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Problemas relacionados a Segurança 
e Saúde no Trabalho trazem muitas 
despesas para a indústria. Pensando 
nisso, o SESI criou uma plataforma 
digital para a gestão de programas e 
serviços voltados para a saúde e 
segurança na indústria: o SESI Viva+
É a solução completa para sua 
empresa reduzir gastos com despesas 
legais e aumentar o rendimento da 
equipe. Tudo isso de maneira 
totalmente integrada com as novas 
regras do eSocial.

Conheça o SESI Viva+. 
A plataforma que sua empresa precisa 
para reduzir os custos e aumentar os 
resultados.

eSocial e seus impactos.
A sua empresa está 
preparada?
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Ricardo Essinger – Presidente da FIEPE

os Novos 
camiNhos

RICaRdo EssIngER 

PREsIdEntE do sIstEma FIEPE 

É como trocar o pneu com o carro em movi-

mento. Esta foi a primeira imagem que nos ocorreu 

– a mim e a toda a Diretoria – ao nos certificar das 

dificuldades para a implantação da nova estrutura 

orgânica do Sistema FIEPE. Sabíamos, porém, que 

este é um processo indispensável, inadiável para a 

integração das entidades que compõem o Sistema 

– SENAI, SESI, IEL – com a atividade industrial, as ins-

tituições congêneres, as entidades governamentais 

e o mercado.

Diante da crise econômica que atingiu seve-

ramente todos os segmentos produtivos do País, 

agravada com a insegurança próxima à anarquia, 

que se estabeleceu com a greve dos caminhoneiros, 

a unidade, a modernização e o aumento da compe-

titividade seriam fundamentais para continuarmos 

assegurando a participação integral das nossas enti-

dades no protagonismo industrial em Pernambuco.

Algumas condições básicas estavam do nosso 

lado. Conhecíamos a entidade, havíamos recebido 

uma instituição sólida, herança administrativa trans-

parente e o indispensável apoio dos associados. 
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Teríamos, contudo, de trocar não apenas 

o pneu, mas outras peças desgastadas, impró-

prias para a velocidade que o novo ritmo exigia. 

Optamos pela renovação e pela meritocracia e fomos 

buscar algumas das melhores alternativas disponí-

veis no mercado. Implantar o Sistema FIEPE seria 

enorme desafio, incluindo as incompreensões que 

todo processo transformador carrega.

Integrados – SESI, SENAI, IEL – podem propor-

cionar informações com mais agilidade, mais presen-

ça em áreas comuns, trazendo visíveis e imediatos 

ganhos às empresas, aos trabalhadores da indústria 

e seus dependentes.

A participação das indústrias nos programas 

ofertados pelo Sistema praticamente duplicou neste 

primeiro ano e continua em expansão. É um trabalho 

conjunto que transborda para além dos compro-

missos estatutários, chegando a todos os pernam-

bucanos, particularmente nas áreas da saúde e da 

formação educacional.

Graças a essa política do bem comum, o SENAI 

de Pernambuco completou 75 anos com números 

altamente positivos. Pelas escolas administradas 

pela entidade, já passaram mais de um milhão de 

alunos nos seus vários cursos. Estamos erguendo 

o maior complexo do ensino técnico do Estado, 

o Instituto SENAI de Inovação em Tecnologia da 

Informação e Comunicação, que terá instalações 

de última geração. 

No SESI, as realizações são amplamente 

significativas. Novos cursos foram criados, mais 

vagas abertas, mensalidades acessíveis. O cres-

cente interesse é a melhor resposta que a institui-

ção tem recebido para ampliar o acesso ao ensino 

em áreas básicas e diminuir as distâncias sociais. 

Os resultados são altamente positivos. No último 

vestibular no Estado, a Rede SESI/PE conseguiu 

índice em torno dos 72% de aprovação de estu-

dantes em cursos de nível superior.

Em Belo Jardim, o SESI construiu a primeira 

escola de Ensino Fundamental do Estado, nos anos 

iniciais, destinada às famílias dos industriários. 

Paralelamente, estamos investindo forte no ensino 

da robótica, incentivando, despertando interesse 

nos jovens, participando dos principais torneios rea-

lizados no País.

Na área da saúde do trabalhador, implantamos 

a plataforma SESI Viva+, indispensável para todas 

as empresas que aderirem ao processo, durante o 

preenchimento do eSocial. Trata-se de seguro e pro-

dutivo investimento que as empresas estão fazendo 

em seus quadros funcionais, no capital humano.

Repaginado, o IEL aprimorou a interação entre a 

academia e a indústria, desenvolvendo os melhores 

serviços visando ao aperfeiçoamento da gestão e à 

capacitação empresarial.

Pernambuco tem promissora área de educação 

técnica e profissional, daí a importância de incenti-

varmos as mais modernas ações que podem atender 

à demanda do setor industrial. Precisamos que as 

novas gerações sejam, em um futuro breve, bons 

profissionais e que os nossos empresários estejam 

sempre preparados para as melhores decisões.

Para o Sistema FIEPE, o futuro melhor começa 

com as boas práticas na atualidade, e a educação é 

a mais urgente.

“Algumas condições básicas 
estavam do nosso lado. 

Conhecíamos a entidade, 
havíamos recebido uma 

instituição sólida, herança 
administrativa transparente e o 

indispensável apoio 
dos associados” 
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2018: um ano  
de avaNços e desafios

Sempre atenta às demandas do 
setor produtivo, a FIEPE atuou para 

o desenvolvimento do Estado

O ano de 2018 foi marcado pela supera-

ção de desafios e pela busca de soluções para 

os entraves do setor industrial brasileiro, em 

especial no Estado de Pernambuco. Atenta às 

necessidades produtivas, a Federação das 

Indústrias de Pernambuco (FIEPE) promoveu even-

tos, implementou projetos e articulou iniciativas 

para o fortalecimento da indústria local.

O governador reeleito Paulo Câmara presente no Diálogo com Candidatos
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BNDES divulga linhas de financiamento Porto Digital e Softex debatem novos projetos

No cenário nacional, a entidade manteve posi-

cionamento firme em defesa das reformas estru-

turais e, diante da aprovação da modernização da 

legislação trabalhista brasileira, seguiu na cobrança 

de outras medidas essenciais para a competitivida-

de, como a redução da burocracia e as reformas da 

previdência e tributária. 

Esses pontos constaram no documento elabora-

do pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 

com contribuições de empresários de todo o Brasil e 

de diversos segmentos, entregue aos candidatos à 

Presidência, em solenidade realizada no mês de julho, 

em Brasília. O presidente do Sistema FIEPE, Ricardo 

Essinger, participou da cerimônia e ressaltou que 

“essas não são prioridades apenas para a indústria, 

mas para toda a sociedade brasileira”.

Outras questões relevantes à indústria, como 

infraestrutura, tributos, segurança, meio ambiente, 

entre outras, constaram em um documento, esse 

elaborado localmente pela FIEPE com propostas 

para o desenvolvimento de Pernambuco, a partir 

da melhoria das condições produtivas e do ambiente 

de negócios da indústria local. No mês de agosto, a 

publicação foi entregue aos candidatos ao Governo 

do Estado, no auditório da Casa da Indústria, reunin-

do empresários e representantes do poder público 

(Confira texto na página 10).

O presidente do Sistema também participou, 

em Brasília, do lançamento da Agenda Legislativa da 

Indústria 2018, publicação que identifica os relevantes 

projetos de lei em tramitação na Câmara Federal. Com 

o mapeamento dessas prioridades, é possível acompa-

nhar e buscar apoio para os temas de maior interesse.

gREvE – Em 2018, um dos grandes desafios 

enfrentados pelo setor produtivo foi a paralisação, que 

travou o País por 10 dias e deixou prejuízos superiores 

a R$ 15,9 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda. Em 

Pernambuco, a FIEPE somou esforços com o Governo 

do Estado buscando uma solução eficaz em torno do 

frete mínimo para o setor junto à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), de modo que o Brasil 

voltasse à normalidade. Além disso, pleiteou junto 

a concessionárias e ao governo local a extensão do 

prazo de pagamentos de água, luz e impostos, face à 

dificuldade enfrentada pelos empresários.

CódIgo – No Brasil de 2018, um dos assuntos 

prioritários para o desenvolvimento sustentável foi a 

transparência do poder público.  Sempre na vanguar-

da, a FIEPE elaborou proposta do Código de Defesa 

do Contribuinte, tendo como pilar principal reco-

mendações para que o Estado adote medidas para 

aumentar a transparência com os gastos oriundos 

de arrecadação dos contribuintes, tanto de pessoas 

físicas quanto jurídicas.  

A medida foi apresentada ao deputado estadual 

José Humberto Cavalcanti, que a encaminhou ao 

Legislativo por meio do Projeto de Lei Nº 2029/2018. Já 

apreciado pela Comissão de Constituição, Legislação 
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e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco, 

o PL aguarda parecer do relator, deputado Antônio 

Moraes. “Essa é uma contribuição da indústria para 

um Estado mais sólido, eficiente e próximo da socie-

dade”, ressalta Ricardo Essinger.

Essa presença junto aos poderes Legislativo e 

Executivo foi fundamental para assegurar mais com-

petitividade à indústria. Como exemplo, a atuação da 

FIEPE em defesa do setor farmacoquímico, conquis-

tando junto ao Governo do Estado a prorrogação do 

Decreto 46.303/2018, que ampliou a possibilidade da 

substituição tributária do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações 

internas com produtos de perfumaria, higiene pes-

soal e cosméticos. 

Nas questões setoriais e estratégicas, a FIEPE, 

por meio do seu Conselho de Relações Institucionais, 

trabalhou junto à Copergás com vistas à redução 

da franquia de uso do gás para inserção no mer-

cado livre, ampliando, dessa forma, benefícios às 

indústrias locais.

agEnda – Como representante fundamental 

na defesa dos interesses do setor produtivo, a FIEPE 

congregou autoridades em torno da agenda da indús-

tria. Os ministros Helton Yomura (Trabalho) e Raul 

Jungmann (Defesa), o senador Fernando Bezerra 

Coelho e o superintendente regional do Trabalho, 

Eduardo Geovane, entre outros, participaram de 

diversos encontros com representantes da Diretoria, 

para tratar de ações e projetos voltados ao desen-

volvimento do Estado.

Importante ação foi realizada no mês de janeiro, 

com o lançamento do Comitê Empresarial da Indústria 

de Defesa de Pernambuco (Comdefesa-PE), que tem 

como finalidade abrir espaço para novos negócios na 

indústria de defesa. Estiveram presentes o ministro 

da Defesa, Raul Jungmann; o governador em exercício, 

Raul Henry; além de representantes da Marinha, da 

Aeronáutica e do Exército.

