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Incentivo
Programa “Sim
Guarulhos” torna-se
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O ASFALTO CHEGOU
Parceria entre empresas, ASEC e Prefeitura viabiliza pavimentação de ruas

2ª Rodada de Negócios
em contagem regressiva

Além de melhorrar o aspecto físico, pavimentação facilitará a entrada e saída de mercadorias

O que parecia impossível finalmente aconteceu: as Ruas Arthur Carl Schmidt, Cecília Roizen e Gonçalves
estão ganhando cara nova. Aquele cenário de lama e poeira está dando lugar a uma via com calçadas,
página 09
galeria de água e iluminação.

novidade

A uma semana do maior encontro entre empresários na cidade,
o ASECpress mostra os preparativos, as perspectivas e as
página 11
novidades da 2ª edição da Rodada.
No lançamento da editoria “empresas, empresários &
sucesso”, o ASECpress traz entrevista exclusiva com
Hagop Guerekmezian, presidente da Indústria Karina.
Líder na produção de compostos em PVC na América do
Sul, a empresa, que está instalada na cidade há 25 anos, é
página 03
sinônimo de perseverança e qualidade.
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o presidente

tribuna livre

Encontremo-nos no Caesar,

Guarulhos: 8º Lugar do PIB

o novo endereço dos negócios!

EXPEDIENTE

Dia 17 de maio está chegando, e a realização da Rodada
de Negócios tem gerado muita expectativa, e não é para
menos. Neste ano, haverá o
contato direto entre os expositores e as Empresas Âncoras
através da rodada interativa
nas mesas de negócios. Serão
88 participantes nas mais variadas modalidades de participação, sendo 11 Empresas
Âncoras (WEG Motores,
SEW, Finoplastic, Marfinite,
Cummins, I N F R A E R O ,
VISTEON, A Carnevalli,
Pompom, Gerdau e Karina),
sete patrocinadores máster
(SEISA, Banco do Brasil,
INFRAERO, Prefeitura de
Guarulhos, Guarupas, Conexão FGV e Finoplastic), o
apoio do CIESP, ACE, Agende
e Patropi, a participação de dez
empresas na modalidade
Sênior, 49 participantes na
modalidade ouro e 420 convites vendidos. Sem dúvida,
o evento já tem seu sucesso
mais que garantido!

Sentimo-nos lisonjeados e
agradecidos pela grande participação de todas as empresas que vislumbraram nessa
iniciativa a possibilidade de
sucesso e de incrementação
de seu portfólio de clientes e
fornecedores, fortalecendo
sua marca e/ou produtos perante a comunidade empresarial, estabelecendo sua identidade com a nossa cidade e
fortalecendo a economia local, gerando empregos e receita para Guarulhos.
E é por todos esses motivos que
parabenizo todos os participantes, não só por se destacarem

empresarialmente, mas por estarem contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade,
direta ou indiretamente. Dias
atrás, em meios a elogios, uma
pessoa conhecida de Guarulhos
comentou que este evento não
pertence a ASEC, e sim a cidade, e fui obrigado a concordar,
pois esta iniciativa não é um
mero capricho pessoal, menos
ainda uma atividade comercial
lucrativa, mas sim uma ação
que veio de encontro a uma necessidade do empresariado local, que se via carente de um
espaço a um preço acessível
que lhe dê visibilidade, vez que
Guarulhos não tem tradição em
feiras e exposições, ficando o
pequeno e médio empresário limitado às grandes feiras que
têm preços proibitivos.
Reitero os meus agradecimentos e congratulações a todos por acreditarem não só na
ASEC, mas na cidade de
Guraulhos e em si mesmos.
Parabéns aos participantes!

Ah!!! E bons negócios!!
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Todos os jornais do Brasil divulgaram o ranking dos estados
e municípios na classificação
da renda per capita de seus habitantes, e não nos causou surpresa em vermos Guarulhos tão
bem posicionado.
O que nos perguntamos é se as
informações divulgadas refletem a verdadeira situação de
nossa cidade. Sem fazermos
as críticas necessárias para a
melhoria da cidade de Guarulhos,
ficaremos apenas na condição
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Muito embora Guarulhos tenha
sido classificada como a 8ª no
ranking do PIB brasileiro, será
que a população participa deste
PIB? As condições de habitação
são condizentes com a classificação? As empresas geradoras
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deste PIB recebem a devida
parcela de benfeitorias por serem responsáveis por esta classificação? A segurança esta
adequada à população? As vias
de acesso e tráfego estão atendendo à necessidade local? O
fornecimento de água, o tratamento dos esgotos, o atendimento médico hospitalar supre as necessidades? Há incentivos para que novas empresas
venham se instalar em
Guarulhos?
Bem, se as respostas a estas perguntas forem positivas, então
acreditaremos em PAPAI NOEL.
_________________________________
José Roberto Lapetina é empresário e conselheiro fiscal
da Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC).

