaf
Diretor Titular
Paulo Henrique Schoueri
Diretores Titulares Adjuntos
Márcio Giusti
Nelson Ferreira Dias
Aliomar Nogueira Teixeira
Diretores
Carlos Afonso Pierantoni Gambôa
Celso de Freitas Gonçalves
Christian Steyer
Denis Perez Martins
Fabio Arruda Mortara
José Rogélio Miguel Medela
Marielza Pinto de Carvalho Milani
Paulo Cesar Abrantes de Aguiar
Rodrigo Ayrton Vogel Soares Neiva
Ronald Moris Masijah
Rosa Maria Gandara Canosa
Coordenação
Adriana Carletti Fonseca
Equipe Técnica
Flávia Veloso da Silva
Gustavo Ribeiro
João Leonardo Fernandes da Silva
Luana da Silva Cruz
Mariana Siqueira
Estagiários
Leticia Ledier e Silva
Marcos Guilherme Pereira Fagundes
Paula Costa
DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS – CSER-FIESP
Avenida Paulista, 1313 – 5º andar – 01311-923 – São Paulo – SP
Tel.: 11 3549-4663 – E-mail: centraldeservicos@fiesp.com.br
www.fiesp.com.br

GUIA_PARCEIROS.indd 52

04/11/16 16:19

NONONON

GUIA DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE SERVIÇOS – CSER-FIESP
Av. Paulista, 1313 – 5º andar – 01311-923 – São Paulo – SP
Tel.: 11 3549-4663 – E-mail: centraldeservicos@fiesp.com.br
www.fiesp.com.br

CAPA_GUIA.indd 1

04/11/16 17:10