Ainda nesse alinhamento, a Federação foi 

palco da palestra O Programa Nuclear da Marinha 

e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, 

proferida pelo almirante de esquadra Bento Costa 

Lima Leite de Albuquerque Junior. 

“Essa é uma contribuição da 
indústria para um Estado 

mais sólido, eficiente 
e próximo da sociedade” 

Ricardo Essinger

Palestra sobre o programa nuclear da MarinhaParlamentares e técnicos analisam Código do Contribuinte
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PaRCERIas –  A união e a integração são funda-

mentais para garantir avanços. Ciente disso, a FIEPE 

manteve firmes as valorosas parcerias com objetivo 

de estabelecer cooperações para a promoção do 

desenvolvimento sustentável da indústria regional. 

Para isso, foram feitas reuniões com o Porto Digital 

e com a Softex, com participação de seus então pre-

sidentes, Francisco Saboya e Alcides Pires, respecti-

vamente, em vários momentos, na Casa da Indústria 

e nas mencionadas instituições. 

Outro tema sempre presente na pauta da enti-

dade é a busca por mais crédito para o setor. Nesse 

sentido, a FIEPE recebeu o presidente do Banco do 

Nordeste (BNB), Romildo Carneiro Rolim, durante 

a reunião da Nordeste Forte, e o representante do 

BNDES, Caio Cavalcanti Ramos. Eles apresentaram 

novas linhas de financiamento, além de ações espe-

cíficas para a indústria.

Em outro momento, a FIEPE participou do 

Encontro Regional do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) e também inter-

cedeu junto ao superintendente da Sudene, Marcelo 

Neves, para renovar os incentivos fiscais às empresas 

do Nordeste. “A concessão de incentivos e a forma-

ção de parcerias são medidas fundamentais para 

reduzir as desigualdades entre as regiões brasilei-

ras e direcionar o potencial da diversidade para o 

desenvolvimento regional”, pontua Ricardo Essinger.

O vice-governador Raul Henry, o presidente Ricardo Essinger e o ministro Raul Jungmann em Reunião do Comdefesa
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Prioridades Para 
os PróXimos aNos

Ao longo dos últimos anos, a FIEPE desenvolveu, 

junto a seus associados, um diagnóstico sobre as 

atividades produtivas da indústria de Pernambuco, 

suas necessidades, prioridades e potencialidades. Um 

documento contendo esse material foi elaborado e 

entregue, em agosto, aos candidatos a governador 

de Pernambuco, a fim de alinhar quais ações são 

prioritárias e imprescindíveis para a indústria do 

Estado e apontar que propostas eles traziam para 

melhorar as condições produtivas e o ambiente de 

negócios nesse setor.

Um dos pontos pleiteados foi a retomada 

das obras paralisadas e dos projetos de infraes-

trutura em andamento, como a Transnordestina 

e o Arco Metropolitano, além da recuperação, 

por parte da administração estadual, do controle 

do Porto de Suape. As propostas em torno da 

Empresários presentes nos debates com os candidatos ao governo

privatização da Refinaria Abreu e Lima também 

constam do documento. 

Outras pautas relevantes para o setor industrial 

se referem aos investimentos em segurança, saúde, 

educação, energia, inovação, meio ambiente, além das 

questões referentes à tributação. 

“São soluções indispensáveis no enfrentamento 

dos desafios inerentes ao cargo (de governador) e fun-

damentais para o fortalecimento e aumento da com-

petitividade da indústria pernambucana. Por isso, é 

fundamental saber dos candidatos qual o grau de priori-

dade e que medidas efetivas serão tomadas”, afirmou o 

presidente Ricardo Essinger, lembrando que as propostas 

foram elaboradas com base em sugestões de empre-

sários e líderes sindicais, além de farta contribuição do 

que está descrito na proposta de Política Industrial para 

Pernambuco, produzida pela FIEPE em 2013.
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Reconhecimento a quem faz

Empresas que acreditam em Pernambuco e 

empresários que contribuem com a indústria foram 

destaque em 2018, durante o II Encontro da Indústria 

de Pernambuco. A FIEPE outorgou, em junho, a 

Medalha do Mérito Industrial a personalidades que 

atuam em prol do desenvolvimento do Estado.

Foram agraciadas a Fiat Chrysler Automobiles 

(FCA), a Rota do Mar e a Curtume Moderno SA, 

bem como os empreendedores Ayrton Gonçalves 

Cardoso dos Santos (Shopping Costa Dourada), José 

Antônio de Lucas Simon (Consórcio Paradigma) e 

Stênio Galvão (Bom Leite), além do presidente da 

Valença entrega medalha ao representante da CNI

Solenidade de entrega das medalhas

Alexandre Valença e Pierluigi Astorino, da Jeep

CNI, Robson Braga de Andrade. A entrega da pre-

miação aconteceu em uma cerimônia durante o 

encontro, realizado no Shopping RioMar.

“Esse evento é um dos mais importantes 

para a economia do Estado por reconhecer e 

estimular aqueles que, apesar das dificuldades, 

acreditam no potencial produtivo de Pernambuco, 

estimulando outros a também investirem”, res-

saltou o diretor administrativo da FIEPE, Felipe 

Coêlho. Durante o encontro, o empresário per-

nambucano Celso Maia Duarte (Vitamassa) rece-

beu a medalha da CNI.
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mais esPaço 
Para Negócios

Capacitações, rodadas de 
negócios e eventos para 

fortalecer a indústria

esteja sempre à frente de seu tempo. As ações 

foram nor teadas por um pujante plano de 

aperfeiçoamento e atividades integradas para 

gerar mais oportunidades, com a realização de 

Com vistas a preparar, qualif icar e inovar 

as indústrias pernambucanas e seus profissio-

nais, a FIEPE desenvolveu, em 2018, um vigoro-

so programa para que o setor produtivo local 

Cortella na terceira edição do Seminário de Gestão
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Diretoria do Sistema FIEPE no ll Encontro da IndústriaEncontro da Indústria

Alunos do SENAI apresentam projetos

seminários, rodadas de negócios, palestras e 

missões internacionais.

Um dos destaques foi a segunda edição do 

Encontro da Indústria Pernambucana, em junho. 

Ao repetir o sucesso de 2017, o evento firmou-se 

no calendário da indústria estadual, fortalecendo o 

parque industrial de Pernambuco e promovendo a 

competitividade do setor. 

Mais de 2 mil pessoas participaram, durante três 

dias, no Shopping RioMar, de oficinas sobre gestão 

em segurança e saúde do trabalhador, educação 

ambiental para a sustentabilidade e do Desvendando 

a Indústria 4.0, direcionado à disseminação de novas 

tecnologias e ao fortalecimento da cooperação entre 

as empresas. O índice de satisfação com o evento 

foi de 90%.

As mais diversas cadeias produtivas do 

Estado estiveram representadas pelos segmentos 

metalmecânico, automotivo, de refrigeração, têxtil, 

de alimentos e bebidas, da construção civil, de quími-

cos e derivados, gráfico, digital e de embalagens, de 

confecções e calçados e de móveis. Nos 75 estandes, 

havia uma mostra do que produz o setor industrial.

As rodadas de negócios beneficiaram 27 

empresas, com 115 matches, fomentando a gera-

ção de negócios, sobretudo entre as pequenas 

e médias indústrias pernambucanas, e abrindo 

espaço para a internacionalização. Participaram 

das rodadas de negócios seis compradores nacio-

nais, quatro compradores internacionais/tradings 

e 75 expositores/fornecedores.

Realizado pelo Sistema FIEPE em parceria com 

o Sebrae/PE, o encontro contou também com par-

ceiros como AD-Diper, Zetra, Banco do Nordeste, 

Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Pasi e 

Millenium. Além desses, aderiram ao projeto a M5 

Contabilidade e Consultoria Empresarial, a Solutions 

Corretora de Empresas, a Litígio Cobranças, a Líber 

Soluções em Serviços, 21 sindicatos e a CNI. 

HabIlIdadEs – Para desenvolver competên-

cias na administração empresarial, a FIEPE investiu 

em ações voltadas à qualificação da gestão, com 

reconhecidos especialistas nacionais. Em outubro, 

repetiu o sucesso das edições anteriores realizando o 

V Seminário de Gestão, com os palestrantes Leandro 

Karnal e Mario Sergio Cortella. 
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O evento, realizado no RioMar, superou todas as 

expectativas: as vendas antecipadas foram esgotadas 

semanas antes do dia do seminário, com 680 inscritos 

e uma grande lista de interessados. O principal obje-

tivo da iniciativa foi despertar o público para a impor-

tância da gestão do conhecimento nas organizações 

e o papel do gestor no processo de capilarização de 

informações. 

Com o tema Conhecimento é Poder, Karnal 

defendeu a necessidade de hierarquizar informa-

ções e dados para otimizar o tempo e potencializar as 

ações que podem advir a partir dessas informações. 

Já Cortella destacou a capacidade das descobertas e 

da ampliação do conhecimento pelos humanos.

Nessa perspectiva, afirmou que todos nascem 

sem conhecimento, mas com capacidade para apren-

der, o que permite inventar, criar e inovar. E ainda 

lembrou que, por mais que se tenha qualificação e 

experiência, sempre haverá tempo e espaço para a 

descoberta de novos aprendizados e novas habili-

dades de expansão.

“A educação é vigorosa quando dá sentido 

grupal às ações individuais, isto é, quando se coloca a 

serviço das finalidades e intenções de uma sociedade. 

Uma educação que sirva apenas ao âmbito individual 

perde impulso na estruturação da vida coletiva, pois 

ser humano é ser junto. E aquilo que aprendemos e 

ensinamos tem de ter como meta principal tornar a 

comunidade na qual vivemos mais apta e fortalecida. 

Competência é, nos tempos atuais, uma condição 

coletiva”, frisou Cortella. 

oPoRtunIdadEs – Outro importante evento 

promovido pela FIEPE foi o III Seminário de Negócios, 

em maio, na Casa da Indústria, com a apresentação 

de cases do setor produtivo, palestras e debates. O 

resultado foi totalmente positivo: mais de 231 ins-

crições e um índice de satisfação que ultrapassou 

90%, com especial destaque para a qualidade dos 

diálogos promovidos.

Destaque também para as palestras de 

empreendedores que fazem o desenvolvimento. O 

empresário Paulo Sales, da Baterias Moura, eleita 

duas vezes pelo Valor Econômico como a empresa com 

melhor desempenho do Brasil, explicou a estratégia 

que tornou a sua marca líder na América Latina, com 

crescimento anual de 10%. 