NOVOS ASSOCIADOS

MADRUGA ARTES GRÁFICAS LTDA.
PITOLO IND. COM . DE CONFECÇÕES LTDA.
CONEXÃO RECURSOS HUMANOS LTDA.
JUSTINO GODOY ORGANIZAÇÃO C ONTÁBIL LTDA.
CN TERRAPLANAGEM

E

CONSTRUÇÃO LTDA.
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Hegemonia em plástico
ASECpress – Quais as principais ferramentas que a Indústria Karina usou para se tornar uma das maiores empresas
no segmento de PVC na América do Sul?
Hagop – Confiabilidade, honestidade e determinação. Desde
quando foi criada, a Karina sempre procurou respeitar os clientes e fornecedores, e justamente por isso manteve em linha rígida os padrões de qualidade dos seus produtos. Creio que foi
por essa postura frente aos negócios que nos tornamos líderes
de mercado.
ASECpress – O que foi mais difícil para vocês: sobreviver
a troca de moedas, presidentes, planos econômicos (...) ou
enfrentar a falta de apoio (em determinadas necessidades)
do poder público guarulhense?
Hagop – De uma forma ampla e geral, não tenha dúvidas
que sempre é mais difícil sobreviver aos problemas políticos e econômicos pelos quais nosso país atravessa e já atravessou, e que convenhamos, não são poucos.
ASECpress – Qual o principal motivo de vocês terem se
instalado em Guarulhos?
Hagop – Estamos na cidade há 25 anos. Nosso objetivo,
quando viemos para cá, era mudarmos para alguma cidade
fora da Capital, e fugir dos problemas que lá existem.
ASECpress – Nesses 25 anos de casa, Guarulhos passou a
oferecer à Karina algum incentivo?
Hagop – Apenas os incentivos do programa SIM Guarulhos.
Mas acho que já é um bom começo.
ASECpress – Qual a maior dificuldade de ser empresário
no atual contexto político e econômico?
Hagop – Em nosso segmento de mercado, o impacto do aumento no preço do petróleo no mundo é um dos maiores problemas. Isso causa grande elevação nos custos da matériaprima, os quais não podemos repassar aos clientes. A demora
na Reforma Fiscal e as políticas econômica e monetária,

nenhuma
corrente é
mais forte
que seu
elo mais
fraco
Líder na produção de compostos em PVC na América do Sul, a Karina Indústria de Plásticos tem
como marca a flexibilidade na produção e a parceria com os clientes. Fundada em 1979, inicialmente atendeu a dois importantes mercados: o de
calçados e o de condutores elétricos. Porém, foi
com a produção de PVC que passou a entender o
real significado da palavra liderança.
Empresa 100% nacional, tem como presidente um
dos mais perseverantes empresários de Guarulhos,
Hagop Guerekmezian. Com 57 anos de idade, 35
deles dedicado a administrar empresas, Hagop faz
da Karina uma espécie de filha mais velha, a qual
administra com rigidez e prezando a qualidade
do que é produzido. Há 25 anos em Guarulhos, a
empresa, que tem o nome da primeira sobrinha
de Hagop, ostenta como meta aprimorar sua
internacionalização e investir mais em pesquisa
para aperfeiçoar sua produção.
Para explicar o que é administrar uma empresa
do porte da Karina, Hagop Guerekmezian concedeu a seguinte entrevista ao ASECpress.

que mantém os juros em patamares elevadíssimos e evita o
crescimento das empresas e do país, também são algumas
barreiras que nós, empresários, temos que vencer.
ASECpress – No mundo globalizado, só as melhores empresas sobrevivem?
Hagop – Com certeza. Neste contexto de Globalização, onde
a comunicação e as tecnologias de uma empresa devem estar mais apuradas que nunca, só sobreviverão aqueles que
estiverem preparados para tal.
ASECpres – Por falar em comunicação apurada, qual a perspectiva da Karina quanto a participação na 2ª Rodada de
Negócios de Cumbica/Guarulhos?
Hagop – As melhores possíveis. Pretendemos realizar contatos comerciais e descobrir, em nossa cidade, parceiros em
potencial para a Karina Plásticos.
ASECpress – Qual a importância de se criar parceiros em
uma cidade que é polivalente em termos de indústrias?
Hagop – É através da parceria que todos se fortalecem. Em
nosso segmento é imprescindível criar parceiros. Eu sempre
digo que “nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais
fraco”.
ASECpress – Como o senhor enxerga o papel da Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC) em Guarulhos?
Hagop – Toda entidade, seja ela empresarial, sindical (...),
que tenha a finalidade de trazer propostas de melhoria à cidade de Guarulhos, é muito bem vinda.
ASECpress – Quais as perspectivas futuras do senhor em
relação a Karina?
Hagop – Aumentar o espaço no mercado internacional e
promover uma manutenção dos investimentos na pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos, pois assim teremos a
possibilidade de oferecer cada vez mais qualidade.
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parceria

desafio

Tony Equipamentos: dedicação e qualidade

Agende busca experiências de outras

Há 13 anos em Guarulhos, a empresa já fez dos clientes, amigos, e tem a
lealdade como o pilar mais importante

Além do intercâmbio, entidade altera estatuto

Tony Móveis, desde 1992 atendendo os guarulhenses

Você pode até não saber, mas talvez
esteja sentado agora em uma das cadeiras ou apoiado em uma das mesas
produzidas pela Tony Equipamentos
para Escritório. Oriunda de outra empresa localizada em São Paulo, a Tony
é fruto de anos de trabalho da família
Hammerl, que decidiu, em meados de
1992, implantar uma filial em
Guarulhos, para que, junto com a cidade, cresça e desenvolva esse ramo
de atividade. “Somos guarulhenses e
sentimos que essa cidade é muito promissora. Quando implantamos a Tony
Móveis aqui, nosso desejo era desfazer esse mito de que tudo o que você
precisa tem que ir a São Paulo comprar”, diz o proprietário da empresa,
Antônio Hammerl, ou Tony como prefere ser chamado.
Localizada em um prédio com cerca de 1.200 metros quadrados no