Leandro Karnal no Seminário de Gestão
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+ de 2 mil  
participantes

+ de 70  
expositores

+ de 20  
sindicatos 

+ de 10  
compradores nacionais  
e internacionais

+ de 100 matches  
nas rodadas de negócios

+ de 10 horas  
de capacitação contínua

87% de satisfação  
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João Appolinário: atração do Seminário de Negócios

Na mesma ocasião, dando ênfase ao empreen-

dedorismo e a modelos de negócio diferenciados, João 

Appolinário, fundador da Polishop, contou a trajetória 

de tornar a sua empresa a varejista multicanal do Brasil.

ConHECImEnto – Ainda no campo da qualifi-

cação empresarial, foram realizadas, durante 2018, 

capacitações direcionadas, como as de Inteligência 

Comercial na Gestão de Conflitos, eSocial, Auditor 

Interno ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, Negociação e 

Articulação, Comunicação e Marketing para os Negócios 

na Era Digital, Gestão de Resíduos Sólidos, Gestão de 

Custos e Formação de Preço. Também foram promo-

vidos inovadores programas de Desenvolvimento de 

Executivos, Gestão da Liderança e Lean Six Sigma.

IntEgRação – Para oferecer serviços cada vez 

mais eficientes e de excelência à indústria, a FIEPE 

iniciou, em 2018, o processo de integração das enti-

dades vinculadas (SESI, SENAI e IEL).  Com isso, houve 

a fusão de áreas-fim como marketing e comunicação, 

eventos, ouvidoria, tecnologia da informática, desen-

volvimento organizacional, gestão estratégica e finan-

ceiro, possibilitando a implementação de ações mais 

objetivas para o setor produtivo.

O processo foi compartilhado entre gestores, 

colaboradores e líderes sindicais, com ampla contri-

buição de todos os setores, observando modelos já 

implementados e apresentando soluções robustas. 

“Nossa missão é pautada pelas demandas do setor 

produtivo local, sempre mantendo o compromisso 

de uma gestão eficiente e sustentável”, diz a direto-

ra-executiva do Comitê de Serviços Compartilhados 

(CSC) do Sistema FIEPE, Camila Barreto.
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de olho 
No comércio  

iNterNacioNal

Para ampliar negócios no âmbito internacional, 

é fundamental fortalecer as relações empresariais e 

abrir caminhos para a inserção das indústrias locais 

em outros países. A partir de missões, visitas, rodadas 

de negócios, a FIEPE seguiu firme, em 2018, nessa 

trajetória e obteve significativos avanços.

Com uma programação voltada à troca de expe-

riências e aquisição de novos conhecimentos na área 

de tecnologia industrial, a Federação levou, em novem-

bro, empresários pernambucanos a Portugal. A comi-

tiva participou da Feira Internacional de Máquinas, 

Equipamentos e Serviços para a Indústria (Emaf).

O grupo realizou visitas técnicas e comerciais, 

além de ter tido acesso a palestras sobre infraestru-

tura e sustentabilidade. Os integrantes da comitiva 

puderam, ainda, realizar benchmarking sobre as 

soluções sustentáveis aplicadas na indústria. 

aRtICulação – No âmbito local, a presença da 

FIEPE junto a representações internacionais fortale-

ceu laços institucionais. Ao longo do ano, autoridades 

estiveram na Federação para apresentar projetos 

e possibilidades à indústria. Entre elas, o embaixa-

dor da Holanda, Roderick Wols, acompanhado da 

deputada Amanda Molenaar; o diretor da Agência 

de Desenvolvimento Empresarial do País Basco, na 

Espanha, Alejandro Gomez; o cônsul da Argentina, 

Alejandro Funes Lastra; a cônsul da China, Yan Yuqing; 

e o presidente do Concurso Mundial de Bruxelas. 

Cônsul-geral da China no Recife

Comitiva em  missão a Portugal

Embaixador da Holanda
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“SaiR da zona de 

confoRto é um eSfoRço 

coNscieNte, cotidiaNo  

e estratégico”

Apontado como um dos mais influentes pensadores 
da atualidade, o historiador, antropólogo e professor 

doutor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Leandro Karnal participou de eventos promovidos pela 

FIEPE para falar de liderança, motivação e do Brasil atual. 
Nesta entrevista para a REVISTA FIEPE, ele é enfático ao 

considerar que agora é hora de mirar no futuro, investir em 
qualificação, adequar sonhos e não desperdiçar tempo 

Por Laís Maia

REvIsta FIEPE — O senhor tem um olhar analítico 
acerca das estratégias que as empresas podem adotar 
para aumentar as chances de êxito da organização 
ao promover mudanças. Manter os colaboradores 
motivados é uma delas? 

lEandRo KaRnal — Desde que o colaborador não 
entenda que a motivação é uma ferramenta para 
extrair o máximo de produtividade com um mínimo 
de atrito ou demanda. O complexo é entender que 
a simbiose entre colaboradores e empresas é um 
caminho de ida e volta, um comprometimento de 
dois lados. Motivação implica comprometimento de 
duas partes. Se isso ficar claro, eu posso começar 

a pensar em uma equipe, o que é diferente de um 
grupo de funcionários. 

FIEPE — O senhor afirma que, para estar à frente do 
mercado, é preciso inovar e sair da zona de conforto. 
Como pôr isso em prática de maneira eficaz?

KaRnal — Mirar no futuro, levando em conta o que 
deu certo e o que deu errado no passado. Mercado 
não tem passado, não serve “fomos a melhor empresa 
do setor no primeiro semestre de 2018”. O ideal a ser 
buscado é: “que empresa seremos em 2019, 2020”. 
Sair da zona de conforto é um esforço consciente, 
cotidiano e estratégico. 

FIEPE Entrevista



22

FIEPE — As redes sociais se difundiram e, atualmente, 
são quase uma extensão do mundo contemporâneo. 
Todos os dias somos submetidos a uma quantida-
de imensa de informações, postagens, fotos. De que 
forma podemos utilizar as redes sociais a favor do 
crescimento profissional?

KaRnal — Superando o TOC (me refiro ao transtorno 
mesmo) de consultar o celular de forma automática. 
Parando de acessar redes sociais para enviar uma 
imagem cafona, um meme repetitivo ou um simples 
“kkkkk”.  Pensar no celular como ferramenta útil para 
facilitar a sua vida e não como a sua vida. Ser capaz 
de ficar longe da conexão algumas vezes. Tempo é 
um valor que nunca pode ser reposto. Vida é feita de 
tempo. Desperdiçar tempo vendo bobagens é uma 
maneira homeopática de suicídio. 

FIEPE — Na sua avaliação, o que é imprescindível 
para quem está em busca de melhorar a formação 
profissional para entrar no mercado de trabalho? 
Quais características precisa ter ou desenvolver para 
ser destaque no mundo corporativo?

KaRnal — Em primeiro lugar, capacitação perma-
nente. Faça metas ambiciosas de leituras. Um livro 
por semana é quase um mínimo ponto de partida. 
Invista em línguas, sempre. Isso implica aprimorar 
o português que você utilizará como ferramenta; 
sua língua materna será seu cartão de visitas até 
sua morte. Depois inglês, sempre o inglês. A terceira 
depende da sua atividade. Analise pontos fracos e 
invista em cobrir lacunas. Dificuldades, por exemplo, 
com planilhas do Excel? É lá que você vai intensificar 
seu esforço. Imagine-se como uma obra incompleta. 
Velha e sábia lição judaica: o que você sabe é seu e 
pode ser levado para qualquer lugar, pois seu cére-
bro é seu patrimônio (e seu corpo). Cuida da cabeça 
e da funcionalidade física, e as tempestades podem 
chegar com intensidade, você sobreviverá.

FIEPE — As pessoas têm diferentes conceitos de suces-
so. Alguns pregam que é ter uma vida financeiramente 
estável, um bom emprego, viajar nas férias. O que 
é, de fato, o sucesso e que tipos de comportamento 
podemos adotar para alcançá-lo?

KaRnal — O sucesso, de fato, é determinado pelo 
indivíduo. Ambição de estar no topo (material, físico, 
etc.) não é universal. Há pessoas genuinamente satis-
feitas em não estar no topo. O problema não está, 
exatamente, em qual ponto você coloca sua felicidade 
futura, mas na adequação entre sua ação e essa meta. 
O que é mais comum é sonhar com A e realizar B. 
Adequar sonhos com ações imediatas e estratégicas é 
o essencial. Se você sonha com um carro Lamborghini 
ou um Fusca usado é pouco expressivo. 

FIEPE — Diante de um cenário de tantas mudanças 
e incertezas como o que o Brasil está vivendo, como 
manter o otimismo e a esperança?

KaRnal — Não existe alternativa. O pessimista está 
imóvel e nada faz. Só otimistas agem pelo futuro. O 
otimismo realista, evitando o entusiasmo em época 
complexa, é uma excelente posição. Pessimismo é 
para derrotados.

FIEPE — O senhor defende uma nova postura organiza-
cional que precisa ser adotada por todos os níveis dentro 
do ambiente corporativo, a fim de somar competências 
e habilidades e evitar que os negócios fiquem estagna-
dos. Como deve ser feito esse processo de mudança e 
quais vantagens ele traz?

KaRnal — Qualificação permanente, atitudes 
das lideranças e ambiente de trabalho não-tóxico. 
Aprender sempre e para sempre é o primeiro ponto. 
Lideranças que não reforcem divisões e jamais tenham 
atitudes baseadas no autoritarismo, apenas na auto-
ridade de concentrar o interesse coletivo. Luta contra 
fofoca, contra brigas improdutivas, contra precon-
ceitos como misoginia e racismo, tudo colabora para 
desintoxicar o ambiente.  
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Com o parque industrial concentrado na 

Região Metropolitana do Recife, levar opor-

tunidades a indústrias de todo o Estado é um 

desafio assumido e cumprido pela FIEPE. Em 

2018, desenvolveu ações no Agreste, Sertão do 

São Francisco e Sertão do Araripe, com foco na 

representatividade do setor e na qualif icação 

empresarial.

inteRioRização 
leva opoRtunidadeS

Projetos e ações, do Litoral 
ao Sertão, para incrementar 

a economia

Cerbasi em palestra sobre gestão, liderança e finanças
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Com essa perspectiva, nomes como Ciro Bottini, 

Geraldo Rufino, Leandro Karnal e Bráulio Bessa, refe-

rências nacionais nas áreas de liderança, motivação e 

mercado, participaram de palestras promovidas pelas 

unidades regionais da FIEPE. A troca de conhecimen-

to foi positiva e pautou novos projetos para 2019.

agREstE – Outros destaques do ano foram 

as palestras dos consultores de finanças Idalberto 

Chiavenato, especialista em administração de 

empresas e recursos humanos, e Gustavo Cerbasi, 

no Seminário de Gestão, Liderança e Finanças. O 

evento, que teve ainda a apresentação de case da 

empresa Vitamassa, reuniu mais de 340 participantes 

no Shopping Difusora, em Caruaru, alcançando índice 

de satisfação superior a 90% e consolidando a FIEPE 

Caruaru como referência em eventos no Agreste.

Outro encontro com grande sucesso de público 

foi o Seminário de Gestão de Mudanças e Inovação, 

em outubro, que contou com Leandro Karnal, Othon 

Barros, Luis Rasquilha e Edson Monteiro, trazendo 

relevantes conteúdos para o aperfeiçoamento de 

empresários e profissionais.

De grande impacto no dia a dia das empresas, 

também foram realizadas oficinas voltadas a temas 

como RH, Fluxo de Caixa, Departamento Pessoal, 

todos com enfoque atual, já prevendo as mudanças 

do eSocial. Em 2018, mais de 350 pessoas foram 

capacitadas nessas ações, com índice de satisfação 

superior a 90%.

Entre as atividades planejadas para 2019, a uni-

dade da FIEPE no Agreste prevê capacitações continua-

das para desenvolver colaboradores das indústrias da 

região. Alguns temas já foram definidos e abrangem as 

áreas de Departamento Pessoal, Formação de Preços, 

RH Estratégico 4.0, Inteligência Emocional na Gestão 

de Conflitos, Gestão de Compras e Estoque, Gestão 

Comercial e Vendas e Formação de Líderes.

são FRanCIsCo – O processo de interioriza-

ção e fortalecimento da indústria do Estado também 

seguiu firme em 2018 na região do Rio São Francisco, 

beneficiando empresas de diversos segmentos. As 

ações voltadas ao dinamismo dos negócios locais 

estabeleceram excelentes parcerias com o mercado 

interno e externo. 

Os números expressam esse resultado positivo, 

com mais de 340 atendimentos a indústrias, além 

de avaliações médias superiores a 94% em relação 

aos programas executados durante o ano. 

Na esfera institucional, dois Seminários de 

Gestão foram realizados, um em maio e outro em 

Karnal em Caruaru Oficina sobre rotinas trabalhistas
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III Seminário de Gestão do Araripe

novembro, com palestrantes reconhecidos nacional-

mente em suas áreas: Clóvis Tavares, Bráulio Bessa, 

Geraldo Rufino e Ciro Bottini. 

Para contribuir com a gestão das empresas da 

região, em especial as micro e pequenas, a unidade 

desenvolveu uma programação de oficinas abor-

dando liderança, comunicação e oratória, reforma 

trabalhista e, ainda, esclarecendo as inovações com 

o eSocial. Os mais de 300 participantes, em sua maio-

ria da indústria, atestaram o êxito da iniciativa, com 

índice de satisfação superior a 90%.

Para entregar serviços ainda mais eficientes na 

região, a Unidade do São Francisco iniciou o processo 

de gestão compartilhada, por meio de encontros dire-

cionados à integração do Sistema FIEPE. Na interlocu-

ção e articulação de atividades institucionais, também 

participou ativamente, contribuindo com propostas 

para a estruturação do Plano Diretor de Petrolina. 

Para 2019, a unidade regional da FIEPE já tra-

balha na organização de dois grandes seminários 

de Gestão, capacitações e programas que contem-

plem as necessidades do setor produtivo, atuando 

permanentemente em defesa de interesses do seg-

mento industrial.

aRaRIPE – Sem dúvida, uma grande vitória 

para todo o Polo Gesseiro do Araripe, em 2018, foi a 

aprovação do Decreto-lei nº 45.574/2018, que dispõe 

sobre alterações na cobrança de ICMS na gipsita, no 

gesso e produtos derivados, conquista obtida a partir 

da soma de esforços e articulação da FIEPE.

Esse movimento se deu com a atuação do 

Conselho Empresarial da regional, com apoio do 

Sindicato das Indústrias do Gesso de Pernambuco 

(Sindusgesso), que promoveu uma série de debates e 

visitas para mostrar os efeitos positivos da aprovação 

da lei. “A medida beneficiou centenas de empresas 

do polo gesseiro e foi avaliada como fundamental 

para amenizar os efeitos da crise que o setor atraves-

sou nos últimos anos devido à retração do mercado 

nacional da construção civil”, disse o diretor regional 

da unidade do Sertão do Araripe, Francisco Alves.  

O Conselho Empresarial também abriu espaço 

para o debate de temas de interesse coletivo, pro-

movendo trimestralmente uma reunião aberta a 

outras instituições e à sociedade. Nesses encontros, 

Reunião do Conselho Empresarial

Capacitação sobre implantação do eSocial
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estiveram em pauta assuntos como Sustentabilidade 

Ambiental, Mobilidade Urbana, Inovação e Tecnologia, 

além da aproximação com empreendedores inter-

nacionais, entre eles uma comitiva de empresários 

portugueses. Na região, outros segmentos também 

foram atendidos em diversas demandas, com ações 

desenvolvidas em parceria com os sindicatos filia-

dos à FIEPE e sediados no Araripe, como Sindipão, 

Sindusgesso, Sindileite, Simprocim, Sindusgraf, 

Sindicalpe e Sindicouro. 

No âmbito da qualificação empresarial, foram 

realizadas capacitações e oficinas abordando 

temas atuais relacionados às mudanças legislati-

vas na área trabalhista. Destacam-se, por exemplo, 

cursos sobre Reforma Trabalhista, eSocial Básico e 

Avançado, Técnicas de Negociação e Cobrança, além 

do Programa de Gestão Tributária e Financeira e da 

conclusão do MBA em Gestão Industrial promovido 

pelo IEL/PE, estes últimos acontecendo de maneira 

inédita na região. 

O tradicional Seminário de Gestão do Araripe 

trouxe, em sua terceira edição, duas referências nacio-

nais: o mais pró-ativo comunicador em televendas, 

Ciro Bottini, e o fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino, 

que, de catador de latinhas, se tornou um dos gran-

des empresários do ramo.

Para 2019, muitas ideias surgiram a partir de 

encontros e reuniões com empresários locais. Na 

programação, cursos para capacitar a mão de obra 

das indústrias, além da realização de missões e ben-

chmarking para conhecer novas tecnologias e pro-

cessos de produção.

Curso de Oratória com a facilitadora Arquivânia de Paula

O poeta Bráulio Bessa fala sobre o empreendedor líderGeraldo Rufino no Seminário de Gestão
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As transformações recentes a partir da aprova-

ção da reforma trabalhista estimularam importantes 

movimentos em torno da sustentabilidade sindical. A 

FIEPE, antevendo esse cenário, tem atuado de forma 

integrada para melhorar a gestão, favorecer o ambien-

te para novos serviços e fortalecer o associativismo.

A segunda edição do Workshop de Sustentabi-

lidade Sindical, em agosto, comprovou que a entidade 

a força 
associativa

Eficiência com novos 
serviços em prol da 

sustentabilidade

Pernambuco no Encontro da Indústria, em Brasília
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está no caminho certo. Com a sólida participação 

dos sindicatos filiados, discutiu o futuro, levando em 

consideração o atual cenário de desafios, e também 

abordou o presente, avaliando a necessidade de 

reestruturação dos atuais modelos.

O evento contou com a mediação do consul-

tor da TGI Francisco Cunha, mantendo a lógica de 

encontro semelhante realizado em 2017, com o 

objetivo de, coletivamente, identificar caminhos 

eficazes para o setor.

“Temos forte atuação em programas de quali-

ficação setorial, ajudando a desenvolver o segmen-

to. Assim sendo, essa parceria com a FIEPE tem se 

mostrado essencial”, ressaltou a presidente do 

Sindilimpe, Fátima Salazar. 

Para o presidente do Sindidoces, Hugo 

Gonçalves, o apoio da CNI e da FIEPE tem sido exem-

plar, principalmente após as recentes mudanças 

enfrentadas pelo setor sindical, abrindo oportunida-

des para realização de eventos setoriais que contri-

buem para o fortalecimento das entidades. “Nosso 

desafio foi buscar novas fontes de receita, intensificar 

a prospecção de associados e realizar inovadoras 

ações. Entre elas, o 1º Encontro das Indústrias de 

Sorvetes, que promoveu o Pernambuco Doce”, des-

taca Gonçalves, lembrando que, além da colaboração 

do Sistema FIEPE, recebeu suporte da Secretaria da 

Pequena e Média Empresa e do Sebrae. 

Ao longo de 2018, outras ações foram implemen-

tadas como desdobramentos da atenção da FIEPE ao 

Capacitação de executivos sindicais

Empresários no Workshop de Sustentabilidade Sindical

300 horas
de capacitação

executiva 40 
participantes 
no ENAI 2018

10 setores 
representados 
no PDA

30
participantes

do Workshop 
de Susten-
tabilidade

Sindical

Em alta
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Engajamento no PDA em Pernambuco

avanço das entidades sindicais. O programa de capa-

citação de executivos e líderes sindicais, com mais de 

300 horas/aula, fechou seu ciclo este ano, com a entre-

ga de projetos de gestão a serem aplicados dentro dos 

sindicatos, contemplando 19 lideranças, entre dirigen-

tes e executivos. O curso ocorreu em quatro módu-

los, explorando temas como Apresentações de Alto 

Impacto, Planejamento Estratégico, Benchmarking, 

Eleição Sindical, Negociação Coletiva, Defesa de 

Interesse, entre outros.  

dEsEnvolvImEnto – Ainda na área de qualifica-

ção, a FIEPE seguiu com o Programa de Desenvolvimento 

Associativo (PDA), iniciativa da CNI executada pelas 

federações para apoiar o fortalecimento dos sindica-

tos. Foram realizadas oficinas sobre temas estratégi-

cos, como Mudanças na Gestão de Pessoal a partir da 

Reforma Trabalhista e  Aumento de Produtividade.

Ainda foram realizados intercâmbios setoriais 

entre 11 presidentes de 17 segmentos associativos de 

todo o Brasil para o alinhamento de pautas coletivas 

e específicas de cada setor. 

O Programa de Gestão e Desenvolvimento de 

Sindicatos (PGDS) também foi outra ação de sucesso 

realizada pela FIEPE com vistas ao fortalecimento do 

associativismo. 

FoRça – A atuação articulada da FIEPE levou a 

Brasília mais de 60 representantes de Pernambuco 

por ocasião do Encontro Nacional da Indústria. Nessa 

edição, o evento teve como tema Brasil 2019-2022: a 

Indústria e o Novo Governo. 

A robusta participação do setor produtivo cul-

minou com a entrega oficial de documento aos pre-

sidenciáveis com as Propostas da Indústria para as 

Eleições 2018, incluindo prioridades para a dinamiza-

ção da economia e a retomada do desenvolvimento.