Centro de Guarulhos,
a Tony abriga áreas
Tony Hammerl
para marcenaria, tapeçaria, montagem,
estoque, almoxarifado e show-room,
onde é oferecido tudo em termos de
móveis que um escritório, hospital,
escola e empresa necessitam. Pensou
em reformar sua sala? Na Tony Móveis você encontrará mesas, cadeiras,
sofás, armários..., e tudo com várias
opções em cores e materiais. Está
montando um refeitório para seus
empregados? Lá você encontra bancos e mesas com diferentes medidas
e com o tipo de material que desejar:
aço com tratamento especial
antiferrugem, madeira de compensado naval com o canto arredondado e
revestida com laminado... “Atendemos a quaisquer medidas, estilos e
tipos de mobiliário para escritório,

tanto ao que se refere à venda quanto
locação, pois somos especializados em
grandes eventos, como Feiras, Congressos, Fórmula I, etc.”, enfatiza Tony.
Com a perspectiva de obter um crescimento de 10% este ano e segmentar mais
a produção própria de estofados e de
mobiliário de madeira, a Tony Móveis
gaba-se por ter algum tipo de mobiliário em mais de 3.000 repartições, tanto
em Guarulhos como em São Paulo ou
em outros estados do
Brasil. “Prezamos a
lealdade, a amizade e
o respeito pelos nossos clientes, que na
verdade já tornaramse amigos e parceiros.
Talvez esteja ai o segredo de realizarmos
bons negócios”, comentou Hammerl.
Para quem pensa que
a única satisfação de Tony está em
produzir móveis, está enganado. Há
oito anos ele faz parte do Rotary Club
de Guarulhos e engaja-se em várias
ações voluntárias para ajudar pessoas
carentes, como em campanhas de
saúde e cidadania, construção de creches, etc. “É lá que tenho a oportunidade de ajudar a quem precisa e colocar em prática meu espírito de voluntário”, finalizou.
______________________________________________
Serviço
Tony Equipamentos para Escritório
Show-Room: Rua Silvestre de
Vascolcelos Calmon, 434 – Centro –
Guarulhos - Tel.: (11) 6440 3616
www.tonymoveis.com.br

regiões para se fortalecer
Certo de seu objetivo de expandir a
atuação da Agende em nível regional
e estruturá-la profissionalmente, o
presidente da entidade, Celso Masson,
trouxe no último dia 28 o diretor executivo da Pólo RF Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande
do Sul, Ronald Krummenauer, com o
intuito de conhecer os trabalhos de
entidades semelhantes a Agende, mas
que agem em nível estadual.
Krummenauer, que está na Pólo desde
1995, quando foi fundada, trouxe exemplos das boas atuações de agências de
desenvolvimento em seu Estado, no Brasil e no mundo. De acordo com ele, 25
entidades já foram formadas no Rio
Grande do Sul, e mais duas estão em fase
de implantação. Um dos pilares do sucesso é a atuação conjunta. “Criamos
fóruns das agências de desenvolvimento e formamos uma rede que chamamos
de fóruns das ADs, onde se discute e
implementa projetos objetivando o desenvolvimento”, comentou o palestrante.
Além de citar o crescimento de alguns países em decorrência da
implementação de entidades baseadas em agências de desenvolvimento – destaque para a Irlanda, que obteve crescimento de quase 10%, e
Charlote, na Carolina do Norte
(EUA), que tem um processo de atuação semelhante ao pretendido pela
Agende Guarulhos –, o diretor executivo enfatizou que a experiência da
Pólo RF pode servir de base para as
mudanças desejadas por Masson. “A
Agende está querendo dar uma guinada em questão do planejamento do
futuro, junto com a Prefeitura e com
as universidades locais. Temos uma
experiência que está em andamento e
queremos tentar ajudar. Não queremos

Celso Masson, pres. da Agende

servir de modelo, mas como um dos
caminhos que pode ser trilhado”.
Quanto a reestruturação da Agende,
Masson afirmou que quer alterar os estatutos para tornar o conselho mais forte e representativo. “Temos a proposta
de tornar a Agende regional. É um compromisso de trazer o desenvolvimento
não só para Guarulhos, como também
para a região” , comentou.
O presidente da ASEC (associada da
Agende), Luis Carlos Teodoro, diz
ser favorável a regionalização, mas
entende que há muita precipitação.
“Quando a Agende começar a materializar em Guarulhos os resultados
que motivaram sua fundação, ai sim
poderemos pensar em expansão. A
regionalização virá com certeza, mas
na hora certa. Foi muito importante
ouvir a experiência do palestrante,
porque ele retratou a importância do
papel do poder público como agente
viabilizador de estudos e recursos
para as necessidades identificadas e
priorizadas pelos representantes da
sociedade civil organizada ou entidades dos mais diferentes grupos sociais, na promoção de um desenvolvimento planejado e sustentável a
curto, médio e longo prazo”, finalizou Luis Carlos.

Guarulhos, abril de 2005
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serviços

reempossado

Interatividade com conteúdo

Decio Pompêo Jr. é reempossado na ACE

Informar, agilizar e facilitar o diálogo entre
associados, parceiros, fornecedores e representantes da ASEC são alguns dos principais
objetivos do site da entidade.
Desenvolvido e atualizado pela empresa
Exatus.Net, administrada pelo diretor de
informática da ASEC, José Benedito Filho, e pelo
2° tesoureiro, Walderley Souza Cruz, o site oferece, entre outros benefícios (ver quadro), a possibilidade de encurtar a distância entre a burocracia
e a necessidade de diálogo e informação.
Com novo layout e interatividade acentuada –
destaque para as notícias atualizadas minuto a
minuto – o site da ASEC é muito visitado. De
acordo com a Exatus.Net cerca de 4.000 visitas
são realizadas mensalmente e, em época de grandes eventos, como é o caso da Rodada de Negócios, é possível registrar mais
de 20.000 acessos. “É um
ótimo número se levarmos
em consideração o foco regional de atuação da ASEC.
Creio que isso é devido à
gama de serviços que o site
oferece”, afirma José Benedito Filho, o Benê.
Além de divulgar as ações
e os eventos promovidos
pela associação, o site colabora para a prestação de
serviços à comunidade