Foram contempladas propostas nas áreas 

de Educação, Tributos, Infraestrutura, Relações 

de Trabalho, Meio Ambiente, Desburocratização, 

Comércio Exterior e Inovação. Confira o documen-

to em www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/

propostas-da-industria-para-eleicoes-2018.

Atividades para identificação de soluções coletivas
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Jornada de Inovação de Bens de Capitais com a Abimaq e o CESAR

Workshop Nitrato

Planejamento da matriz energética veicular no Brasil

72º Convenção Nacional da ABIP

Fórum de Assuntos Trabalhistas

Audiência pública sobre a redução do consumo do plástico

Participação no II Encontro da Indústria de Pernambuco

6º Workshop Nordeste
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SINDILEITE
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Entrega do 10º Prêmio Norte e Nordeste de Excelência GráficaVisita à ABNT em São Paulo

SINDUSGRAFSINDIREPA

4º Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria de Base Florestal

Comemoração dos 25 anos

Participação no ENAI 2018

SINDISERRA

SINDRATAR

SINDIPEDRA

1° Encontro das Indústrias de Sorvetes e Gelados de PernambucoEntrega de kits natalinos aos associados

11º edição da Ficons no Recife

Missão à Colômbia

Curso sobre atendimento a emergências com a Abiquim

SINDIDOCESINDIGELO

SINDUSCON

SINFACOPE

SIQUIMPE
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Com o avanço das questões ambientais 

no mundo empresarial, a FIEPE tem se pautado 

para levar conhecimento aos empresários locais 

sobre as melhores práticas de produção, com 

soluções eficazes e sustentáveis. A partir desse 

olhar, ganham relevância estratégica as ações 

pela implantação de políticas que beneficiem 

toda a sociedade.

ações ambieNtais 
Na ageNda da iNdústria

Melhores práticas 
elevam 

a competitividade

Importância das fontes renováveis em pauta no FIEPE Ambiental
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Em 2018, por meio do Conselho Temático de 

Meio Ambiente (Contema), foram destaque assun-

tos como Energia Renovável, Gestão de Resíduos, 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Gestão 

de Desastres, Saneamento, Oferta e Demanda de 

Água, entre outros. 

O envolvimento empresarial em tais ques-

tões foi observado em todas as edições do FIEPE 

Ambiental, ciclo de palestras que reúne especia-

listas, empresários e profissionais. Ao longo do 

ano, registrou-se participação ativa nesse projeto, 

ampliando a temática para energia fotovoltaica, 

erradicação da pobreza, agricultura sustentável, 

educação de qualidade, água potável e resíduos 

eletrônicos.  

“A indústria está comprometida não só com o 

desenvolvimento sustentável, mas com a coesão por 

medidas transformadoras para futuras gerações”, 

destacou o presidente do Contema, Anísio Coelho. 

Água E EnERgIa – Em uma ação comparti-

lhada entre o Contema e o Conselho Temático de 

Infraestrutura (Coinfra), foi realizado em julho o 

IV Seminário Internacional de Energia Elétrica e 

Recursos Hídricos, que incluiu painéis de discussão 

e rodadas de negócios. 

Com convidados de referência nacional e inter-

nacional, o evento possibilitou debates enfocando 

o custo do uso da água, como cobrança, diversifi-

cação da matriz hídrica a partir da dessalinização 

para reúso da água e o cenário de escassez hídrica 

em que o Brasil está inserido. 

Como destaque, a participação do espanhol 

Jaime Fraile Jiménez de Muñana, da Confederación 

Hidrografica del Segura, que falou sobre governan-

ça e crise hídrica. 

Outro ponto alto foi a apresentação de uma 

pesquisa da CNI com indicativos sobre focos de 

atenção do reúso da água na produção industrial, 

escassez hídrica e déficit de saneamento, bem como 

as oportunidades decorrentes do cenário. 

Mapeando seis estados (Pernambuco, Paraíba, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro), o estudo trouxe análises profundas acerca 

da oferta, demanda e caracterização da indústria. 

Com 133 participantes, o índice de satisfação do 

evento atingiu mais de 90%. 

Ampla participação nos eventos

Seminário de Energia e Recursos Hídricos

“A indústria está comprometida 
não só com o desenvolvimento 
sustentável, mas com a coesão 
por medidas transformadoras 

para futuras gerações”

Anísio Coelho
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GESTÃO DE RESÍDUOS

CRISE HÍDRICA

OS ALTOS 
CUSTOS DA ÁGUA

MATRIZ HÍDRICA

REÚSO DA ÁGUA

AQUECIMENTO GLOBAL

GESTÃO DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS

POLÍTICA ENERGÉTICA

Além das palestras, o seminário também contou 

com rodada de negócios entre empresas locais, nacio-

nais e internacionais. Como resultado imediato, sete 

matches e um percentual superior a 30% de expecta-

tivas de novos negócios para os seis meses seguintes. 

Participaram da rodada, nesta edição, as empresas 

Acciona, Compesa, SENAI, 26 Solar, Insole e Engesol.

“O evento alcançou o seu objetivo ao apre-

sentar o panorama moderno da indústria ener-

gética do Brasil, trazendo debates e discussões 

sobre sua melhoria, sustentabilidade e melhores 

práticas para a gestão dos recursos energéticos, 

por meio de inovações e tecnologias que auxi-

liem seu desenvolvimento”, avaliou Anísio Coelho, 

destacando também as respostas empresariais a 

partir das rodadas e dos encontros de negócios.

Ponto a ponto 

Anísio Coelho, presidente do Contema 

ConFIRa alguns tEmas Em dEstaquE no ano
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Dinamicidade e inovação são requisitos funda-

mentais para manter o setor industrial em crescimen-

to. Nesse viés, o Comitê de Jovens Empresários (CJE) 

da FIEPE tem estimulado atividades que sinalizam 

de olho 
no futuRo 

Mais participação e 
engajamento 

dos jovens 

para a relevância da sucessão empresarial e para 

a renovação de lideranças.

Em 2018, um desafio vencido: aumentar a 

mobilização e a adesão de novos participantes, 

Food park para alertar sobre a alta carga tributária
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alcançando a elevação de mais de 20% na parti-

cipação e no engajamento de novos empreende-

dores nas atividades do Comitê.

Esse crescimento ficou ainda mais transpa-

rente com o sucesso da terceira edição do Dia sem 

Imposto, no mês de novembro, uma das ações mais 

representativas do CJE. O evento alerta sobre a alta 

carga tributária brasileira e seus efeitos na com-

petitividade industrial, na expansão do setor e na 

vida cotidiana.

O destaque da edição deste ano, que atraiu 

mais de 500 pessoas, foi a palestra do jornalista 

Carlos Alberto Sardenberg sobre cenário econômi-

co e perspectivas. Ele apontou o jovem empresário 

como agente essencial no processo de retomada 

do crescimento, a partir de novas visões e desafios.

Além dos produtos, como alimentos, roupas 

e acessórios, disponíveis à venda no Mercado sem 

Imposto, um food park foi montado no estacionamen-

to da Casa da Indústria, propiciando um momento 

de interação entre os participantes, com alimentos 

e bebidas comercializados sem os tributos. 

“No Brasil, apesar dos altos encargos, os cida-

dãos não têm retorno em qualidade de vida, saúde, 

segurança, educação”, frisou o coordenador do Comitê 

de Jovens Empresários da FIEPE, Rodrigo Veloso, lem-

brando que o Brasil está na lista dos 30 países com 

maior tributação do mundo. 

aRtICulação – Na pauta do Comitê, também 

estavam outras ações integradas para mostrar a força 

do jovem empresário. Em parceria com o Projeto Rumo, 

o grupo participou do 4º Fórum de Empresas, deba-

tendo governança corporativa e a construção de uma 

rede de conhecimento voltada ao empreendedorismo.

A sucessão empresarial, considerando o alto 

número de empresas familiares no Estado, foi ampla-

mente abordada em eventos que contaram com a 

participação de integrantes do Comitê. Com a repre-

sentantes da consultoria AJA Gestão e Governança, 

Elaine Cabral e Bruno Suassuna, o CJE iniciou uma 

série de debates sobre o tema.

Com o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), par-

ticiparam de seminário no qual foram apresentados 

cases de famílias que contaram suas experiências na 

Futuro das empresas em debate

Diretoria do Sistema FIEPE com Carlos Alberto Sardenberg

Essinger, Sardenberg e Bruno Veloso no 3º Dia sem Imposto
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gestão, além de conteúdos sobre os desafios de ino-

vação nas empresas por parte dos jovens.

“Às vezes, é difícil conciliar a inovação e a 

sucessão familiar. Por isso, é importante discutir e 

mostrar caminhos, para que as empresas tenham 

conhecimento e possam passar por esse processo de 

uma forma mais madura, sem impacto ao negócio”, 

explicou Rodrigo Veloso, destacando o papel do CJE 

no compartilhamento de conhecimentos que levem 

mais segurança durante a transição das gerações.

Sucessão familiar abordada em evento com a AJAIntegrantes do CJE com representantes do Rumo

Quanto é? 
ConFIRa alguns PERCEntuaIs dE InCIdênCIa dE tRIbutos no PRoduto FInal

IMPOSTO
3ª EDIÇÃO

DIA SEMIMPOSTO 27%   
VALOR COM IMPOSTO R$ 7,68
VALOR SEM IMPOSTO R$ 5,59

BISCOITO CRACKER

IMPOSTO 18%   
VALOR COM IMPOSTO R$ 3,75
VALOR SEM IMPOSTO R$ 3,07

IMPOSTO 18%   
VALOR COM IMPOSTO R$ 4,00
VALOR SEM IMPOSTO R$ 3,28

IMPOSTO 18%   
VALOR COM IMPOSTO R$ 5,00
VALOR SEM IMPOSTO R$ 4,10

Fonte: Industrias associadas aos Sindicatos
ÁGUA MINERAL 20L

LAVA ROUPA DILUÍDO 100ML

CAFÉ À VÁCUO 250G
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Em um movimento simbiótico que une ações 

para a melhoria da qualidade de vida e o aumen-

to da escolaridade, o SESI/PE caminhou a passos 

largos em 2018 para que a indústria pernambucana e 

qualidade de vida 
e educação como pRioRidadeS

SESI, indústria 
e trabalhador unidos 
pela competitividade

seus trabalhadores possam elevar a competitividade 

empresarial do Estado. 

O êxito das ações é expresso em números.  

Foram mais de 1 milhão de atendimentos durante o 

Circuito de Corrida SESI é sucesso
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ano, com ações de promoção de saúde e segurança, 

ergonomia, educação, coordenação social, avaliações 

ambientais, laudos técnicos, consultas ocupacionais, 

ações de saúde bucal e enfermagem ocupacional.

Na educação, houve mais conquistas, como o 

aumento do índice de trabalhadores e dependentes 

beneficiados, atualmente chegando a quase 50% dos 

mais de 5 mil de alunos em todo o Estado, além do 

índice de aprovação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) superior a 70%.

Inovação – Uma das mais importantes ações foi 

o lançamento do programa SESI Viva+, uma inovadora 

plataforma digital para a gestão de soluções voltadas à 

saúde e segurança na indústria, colocando Pernambuco 

na vanguarda de iniciativas nessa área.

Com a ferramenta, é possível, em um único 

ambiente, gerar e compartilhar dados estratégicos de 

apoio da gestão na área de saúde e segurança, estilo 

de vida, facilitando a gestão do eSocial, FAP, Promoprev, 

entre outros sistemas que exigem análise de risco e posi-

cionamento para evitar perdas e custos desnecessários.

Em 2018, o SESI implementou outros relevantes 

programas de apoio à indústria, como a gestão do 

absenteísmo, um problema que diminui a produtividade 

e aumenta os custos.  “O nosso diferencial, em todas 

as ações e projetos, é que estamos junto à empresa, 

customizando as soluções, e também próximo ao 

trabalhador, que se integra ao processo de maneira 

ativa”, explica Nilo Simões, superintendente do SESI/PE.

Nesse caminho, o SESI Movimenta – proje-

to piloto – tem acompanhado e orientado mais de 

100 trabalhadores industriais na prática da corrida e 

caminhada, com o objetivo de reduzir adoecimento 

e mortalidade associada a doenças crônicas. Além 

disso, promoveu o Circuito SESI de Corrida de Rua, 

em dezembro, com a participação de cerca de 1,5 mil 

trabalhadores, em circuitos de 5 e 10 quilômetros; e a 

4ª Corrida SESI Dia do Trabalhador, no mês de maio, 

que registrou mil inscrições, sendo mais de 50% de 

trabalhadores-atletas de 110 indústrias locais.

A oferta de soluções arrojadas nas áreas de 

saúde e segurança, algumas realizadas em parceria 

com os Centros de Inovação do SESI, contemplou o 

atendimento de mais de 1,6 mil indústrias, número 

10% superior à meta estabelecida para o ano, bene-

ficiando mais de milhares de trabalhadores, com mais 

de 360 mil atendimentos.

saúdE – Ao olhar a saúde do trabalhador 

em sua integralidade, o SESI/PE fortaleceu as 

ações de promoção da saúde bucal, com 57.680 

atendimentos, sendo 74% de industriários e seus 

dependentes.

Equipe do SESI Goiana premiada em robótica Lançamento do SESI Viva+
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EJA: aula inaugural

Implantado há mais de 40 anos, o programa 

de prevenção dos cânceres de mama e de próstata 

fortalece a missão social da indústria junto à comu-

nidade.  Foram realizados, nas unidades móveis que 

seguem por todo o Estado, cerca de 30 mil exames 

para pessoas de baixa renda, com o respectivo enca-

minhamento a um especialista, quando necessário.

Instituição mais lembrada em Ginástica 

Laboral, Medicina do Trabalho e Serviços para a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (Sipat), o SESI recebeu o prêmio Marca 

Brasil 2018, realizado pela revista CIPA. Líder desde a 

criação da categoria, em 2006, o programa Ginástica 

Laboral foi destaque com o número de 13 mil tra-

balhadores beneficiados.

Na prevenção de doenças, destaque para as 

ações de imunização, essenciais para as empresas e 

para toda a sociedade. Em 2018, foram imunizados 

17 mil trabalhadores em seus postos nas indústrias 

ou nas unidades do SESI. 

EduCação – Em 2018, foi realizada uma 

importante mudança de estratégia para seguir na 

promoção da qualidade de vida, com foco na edu-

cação: priorizar o trabalhador da indústria e seus 

dependentes. Com investimentos na educação 

regular básica até os preparativos para o Enem, o 

SESI aumentou a inserção do programa de robóti-

ca e de pessoas atendidas na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). 

Este ano, o EJA lançou um novo formato, durante  

a Ação Global, com aula inaugural no SESI Caruaru. 

Com as mudanças, e mais direcionado à estudantes 

fora de faixa, é possível completar o Ensino Médio em 

até um ano e meio, com plano de aula customizado, 

sendo 80% à distância e 20% presencial.

No evento de lançamento, foram realizadas as 

primeiras inscrições no programa, que prevê cerca 

de 500 vagas para 2019. Além do foco na educação, 

a Ação Global contabilizou 9.260 atendimentos nas 

mais diversas atividades. 

maIs FoCo – Enquanto, em 2017 pouco mais 

de 20% dos alunos eram da indústria, em 2018 esse 

número subiu para 48%, com mudança significativa no 

perfil de nosso aluno. Para atender esse novo estudan-

te, foi ampliado o uso das tecnologias educacionais que 

desenvolvem habilidades com foco na preparação da 

futura mão de obra para o setor industrial. O laborató-

rio de robótica, por exemplo, beneficia mais de cinco 

mil estudantes e, nos últimos cinco anos, alcançou mais 

de 20 mil alunos dos ensinos Fundamental e Médio. 

O resultado desse investimento foi a conquista 

do primeiro lugar na etapa regional do Torneio de 

Robótica First Lego League (FLL) – nas temporadas 

2016/2017 e 2017/2018  – pela equipe New Atom, dos 

alunos do SESI Ibura, assegurando participação na 

etapa nacional da competição, que reúne os melhores 

do Brasil, e ainda sua classificação para participar da 

etapa Internacional. 

Atendimentos de saúde
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Na temporada 2017/2018, foram classificadas, 

também, as equipes Unity, do SESI Escada (2º lugar), 

Logomito, do SESI Paulista (4º lugar), e Cangaceiros 

da Robótica, do SESI Vasco da Gama (6º lugar), numa 

competição interestadual com 36 equipes partici-

pantes. As classificadas em 1º e 2º lugares partici-

param da etapa nacional. 

Na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR 2018), 

a equipe do GADGET – 737, do SESI Goiana, foi clas-

sificada em 5º lugar – nível 2 (Ensino Médio), numa 

disputa com 52 escolas do Brasil. 

Outra inovação é o uso da metodologia Geekie, 

recurso com simulados preparatórios para o Enem, 

que já beneficiou 10 mil alunos.

As bibliotecas do programa SESI Indústria do 

Conhecimento (IDC), que completou 10 anos no 

Estado, atenderam mais de 300 mil pessoas e têm 

servido como locais para inclusão digital do traba-

lhador da indústria e da comunidade. Nelas ocor-

rem cursos gratuitos de Introdução à Informática 

e orientação sobre o uso de tecnologia.

sustEntabIlIdadE – Um braço do SESI em 

sintonia com as demandas da moderna indústria 

tem sido executado por meio do Modelo SESI de 

Sustentabilidade para Competitividade. A iniciativa 

estimula o desenvolvimento das indústrias da região, 

melhorando o desempenho das micro e pequenas 

empresas para torná-las mais competitivas, por meio 

da inserção de práticas de gestão que procurem 

integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

O projeto contemplou oito setores por meio dos 

sindicatos – Construção Civil, Panificação, Gráficas, 

Metalmecânica, Plásticos, Limpeza e Saneantes, 

Reparação de Automóveis e Doces. Durante o ano, 

foram 81 empresas e mais de 1,8 mil trabalhadores 

beneficiados pelo programa. 

O projeto permeia escuta ativa dos empresá-

rios por meio de diagnóstico de gestão, realiza pes-

quisa para ouvir a percepção dos clientes e avalia 

a maneira como o funcionário enxerga as práticas 

da empresa. Apresenta essas três visões para o 

empresário, orientando-o a respeito de ações e 

serviços a serem realizados para alavancar os resul-

tados focando na melhoria da relação com essas 

partes interessadas, visando a competitividade do 

seu negócio.

Seguir em frente no atendimento às necessida-

des da indústria com soluções práticas e inovadoras 

em cooperação social é a meta do SESI para 2019, 

com inovação no apoio consultivo aos clientes e na 

inteligência do negócio, direcionando-os ao melhor 

investimento nas suas práticas de gestão.

Superintendente Nilo Simões fala da importância dos programas do Sistema 
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inovação e educação 
paRa o futuRo

Em 75 anos, o SENAI 
tem priorizado o 

desenvolvimento do mercado 

Essinger, ao lado do diretor regional do SENAI/PE, Sérgio Gaudêncio, nas comemorações de 75 anos da entidade

Inovar nos processos, preparar e qualificar o tra-

balhador de hoje e do futuro, para elevar a competiti-

vidade da indústria pernambucana, otimizando custos 

e atendendo às demandas de um mercado cada vez 

mais exigente. Esta foi a rota que norteou as ações do 

SENAI em 2018, quando celebrou 75 anos de resultados 

positivos, comprovando que a entidade está no cami-

nho certo rumo à excelência na educação profissional.
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Na área de inovação, principal desafio do ano, 

as ações e projetos evoluíram positivamente, tanto 

que o Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias 

da Informação e Comunicação (ISI-TICs) atendeu for-

temente às novas exigências do mercado nacional, 

com 100% de prestação de serviços à indústria. O 

êxito do ISI-TICs é tão expoente que o instituto vem 

aumentando os seus resultados em mais de 50% de 

um ano para o outro, registrando mais de 90% dos 

contratos fora do Estado. 

Em 2018, o Instituto obteve, ainda, seu cre-

denciamento junto ao Comitê da Área de TI (CATI) 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações e à Agência Nacional de Petróleo (ANP), 

certificando o SENAI/PE a realizar projetos de inova-

ção com empresas beneficiárias da Lei de Informática 

e dos diversos segmentos de óleo e gás. 

Destaque, ainda, para o desenvolvimento de 

projetos especiais, como o ReciclaPac, na área de 

embalagens logísticas inteligentes, e o Squid, pla-

taforma de marketing nas redes sociais, além da 

criação do grupo de pesquisa CIIMUS, voltado para 

a criatividade e inovação para a indústria da música.

Um case de sucesso em Pernambuco ocorreu 

junto à indústria de doces Docile, em Vitória de Santo 

Antão (PE). Com a meta de elevar sua produtividade, 

Projeto SafeSIM, um simulador que utiliza realidade virtual para auxiliar a capacitação de profissionais

Protótipo de carro elétrico desenvolvido pelo ISI-TICs
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iniciou a digitalização do processo de produção com 

seus equipamentos recebendo sensores que emitem 

informações sobre o funcionamento e volume de 

produção. “Com o acompanhamento dos dados em 

tempo real, foi possível remanejar e adequar ações 

para resultados mais eficientes”, lembrou o gerente 

da empresa, Eduardo Cima.  