empresarial local. Reclamações sobre falta de
manutenção ou de infra-estrutura? É só acessar
o link “Reclamações” e expressar sua indignação.
Vagas de emprego para oferecer? No “Banco de
Curriculum”, que está sendo reestruturado, as
empresas associadas poderão cadastrar as vagas
que possuem disponíveis, as quais ficarão no ar
durante 30 dias. Informações contábeis, artigos
jurídicos, anúncios de vendas de produtos industriais, download do jornal ASECpress, inscrição
online, atas de reuniões... “O site é um meio
fácil de ter acesso a todas as informações e ações
da entidade. Lá, está disponível tudo o que a
ASEC fez, faz e pretende fazer, o que demonstra a seriedade e transparência de todas as decisões tomadas”, diz Benê.
Acessando o www.asec.org.br você terá mais
informação, interatividade e ficará por dentro
de tudo o que envolve a comunidade empresarial de Cumbica.

Fique por dentro de alguns serviços do site da ASEC
Reclamações online
No link Fale Conosco o empresário poderá
expor suas reclamações por escrito e
utilizando-se de fotografias. A ASEC, por
meio de ofícios, encaminhará as denúncias às
autoridades responsáveis e fornecerá ao
reclamante o número do oficio para que ele
possa acompanhar o andamento do processo.
Isso é uma forma que a ASEC encontrou para
facilitar o serviço que antes era realizado
apenas por telefone.

ficará por dentro
dos valores de
contribuição e dos
serviços prestados
pela ASEC.
ASECpress
O internauta que
acessar o site da
ASEC poderá fazer
um download das José Benedito Filho, da
edições do jornal Exatus.Net
ASECpress, e ver o que estamos publicando.

Empregos
No link Banco de Curriculum as empresas
associadas poderão divulgar as vagas que
possuem para contratação, ou ainda, indicar
um profissional para a recolocação no
mercado de trabalho. Em ambos os casos, as
informações ficarão no ar por 30 dias.

Negociações com rapidez
No link Oportunidades Empresariais a
ASEC disponibiliza um espaço para as
empresas associadas oferecerem seus produtos,
comprar e vender maquinário e afins.

Inscrição sem burocracia
Para os empresários que ainda não se
associaram à ASEC e querem fazer parte
desta atuante associação que há 18 anos luta
por melhorias em Cumbica é possível fazer a
adesão através do site. Além de informações
sobre os benefícios de ser um associado, você

Eventos
Clicando em Galeria de Fotografias você
verá as fotos de atividades, encontros,
eventos e reuniões promovidas pela
Associação dos Empresários de Cumbica. Se
você já participou de alguma, talvez sua foto
também esteja lá.

Continuar brigando pelos interesses da classe empresarial é a
principal meta para o biênio 2005-2007
Divulgação

Disponibilizar serviços, informar e estreitar
a relação entre empresário e associação é
apenas algumas das ações do site da ASEC

Decio Pompêo Jr. (no centro) e a diretoria da ACE

No dia 29 de abril, na sede da Associação
Comercial e Empresarial de Guarulhos
(ACE), foi realizada a cerimônia de posse
do presidente Decio Pompêo Junior, reeleito
para o biênio 2005-2007.
Durante a cerimônia, conduzida por Milton
Mesquita, presidente da Cooperativa de
Crédito de Guarulhos, e com a participação
maciça de toda a diretoria, foram apresentados
os novos membros da diretoria executiva e do
conselho deliberativo. “Acredito que vou
conseguir, com a nova diretoria, uma entidade
ainda mais ágil na prestação de nossos
serviços”, ressaltou Decio.
Como meta para os próximos dois anos o
presidente enfatizou a luta pelos direitos dos
empresários. “Minha meta é continuar

fazendo uma gestão transparente e
equilibrada, sem deixar a ACE sair do seu
rumo principal que é brigar pela classe
empresarial”, disse.
Como exemplo do crescimento que a
entidade obteve durante a sua gestão,
Pompêo citou dados como o aumento do
número de associados. No início de sua
gestão, em 2002, a ACE tinha 1.580
associados ativos. Hoje, somados até o mês
de abril, são mais de 2.100. “É um dado
histórico. Esses números são resultados de
um trabalho que não é só do Decio, mas
sim de um trabalho sério em sintonia com
a diretoria”, enfatizou.
Como termômetro para uma gestão bemsucedida, além do trabalho em conjunto, o
presidente citou a importância das críticas,
principalmente dos associados em relação
aos serviços prestados. “As críticas à minha
gestão são muito bem-vindas. Elas
funcionam como consultor sem custo
nenhum, e mostram o caminho mais certo
que a entidade tem de seguir”.
O presidente da Associação dos Empresários
de Cumbica (ASEC), Luis Carlos Teodoro,
assumiu uma vaga no Conselho da ACE.
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sem solução

Falta de vontade política...
Apesar de algumas melhorias, trevo de Cumbica ainda é um problema sem solução

Avenida Santos Dumont durante o horário de pico

As intervenções da Prefeitura no trânsito de
Cumbica não têm surtido os efeitos
desejados, mas não precisa ser gênio para
descobrir o porquê. Invertem o sentido de
uma rua, pintam uma faixa no chão,
implantam um semáforo... , ou seja, apenas

soluções paliativas. É como dar Novalgina
para quem tem câncer. A única solução e
principal obra para acabar com os constantes
congestionamentos na Avenida Santos
Dumont é fazer a adequação do trevo de
Cumbica, promovendo a construção das

alças necessárias, principalmente a do
sentido Rio de Janeiro.
Principal artéria da produção em Cumbica,
a Avenida Santos Dumont, em seus dois
sentidos, vive congestionada. No chamado
horário de pico, a fila de carros e caminhões
torna-se gigantesca, e vira um verdadeiro
pesadelo para quem, diariamente, tem de
transitar pela região. O caminhoneiro
Rodrigo, por exemplo, enquanto esperava
uma oportunidade para acessar a Avenida,
definiu aquele trânsito em apenas uma
palavra: “inferno”.
Para os milhares de motoristas que circulam
por ali, a sensação de indignação parece a
mesma. Considerada uma das mais importantes vias de acesso à Guarulhos para quem
vem do extremo leste da cidade de São
Paulo, a Santos Dumont é rota de entrada e
saída de caminhões ao Parque Industrial de
Cumbica, que é formado por cerca de 2.500
empresas. O trânsito caótico da região
acaba se tornando um empecilho para o
cumprimento dos horários de entrega de

mercadorias, de chegada dos funcionários,
além de dificultar a ida de clientes às
empresas. “Por muitas vezes tivemos que, de
certa forma, parar a produção porque
componentes de fundamental importância
estavam presos no trânsito. Outras vezes nos
deparamos com as reclamações de clientes
que vêm nos visitar e os constantes atrasos
dos funcionários. Creio que o acesso deve ser
facilitado o quanto antes”, diz a gerente
executiva da Gerdau, Maria Helena Arruda.
A construção de uma alça de acesso à Rodovia
Dutra sentido Rio de Janeiro faria com que os
motoristas, ao invés de fazer o retorno na Rua
Holandesa, acessassem de uma maneira mais
fácil a estrada. “A alça de acesso à Rodovia
tinha alguns entraves para ser implementada,
como desapropriação, que já foram totalmente
regularizados e, de acordo com os planos da
Nova Dutra, as obras devem ser iniciadas ainda
este ano”, é o que diz o coordenador da
Unidade 5 da Prefeitura de Cumbica, Eliseu
Nunes Monteiro Martins. Como é de seu papel,
a ASEC continuará cobrando.
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incentivos

“Sim-Guarulhos” incentiva a expansão empresarial em Guarulhos
Programa que oferece incentivos fiscais e tributários é atrativo para a instalação de novas empresas e a expansão das que já estão na cidade
Divulgação

Parque Industrial de Cumbica: programa pode incentivar entrada de mais empresas na região

Nos últimos anos Guarulhos vem perdendo muitas de
suas mais rentáveis e benquistas fontes de renda, as
indústrias. Por conta da estrutura precária, falta de benefícios e tributos altos, a cidade viu esvair-se para
outras regiões as responsáveis por fazer dela um pólo
industrial e o oitavo maior PIB de todo o país. Foi
pensando em conter essa saída desenfreada que a Prefeitura homologou em novembro de 1999 a Lei Municipal n° 5.428, conhecida como “Sim-Guarulhos”.
Regulamentada pelo Decreto n° 20.865, a lei foi uma
das mais aguardadas pelo setor empresarial, pois proporciona às empresas sediadas ou que venham a se
sediar na cidade a concessão de incentivos fiscais e
tributários. Atendendo os requisitos da mencionada
lei, as empresas poderão pleitear por isenção de tributos municipais, ou ainda, firmar parceria com o
município para execução de obras de infra-estrutura
urbana, equipamentos comunitários e do meio ambiente. “Esta lei foi muito festejada pela comunidade
empresarial quando promulgada, pois representava
um anseio muito grande de todos, em especial dos
empresários da região de Cumbica. Na oportunidade, era a única opção a curto prazo para viabilizar a
realização de obras de infra-estrutura e de urbanização, imprescindíveis para o desenvolvimento econômico da região, além de ser um elemento atrativo
para novas empresas e de fixação para as já existentes”, disse o especialista em advocacia empresarial
e vice-presidente de serviços da ASEC, Antônio
Roberto Marchiori.

De acordo com o advogado o “SimGuarulhos” é uma lei benéfica tanto
para os empresários e seus colaboradores quanto para o município e
seus cidadãos, já que contribui para
o aumento da arrecadação de tributos – principalmente o ICMS – e,
conseqüentemente, para a viabilização de obras públicas, imprescindíveis para o bem-estar dos
munícipes. Porém, apesar das benevolências trazidas pelo programa,
alguns pontos ainda devem ser melhorados. A demora no julgamento
dos processos de concessão dos benefícios no passado (situação que já vem sendo sanada) e
as interpretações equivocadas quanto a aplicação de alguns de seus artigos, em especial ao que se refere à parceria de investimento em obras, é algumas delas. “ “O SimGuarulhos” é um instrumento legal ainda pouco utilizado,
mas que poderá ser o grande diferencial para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Creio que a Prefeitura precisa intensificar a divulgação desta lei de incentivos
fiscais, principalmente entre os empresários que estão interessados em vir para Guarulhos”, salientou Marchiori.
Desde de 2000 em funcionamento, o “Sim-Guarulhos”
já recebeu 110 pedidos de isenção fiscal e tributária,
os quais 24 foram homologados, 24 indeferidos e 62
ainda estão em análise. Com isso, 2.431 novos postos
de trabalhados foram gerados, mais de R$ 1,6 milhão é

o valor do incentivo já oferecido e o município ainda
teve como valor adicionado o importe de R$ 325 milhões. Somente na última reunião realizada pelo grupo
executivo que julga esses processos, foram beneficiadas cerca de dezessete empresas, que aguardam apenas
o deferimento do chefe do executivo municipal.
Tão carente de infra-estrutura, as empresas da região
de Cumbica, que tanto se empenharam para a aprovação da lei, têm agora a possibilidade de realizar investimentos para a sua comodidade e da população de
uma forma geral, o que certamente proporcionará um
futuro mais próspero para a região.
INFORMAÇÕES - Para pleitear os benefícios, o empresário deverá preencher o requerimento específico
– que está disponível na página oficial da Prefeitura
de Guarulhos na internet (www.guarulhos.sp.gov.br),
no link Incentivos Fiscais da área Empresarial –, juntar a documentação exigida e protocolar o pedido na
Central de Atendimento ao Cidadão-Fácil, na Av. Bom
Clima, 90, no Jardim Bom Clima.
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, à Av. Emílio Ribas, 1100
– Gopoúva – Tels.: (11) 6475-7927 / 6475-7930.