A cervejaria Ekaut também percebeu a impor-

tância da inovação. A partir de um projeto piloto feito 

pelo ISI-TICs, chegou-se à Chopeira 4.0, que serve 

automaticamente o chope com o mesmo padrão, 

evitando desperdícios, perda de tempo e insatisfa-

ção do cliente.

tECnologIa – Pequenos e médios empresá-

rios brasileiros também começam a dar os primeiros 

passos rumo à Indústria 4.0, integrando os mundos 

físico e virtual por meio de recursos como internet 

das coisas, big data e inteligência artificial. Para que 

a transição e a integração com as novas tecnologias 

aconteça de forma eficiente, o SENAI/PE oferece diver-

sas consultorias, que atendem desde a otimização 

dos processos produtivos, passando pela adequação 

às novas legislações, até serviços metrológicos, que 

são os ensaios laboratoriais.

Em Pernambuco, a adesão dos empresários a 

ações de tecnologia registrou um crescimento de 25% 

de um ano para o outro. O programa nacional Brasil 

Mais Produtivo, por exemplo, selecionou 53 indústrias 

em Pernambuco,  com meta de aumento de produti-

vidade de 20% por empresa. “Ao fim do programa, os 

resultados superaram as expectativas iniciais, com 

quase 50% em aumento de produtividade”, explicou 

o diretor do ISI-TICs, Sérgio Soares.

Ainda dentro da otimização de eficiência, o SENAI 

desenvolve uma ação, em parceria com o Sebrae, com 

mais de 300 atendimentos pelo SEBRAETEC em todos 

O pesquisador sênior do SENAI/PE, Silvio Meira, experimenta instrumento musical
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os segmentos industriais, com opções para facilitar 

a vida das empresas. Importante destaque para as 

iniciativas desenvolvidas em parceria com os sindi-

catos industriais, possibilitando uma atuação ainda 

mais focada nas demandas dos segmentos.

ConsultoRIas – Para ajudar as empresas 

em áreas específicas, voltadas ao atendimento de 

normas, o SENAI presta consultorias direcionadas, 

como as desenvolvidas para a construção civil. Em 

2018, foram atendidas 40 construtoras e projetistas. 

A meta para 2019 é de prestação de serviços para 

mais 50 empresas do setor. 

Empresas do setor de alimentos e bebidas 

também estão recebendo orientações para se ade-

quar às novas normas técnicas, legais e de vigilância 

à saúde, além de um novo nicho de mercado voltado 

à eficiência energética. Este ano, o SENAI prestou 

mais de 500 consultorias. 

O excelente desempenho,  do SENAI possibilitou 

a escolha de Pernambuco para sediar o Desvendar 

4.0,  evento para lançamento nacional do programa 

direcionado a empresários, com objetivo de desmis-

tificar os conceitos da Indústria 4.0. Com mais de 5 

mil participantes, a palestra magna foi ministrada 

por Silvio Meira, falando sobre  competitividade na 

era da digitalização. 

EduCação – Firme no seu propósito de formar 

e capacitar mão de obra para a indústria, o SENAI 

aposta na oferta de uma educação de excelência. 

Para isso, tem investido em novas metodologias de 

ensino por competências, além de ampliar e melhorar 

sua infraestrutura e seus equipamentos.

Aos 75 anos, a entidade se moderniza perma-

nentemente e não para de crescer. Este ano conta-

bilizou uma nova unidade, em Ipojuca, chegando 

a 11 escolas físicas, além da Faculdade SENAI, com 

total reconhecimento da qualidade do seu ensino 

profissional. A entidade fecha o ano de 2018 com 

mais mais de 6 mil matrículas realizadas.

A excelência do trabalho desenvolvido vem com 

vários reconhecimentos e premiações. Um exemplo 

foi a excelente colocação no Desafio Senai de Projetos 

Integradores, com projeto de alunos da área educação 

e tecnologia ficando no terceiro lugar nacional, bem 

como a confirmação de Pernambuco no WordSkills 

2019, na modalidade tecnologia da água.

Além disso, o SENAI/PE evoluiu no ensino à 

distância e é referência nacional na área. Em 2016, 

apenas 0,4% das matrículas efetuadas foram EAD, 

enquanto este ano esse percentual subiu para 17,5%, 

mostrando a adequação da entidade à novas moda-

lidades de educação.

“O SENAI completa o ciclo de 75 anos mais forte 

e moderno, sempre atento às demandas da indús-

tria, entendendo que uma educação de qualidade é 

fator essencial para o desenvolvimento”, diz Sérgio 

Gaudêncio, diretor regional da entidade, destacando 

que esse desafio se soma a outros para o aumento 

da competitividade e a consolidação de um projeto 

de atendimento integral à indústria.

Para 2019, o SENAI quer mais. Com a força dos 

resultados deste ano, visa elevar em mais 20% os 

serviços nas áreas  de tecnologia e inovação, bem 

como as capacitações. Pela expressividade da indús-

tria pernambucana no cenário brasileiro nas áreas 

da automação, mecânica e no desenvolvimento de 

novas tecnologias e inovação, em 2019 a instituição 

pretende iniciar os projetos de dois novos cursos de 

pós-graduação, sendo um na área automotiva e outro 

focado na Indústria 4.0. Ainda prevê o fortalecimento 

de parcerias importantes com grandes players para 

ações integradas.

“O SENAI completa  
o ciclo de 75 anos mais  

forte e moderno”

Sérgio Gaudêncio
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faculdade Senai 
e inStituto de inovação 

Para ir mais além

Para seguir avançando, em 2019 o SENAI 

também inaugura um complexo educacional, de 

ensino e pesquisa voltado a tecnologia e inova-

ção. Com investimentos superiores a mais de R$ 50 

milhões, a unidade instalada no Recife irá levar mais 

conhecimento para formação de novas competências 

e habilidades aos trabalhadores da nova indústria.

O prédio no bairro de Santo Amaro, no Recife, 

com mais de 20 mil metros quadrados, irá abrigar a 

sede da Faculdade SENAI de Tecnologia e do Instituto 

SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação 

e Comunicação (ISI-TICs).   

Com uma infraestrutura de excelência e equipa-

mentos de primeira geração, fortalece sua posição de 

referência nacional, na área, atuando para a melhoria 

dos processos produtivos da indústria local, com a 

consequente elevação da sua competitividade. 

A Faculdade SENAI contabiliza progressos e 

resultados positivos, como as turmas dos MBAs em 

Gestão da Produção e Automação Industrial e Gestão 

Estratégica em Logística, e o curso de Especialização 

em Sistemas Fotovoltaicos. Na nova casa, em 2019, 

ampliará sua abrangência de ensino. Com a autoriza-

ção de três novos cursos de graduação – engenharia 

mecânica, engenharia de controle e automação e 

engenharia de software – reforça a qualificação em 

áreas estratégicas da indústria, formando profissio-

nais preparados para a indústria 4.0.

Instituto SENAI de Inovação será inaugurado em 2019
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Para contribuir de maneira cada vez mais 

eficiente com o aumento da competitividade da 

indústria pernambucana, o Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL/PE), passou por um reposicionamento em 2018, 

direcionando seu foco para o que melhor faz: desen-

volver competências para o setor produtivo e pro-

mover integração entre o mundo empresarial e os 

centros de conhecimento. 

Novo foco 
e mais eficiêNcia

Programa de estágio passa 
por modernização para 

atender a indústria

Público atento na abertura do Dia do Estagiário
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Como ponto de partida, a transferência da 

sede para a Casa da Indústria, onde já funcionam 

as demais entidades do Sistema (FIEPE, SESI, SENAI 

e CIEPE). Dessa forma, facilitou o acesso dos empre-

sários aos serviços da instituição, além de fortalecer 

ações articuladas com as demais casas.

E os resultados são animadores. Ao longo 

do ano, foram inseridos quase 13 mil estudantes 

em vagas de estágio, principalmente na indús-

tria, sendo 4.221 de Nível Médio, 830 de Nível 

Técnico e 7.867 do Nível Superior, nas mais diversas 

áreas, com destaque para Administração, Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Design, Técnico em Mecânica 

e Eletrotécnica, Publicidade e Propaganda (dados 

até outubro).

“Nosso atendimento está mais eficaz na identi-

ficação e indicação do estudante para a vaga aberta 

pela empresa, do mesmo modo contemplando os 

objetivos da instituição de ensino e do aluno”, expli-

cou Fernanda Mançano, superintendente do IEL/

PE, destacando que o compromisso de 2018 foi 

também implantar essa mesmo lógica e replicar 

todos os eventos do Recife nas demais unidades – 

Caruaru e Petrolina.

As mudanças seguiram e trouxeram mais 

novidades, como a implantação do agendamento 

eletrônico para o estudante, o lançamento do novo 

site do IEL (www.ielpe.org.br) , além de uma atua-

ção mais efetiva de divulgação de vagas de estágio 

e emprego nas redes sociais.

Esses novos paradigmas foram evidenciados 

durante a comemoração do Dia do Estagiário, em 

agosto, com palestra aberta sobre as competências 

dos jovens do futuro, com André Farias, presidente 

do LIDE Futuro, importante movimento empresa-

rial do país voltado a acelerar negócios. O evento 

reuniu cerca de 400 estudantes no auditório da 

Casa da Indústria.

ComPEtItIvIdadE – Seguindo a tendência 

de estreitar as relações com as indústrias para 

fidelização do cliente junto ao Sistema FIEPE, o 

IEL marcou presença em eventos como a Feira do 

Empreendedor, a Ficons, o Encontro da Indústria, a 

Ação Global do SESI, além de atuar em ações de com-

plementariedade do SESI e do SENAI, entre outras. 

Em todos eles, promoveu diversificadas atividades, 

como capacitações, palestras, orientação e cadastro 

para recrutamento dos estudantes. 

Na 25ª Ação Global do SESI, em Caruaru, uma 

novidade: além de palestras sobre comportamento 

e empregabilidade, oficinas orientando sobre ela-

boração de currículo e dicas para o Enem.

Palestra do Presidente do LIDE Futuro, André Farias Novo espaço do IEL na Casa da Indústria
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aPRoxImação – Ações nos campi das ins-

tituições também renderam bons frutos, como o 

UFPE no Mercado, com atendimento e cadastra-

mento de mais de 400 estudantes, orientação sobre 

carreira e encaminhamento para vagas de estágio. 

Na Fafire, o IEL integrou a programação do 

Simpósio dos Cursos Tecnólogos da entidade, com 

participação de mais de 200 alunos em pales-

tras sobre mercado, cenário econômico e perfil 

profissional.

Essa integração com as instituições de ensino 

levou o IEL a consolidar ações voltadas à capacita-

ção de supervisores de estágio, com o compromisso 

de aperfeiçoar o atendimento aos estudantes em 

processo de aprendizagem.