Antônio Marchiori: “É preciso intensificar a divulgação”.

INCENTIVOS
Saiba quais são os incentivos oferecidos pela Prefeitura através do “Sim-Guarulhos”
– Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial e
Predial Urbana (IPTU) por até 10 anos;
– Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre a mão-de-obra utilizada nas
obras de construção ou ampliação da empresa;
– Desconto no pagamento do IPTU sobre o imóvel correspondente referente ao exercício imediatamente posterior,
proporcionalmente ao aumento da atividade econômica;
– Amortização integral dos valores dos créditos tributários municipais (vencidos ou a vencer) de responsabilidade das empresas que executarem investimentos em obras
de interesse público às suas expensas.
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resultado

Parceria entre ASEC, empresários e Prefeitura viabiliza asfaltamento

Boris Zuvela Kosce, na Planurb

Há anos lutando pelo direito ao asfalto, enfim a recompensa: a Rua Arthur Carl Schmidt
finalmente está ganhando cara nova. Aquele
cenário de lama, descaso e falta de infraestrutura está dando lugar a uma via com calçadas, galeria de água e iluminação, digna de
abrigar empresas como a maior fabricante de
equipamentos médico-hospitalares do Brasil:
a FANEM, responsável, junto com a ASEC,
Roll-For, Menaf e o ex-assessor da Secretaria de Obras e atual secretário da Habitação,
Adilson Valente, pela conquista desta obra.

Além da Arthur Schmidt, mais duas ruas estão em processo de pavimentação (Cecília
Roizen e Gonçalves), e devem ser concluídas até junho (apesar de ter sido estipulado
pela empreiteira um prazo de 120 dias para a
conclusão das obras que iniciaram em 07/01).
Com investimento de R$ 798 mil, as pavimentações são frutos da Lei do Plano Comunitário de Melhoramentos (PCM), que
estipula que a Prefeitura poder arcar no
máximo com 34% dos custos das obras, ficando o restante a cargo das empresas que
solicitaram a melhoria. Caso o empresário
opte por não aderir ao programa, a Prefeitura financia, mas cobrará dele a um custo
muito maior em razão de uma série de taxas,
conforme rege os termos da lei do PCM.
No caso dessas obras, R$ 355 mil são
proveniente dos recursos da Prefeitura, e
o restante foi rateado entre as empresas
FANEM, Roll-For e Menaf. “Não existe
asfalto gratuito. Sabemos que é um direito
do empresário ter infra-estrutura nas vias
públicas, e essas parcerias colaboram para
agilizar as obras e escapar das constantes
promessas”, diz o presidente da ASEC, Luis
Carlos Teodoro.
A pavimentação dessas três vias deve beneficiar não só as empresas que estão dividindo o custo com a Prefeitura, como também a

comunidade local e outras 25 companhias,
já que a dificuldade de trânsito para veículos e pedestres, principalmente para os caminhões carregados de produtos, trazia sérios danos aos patrimônios e contratempos
que custavam caro. A FANEM, por exemplo, que emprega mais de 200 funcionários,
corria o sério risco de ser interditada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), já que as condições da rua (lama,
poeira, etc.) poderiam influenciar na higiene
dos produtos produzidos pela empresa. “Se
Guarulhos é o 8° maior PIB do Brasil, cadê
o asfalto? Cadê a infra-estrutura para as empresas? Isso deve ser oferecido sem que precisemos pagar. Agora, por exemplo, continuamos a sofrer com o pó proveniente das
vias sem asfalto que existem ao redor da
FANEM. E o que a Prefeitura vai fazer?”, desabada Jaime Rodrigues, da área de compras.
Para Demétrio Koutsantonis, da Roll-For,
a iniciativa poderá atrair mais empresas
para o município, pois, além das vantagens de estar em um dos maiores pólos
industriais do Brasil, os empresários poderão realizar parcerias para benefícios
próprios. “O asfalto vai facilitar muito a
nossa vida, já que irá melhorar a região
em muitos pontos, como no visual e na
entrada e saída de mercadorias”.

A Rua Arthur Schimdt é a primeira a ganhar cara nova. As ruas Cecília Roizen e Gonçalves estão em processo de pavimentação

Um dos impasses, porém, é quanto a Rua
Clementina. De acordo com a lei do PCM
é necessário que pelo menos 2/3 do custo
das obras seja bancado pelas empresas
que lá estão instaladas. Porém, segundo
Boris Zuvela Kosce, da empresa Planurb,
representante da ASEC em todas as fases
das pavimentações, a maioria das empresas daquela região estão em situação financeira critica. Há, no entanto, uma empresa que se mostrou disposta a colaborar
com o asfalto, desde que a Prefeitura devolva um certo crédito que ela tem pendente. “Nos anos 90, conseguimos asfaltar mais de 40 vias em menos de três anos,
mas agora parece que a coisa está muito
morosa. Nessa velocidade, as 70 vias de
Cumbica que necessitam de asfalto só
conseguirão daqui dez
anos”, enfatizou Boris.
Para tentar sanar o
problema da Rua
Clementina, mesmo
sem a participação
das empresas, haverá uma reunião com o
Secretário de Obras,
Artur Cunha, no próximo dia 13, a qual a
ASEC acompanhará.
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união

cidade

Empresários e trabalhadores

Guarulhos é Rica?

juntos em defesa da vida

O descaso não condiz com a riqueza
José Roberto Lapetina: redução dos juros e dos tributos
Divulgação

No último dia 28 de abril, às margens da Rodovia Presidente Dutra, em frente à Yamaha, Tecfil
e Persico, um protesto antes inconcebível aconteceu: trabalhadores e empresários juntos com
o mesmo discurso.
O protesto tinha muitos motivos: a necessidade
da construção de uma passarela no local, já que
muitos trabalhadores têm sofrido graves acidentes terminados em morte; os altos juros, que impedem o crescimento da indústria e a geração de
empregos; a alta carga tributária, que vem tirando
o poder de compra do cidadão, o que acarreta em
menos vendas e, conseqüentemente, em menos
postos de trabalho; e a MP 242, que pretende tirar
direitos do trabalhador aposentado, adoentado ou
que tenha sofrido algum acidente no trabalho.
Sindicalistas como Paulinho (presidente da
Força Sindical), José Pereira (presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos) e
os empresários José Roberto Lapetina (diretor
do CIESP Guarulhos), Luis Carlos Teodoro
(presidente da ASEC) e Decio Pompêo Junior
(presidente da ACE) foram unânimes e tiveram o mesmo discurso: “os governos em suas
esferas precisam rever suas políticas em prol

do país, de São Paulo e de Guarulhos, cada
qual na sua competência”.
A passarela de pedestres, que segundo Pereira
tem sua construção garantida pelos empresários
da região, não é instalada pela falta de vontade
política da Prefeitura e da Nova Dutra. “Se fosse
para construir pedágio, já tinham feito umas dez
cabines há muito tempo”.
Quanto aos outros assuntos, enquanto os nossos
dirigentes continuarem com a hipocrisia não haverá soluções. A MP 242 é uma mostra disso, já
que foi criada sob alegação de que é para conter
as fraudes. “Por que então eles não fiscalizam internamente?”, indaga Teodoro. Lapetina e Décio
Pompêo defenderam o mesmo ponto: a necessidade de uma redução nos juros e na alta carga
tributária, que estão sufocando as empresas. “A
sociedade está pagando caro demais: altos impostos, juros, desemprego e, por falta de uma passarela, está pagando com a vida, tudo por causa da
incompetência de nossos governantes”, enfatizou
o diretor do CIESP Guarulhos.
Estiveram ainda presentes na manifestação, que
reuniu mais de 1.500 trabalhadores, os vereadores Luiz Alberto Zappa e Toninho Raimundo.

Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Produto Interno
Bruto (PIB) dos 5.560 municípios do país revela
que apenas nove cidades brasileiras são responsáveis por 25% da produção de bens e serviços.
Guarulhos ocupa a oitava posição, atrás de São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belo Horizonte, Duque de Caxias e Curitiba, e à frente de
São José dos Campos. Divulgado nesta terça-feira
(03), o estudo é inédito e os dados são referentes
ao ano de 2002.
Com uma arrecadação anual de aproximadamente R$
950 milhões, Guarulhos conta com cerca de 49 mil
prestadores de serviços, 12,5 mil estabelecimentos
comerciais e 2.200 indústrias, concentradas principalmente nos setores químico, farmacêutico, têxtil,
metalúrgico, automobilístico e gráfico, entre outros.
A principal empresa arrecadadora de Guarulhos é a
Petrobrás Distribuidora, instalada em Cumbica, que
responde por cerca de R$ 45 milhões anuais, ou seja,
0,5% do total. A empresa também é a que mais contribui com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido na cidade, respondendo por R$ 1 bilhão dos R$ 11,6 bilhões arrecadados anualmente.
De acordo com a pesquisa do IBGE, a concentração da geração interna da renda e a difusão espacial
da produção de riquezas já foram maiores. Em 1999,
somente sete municípios somavam 25% do PIB brasileiro. A participação relativa da população nestes

municípios é de 15,2%. Dos 5.560 municípios do
país, 70 eram responsáveis por metade do PIB
em 2002, o que representa 33,3% da população.
O estudo mostra também que muitas cidades têm
uma participação inexpressiva na produção de
bens e serviços: 1.272 unidades administrativas
autônomas somam apenas 1% do PIB, o equivalente a 3,7% da população.
Em relação a 1999, início da série histórica do levantamento, Manaus passou Belo Horizonte e
Guarulhos foi incluída na lista, juntamente com Duque de Caxias e São José dos Campos. Segundo o
IBGE, o crescimento de Guarulhos foi motivado principalmente pelas atividades industriais, que
corresponde a 58% do total de impostos arrecadados
na cidade. Os setores de transporte e do comércio
atacadista também se sobressaíram nessa pesquisa.
(Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Guarulhos)
Onde está a riqueza?
Apesar da pujança, da riqueza, dos empregos e da
atividade econômica que nosso Parque Industrial
produz, colocando Guarulhos num patamar invejável, os empresários convivem com a sujeira, poeira, favelas em suas portas, trânsito caótico e num
clima de insegurança e insatisfação constantes.
A indústria contribui com 58% dos impostos, portanto, é quem mantém a cidade, mas sempre foi tratada com pouco caso pela administração pública.

Com o apoio do CIESP, ASEC e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Elizeu Martins espera contribuir para o desenvolvimento de Cumbica

ação

A ASEC tem
participado
intensamente do
cenário políticoempresarial...