CaRREIRa – O novo perfil do profissional do 

presente e do futuro foi apresentado, ainda, em 

ações voltadas às empresas, como o Conversando 

com o RH, em julho, que contou com a palestra 

do consultor Felipe Mançano, da Grow Consulting 

RH, mostrando a evolução do RH, do tradicional 

Departamento de Pessoal ao RH Thinking. 

Na oportunidade, foram abordados conceitos 

como RH 4.0, carreira em “W” e o Train the Trainer. 

No final do encontro, os participantes conheceram 

as soluções do Sistema FIEPE e foi disponibilizada 

uma mesa de atendimento composta pelos agentes 

de mercado do Sistema.

Estima-se que, em 2019, o quantitativo de 

inserções cresça ainda mais. “Em relação a indús-

tria, nosso objetivo é aumentar em 10% a quan-

tidade de alunos trabalhando no setor produtivo 

do Estado”, antecipa a gerente de relações com o 

mercado do IEL/PE, Juliana Nogueira.

Estudantes com mais oportunidades

Boas-vindas de Ricardo Essinger no Dia do Estagiário Atendimentos na Feira do Empreendedor
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você ao futuro
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olhaR de futuRo 
Para a iNdústria

CIEPE em parceria  
com outros estados

Com a missão de estimular o desenvolvi-

mento do Estado, o Centro das Indústrias de 

Pernambuco (CIEPE) segue atuando firme e forte 

no sentido de potencializar oportunidades para as 

empresas locais.  Para isso, articula iniciativas que 

vão além das fronteiras, apresentando os diferenciais 

de competitividade da região.

Em 2018, o presidente do Centro, Massimo 

Cadorin, e o diretor administrativo, José de Borja 

Peregrino, estiveram em Santa Catarina, onde partici-

param de visitas técnicas à Federação daquele estado. 

No encontro com o presidente da FIESC, Mario 

Cezar de Aguiar – também à frente do Centro da 

Indústria catarinense –, foram discutidos projetos que 

poderão ser desenvolvidos em parceria, em prol do 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_FIEPE_uniservice_rodape20x5cm.pdf   1   20/11/18   16:04

setor produtivo. Entre os resultados que já podem ser 

contabilizados em 2018, o acréscimo de 14% no número 

de associados, empresas que passam a usufruir dos 

descontos concedidos pelo Sistema FIEPE. 

Articulação em busca de mais oportunidades
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PatrimôNio da 
iNdústria e dos 
peRnambucanoS

FElIPE CoêlHo

DIRETOR ADMINISTRATIVO DA FIEPE

O ano de 2018 estará, certamente, entre 
os períodos marcantes da recente história 
brasileira. Pelo cenário econômico e político, 
pelas mudanças, dificuldades e oportunidades, 
enfim, por todas as lições que deixou.

Enxergar além foi o desafio do Sistema 
FIEPE. Em momentos de turbulência, lem-
bramos o ditado popular que referencia 
“enquanto uns choram, outros vendem 
lenço”. Entendemos, então, que era preciso 
estar mais firme e atuante, fazendo entregas 
cada vez mais eficientes e eficazes, apro-
veitando as oportunidades e apontando 
caminhos para elevar a competitividade da 
indústria pernambucana.

Começando em casa, implementamos o 
programa de integração de áreas do Sistema 
FIEPE, fincado no objetivo de fazer mais com 
menos e melhor, observando o princípio da 
transparência e da meritocracia. A fusão de 

setores de atividades-meio delineou o pro-
cesso de transformação por que passa da 
Federação rumo aos seus 80 anos, favore-
cendo o ambiente de negócios e ampliando 
as oportunidades de inserção no mercado 
nacional e internacional.

Seguimos um caminho que oferece diver-
sas alternativas, todas em uma mesma dire-
ção de futuro. A modernização dos serviços, 
com efetividade e resultados positivos, nor-
teia nossas ações rumo ao desenvolvimento 
de Pernambuco.

São oito décadas de sinergia com o setor 
produtivo, alcançadas com apoio de muitos: 
dos numerosos parceiros que acreditam nos 
nossos sonhos, dos colaboradores que traba-
lham para realizá-los, e, acima de tudo, dos 
empresários que apostam no êxito e no futuro 
do Sistema FIEPE, patrimônio da indústria e de 
todos os pernambucanos.
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PARA NÓS, 
ECONOMIA CRIATIVA 
É CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO.

Todos temos nome e sobrenome. A Aliança nasceu Comunicação, mas sempre apaixonada por cultura. Mais: 

amor verdadeiro. Casou direitinho. Então, não teve jeito. Passou a usar dois sobrenomes. Aliança Comunicação 

e Cultura. Faz parte de nossa identidade mesmo. Por isso trabalhamos tanto pela democratização de conteúdos 

inteligentes em formatos inovadores. Por cada capital do Brasil e pelo interior de mais de setecentos municípios de 

doze estados brasileiros. Nossa economia é criativa. Nosso mercado, orgânico. Nossos sonhos são sustentáveis. 

Os planejamentos estratégicos que desenvolvemos são projetos de vida. Para Silvas, Oliveiras, Albuquerques, 

Ferreiras, Souzas, Limas, Costas, Pereiras, Santos, Ferreiras... Todos e todas desse país.

www.aliancacom.com.br /aliancacomunicacaoecultura @aliancacomcultura

anuncio REVISTA FIEPE.indd   1 27/09/18   16:11



Muitas das
maiores indústrias
pernambucanas
preferem o
gás natural.

As indústrias instaladas em Pernambuco 
consomem, em média, 1,1 milhão de m3 de gás 
natural por dia. Ou seja, 84% do mercado de 
gás destinado à utilização em processos que não 
sejam de produção de energia elétrica. São, 
principalmente, empresas dos setores químico e 
petroquímico, cerâmico, metalúrgico, de vidros 
e de alimentos. Em comparação com o uso de 
outros combustíveis, o gás natural é fundamental 
para a produção de energia limpa voltada à 
geração de energia elétrica. Além disto, permite 
a produção simultânea de energia elétrica e 
calor que é utilizada em outros processos 
produtivos, ou para a climatização de ambientes 
como shoppings, prédios comerciais e outros 
estabelecimentos. É a chamada cogeração. Em 
ambos os casos, as vantagens são evidentes. 
Descubra o que muitas indústrias já perceberam 
e mude para o gás natural.

Saiba o porquê.

pe.gov.br

Geração a gás natural
• Sistema mais eficiente.
• Mais econômico em comparação a 

outros combustíveis.
• Reduz os níveis de poluição.

Cogeração de energia
• Baixo custo na geração de energia 

elétrica e subprodutos.
• Alto desempenho do processo, 

praticamente sem desperdícios.
• Reduz os níveis de poluição.
• Conta com o financiamento do 

BNDES/FINAME para a implantação 
do sistema.
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A terceirização contábil e financeira é uma decisão 
estratégica que não só economiza tempo e dinheiro, como 
também coloca a empresa no caminho certo para o 
crescimento. 

Além de entregar uma contabilidade consultiva, a MG Além de entregar uma contabilidade consultiva, a MG 
gerencia as rotinas do financeiro e apoia na gestão da 
empresa, sempre buscando alternativas para a redução de 
custo, inclusive da carga tributária, melhorando o resultado 
do negócio.

Essa é a maneira mais fácil de simplificar sua vida, ganhar Essa é a maneira mais fácil de simplificar sua vida, ganhar 
tempo e ter à disposição as informações para suas tomadas 
de decisão. 

Cuidamos de tudo para que você 
ganhe tempo e possa focar na

 sua atividade principal.

NOSSOS
SERVIÇOS

• CONTABILIDADE CONSULTIVA •  PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO • COMPLIANCE • BPO FINANCEIRO 
• OUTSOURCING CONTÁBIL • CONSULTORIA DE PROCESSOS • AUDITORIA • DUE DILIGENCE • 

LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL • 

Nosso maior objetivo é dar tranquilidade
para você superar desafios!

”
“



ESCOLHA POR EXCELÊNCIA.
ESCOLHA A SOSERVI.
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Rua Moacir Albuquerque, 299, Recife-PE

Fone: +55 81 3059.8366

www.qualityemp.com.br

PRESTANDO SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO CIVIL COM 

EXCELÊNCIA EM TODO 

NORDESTE, DESDE 1995.
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Agradecemos pela 
confiança, 
relacionamento e 
fidelidade
no ano de 2018.

• Acumuladores Moura S/A 
• RMed Cursos Médicos LTDA 
• Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
• Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás 
• Tambaú Indústria Alimentícia LTDA 
• Pamesa do Brasil S/A 
• Maje do Nordeste Ind. e Com. de Materiais Elétricos LTDA 
• Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquímicaSuape 
• Terphane LTDA 
• RM Cursos Médicos LTDA

Conheça nosso Top 10 de maiores 
clientes industriais do ano.
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• RMed Cursos Médicos LTDA 
• Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
• Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás 
• Tambaú Indústria Alimentícia LTDA 
• Pamesa do Brasil S/A 
• Maje do Nordeste Ind. e Com. de Materiais Elétricos LTDA 
• Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquímicaSuape 
• Terphane LTDA 
• RM Cursos Médicos LTDA

Conheça nosso Top 10 de maiores 
clientes industriais do ano.

O SENAI dispõe de especialistas em soluções técnicas e 
tecnológicas, consultorias e apoio tecnológico em 

laboratórios altamente estruturados para o desenvolvimento 
da inovação em cooperação com a sua indústria. São ensaios 

Físico e Químico Têxtil, de Tecnologia em Materiais, ensaios 
Tecnológicos de Gesso, ensaios Tecnológicos de Materiais e Construção 

Civil e ensaios em Meio Ambiente, Alimentos e Bebidas. 
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INTEGRAR
E VENCER 
DESAFIOS

Revista FIEPE 2018

OS RESULTADOS
DO SISTEMA FIEPE
NO CENÁRIO 
INDUSTRIAL DO
BRASIL 

/fiepeoficial /sesipe /senaipe /ielpe
Curta as redes sociais do Sistema Fiepe:

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - FIEPE
Av. Cruz Cabugá, 767, Recife-PE

Fone: +55 (81) 3412-8300

contato@fiepe.org.br

www.fiepe.org.br

Regional Agreste (URA)
Rua Padre Félix Barreto, 79, Caruaru - PE

Fone: +55 (81) 3722-5667

regional.agreste@fiepe.org.br

Regional Sertão do São Francisco (URSF)
Av. 31 de Março, s/n, Centro, Petrolina - PE

Fone: +55 (87) 3861-0554

regionalsaofrancisco@fiepe.org.br

Regional Sertão do Araripe (URSA)
Rua Marcos Vieira de Alencar, 339, Planalto, Araripina - PE

Fone: +55 (87) 3873-4620

regional.araripe@fiepe.org.br
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