Dono de um currículo com vasta experiência, tanto ao que
se refere à administração de entidades públicas quanto empresariais e privadas, Elizeu Nunes Monteiro Martins assumiu recentemente a coordenação da Unidade 5 da Prefeitura de Cumbica com a incumbência dada pelo prefeito Elói
Pietá de coordenar as ações municipais de revitalização da
Cidade Satélite Industrial, além de manter o canal de comunicação aberto com os empresários locais.
Advogado e contador, utilizou-se dos quatro primeiros meses de gestão para promover um balanço das necessidades
da região, para, ai sim, enfrentar os desafios do coração
industrial da cidade, o qual, ele garante, é a prioridade do
segundo mandato do governo petista.
Indicado para a coordenação pelos dirigentes do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) Regional
Guarulhos, e apoiado pela ASEC, o ex-diretor executivo
da Bergamo Companhia Industrial admite que o setor público não vinha dando a atenção necessária aos empresários, até meados do primeiro mandato de Elói, quanto foi

outorgada a Lei de Incentivos Fiscais. “A atual gestão está
procurando intensificar as melhorias com a inclusão, em
seu plano de Governo, de ações que visem dar mais suporte
aos empresários”, comentou Elizeu.
Fazendo do diálogo um dos pilares mais importantes de
sua gestão, o coordenador da Unidade 5 propõe a participação ativa como uma das formas de diagnosticar os problemas que martirizam os empresários. Além de fazer o
chamado porta-a-porta, Elizeu diz que está à disposição
para atender os empresários por qualquer canal de comunicação. “Ajudar no desenvolvimento da região de maneira a proporcionar melhores condições para que as empresas possam realizar seus negócios e facilitar o relacionamento entre as várias camadas da sociedade e o setor público
são os papéis que o prefeito confiou a mim”, enfatiza.
Um dos principais empecilhos para Elizeu é a falta de recursos financeiros. Por isso, ele analisa cada necessidade
conforme seu grau de emergência. Para enfrentar os problemas dos buracos e da sujeira nas vias de Cumbica, por

exemplo, convocou um mutirão de limpeza e tapa-buracos.
No quesito trânsito, já conseguiu uma resposta positiva da
Nova Dutra quanto à implantação de uma alça de acesso à
Rodovia. “Algumas ações para melhorar a região foram
articuladas com as várias Secretarias. Nosso objetivo agora
é aprimorar o contato com os empresários para obter as
parcerias necessárias e acelerar o processo de revitalização”.
Antes de ser nomeado para ocupar o cargo de coordenador da Unidade 5, Elizeu Nunes Monteiro Martins foi
conselheiro do CIESP-Guarulhos (1998-2001 e 20012004), membro do grupo executivo da Secretaria de Indústria e Comércio (hoje Secretaria de Desenvolvimento econômico), onde colaborou para a implantação da
Lei de Incentivos Fiscais, e diretor da ASEC entre 20022004. Para ele, a entidade se situa como uma das mais
importantes associações empresariais da cidade, “A
ASEC tem participado intensamente do cenário políticoempresarial, proporcionando várias atividades no sentido
de promover a valorização e melhorias para o setor”.
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Enfim, a 2ª Rodada de Negócios
Em contagem regressiva para a realização da 2ª edição
do evento, a ASEC mostra porque a Rodada está prestes
a consolidar-se como o maior encontro entre
empresários em Guarulhos

Os empresários que
aguardam com ansiedade a 2ª
Rodada de Negócios podem ficar
sossegados, enfim, 17 de maio está muito próximo. Com a pretensão
de consolidar a Rodada como o maior evento empresarial de toda
Guarulhos, a Associação dos Empresários de Cumbica (ASEC) reunirá
em um só espaço 70 empresas, que apresentarão seus produtos e
serviços por meio de stands. Para estimular ainda mais a realização
de negócios e superar o sucesso comercial da 1ª edição, o novo evento
terá algumas novidades.
Apesar de ter sido criada para atender aos anseios dos associados da
ASEC, a Rodada de Negócios desta vez será aberta aos empresários
de todas as regiões de Guarulhos e de cidades vizinhas, o que ajudará
a promover uma interatividade ainda maior. Além disso, o evento
contará com a participação de 500 convidados – empresários e agentes
de compras e vendas –, os quais lá estarão para realizar grandes
negócios. “Um dos vetores da ASEC é estimular negócios através de
parcerias promovendo contatos entre empresas de diversos setores.
Pelos resultados da 1ª edição da Rodada creio que alcançamos esse
objetivo, o que faz desse evento um investimento ímpar”, diz o
presidente da ASEC, Luis Carlos Teodoro.
A melhor novidade da 2ª Rodada de Negócios, no entanto, fica por
conta das Empresas Âncoras, que recepcionarão os patrocinadores do
evento em horário especial (das 14h às 18h). Com a participação de 88
empresários, serão formados grupos intermodais que se revezarão entre
as onze mesas nas quais estarão as Empresas Âncoras, que identificarão
fornecedores em potencial. A cada rodada, novos grupos serão
formados. Ao final das onze mesas os participantes terão realizado
contatos com 87 empresas em poucas horas. “Isso é mais uma
ferramenta que idealizamos para aprimorar a interatividade e estimular
ainda mais o intercambio comercial entre os participantes”, salientou o
diretor de eventos da ASEC, Sérgio Bellíssimo.
Numa época em que a disputa por mercado é cada vez mais acirrada,
inovar para colocar sua empresa e/ou serviço em destaque é um
diferencial que pode trazer economia, alavancar vendas, oferecer
melhores prazos de entrega e fazer com que sua empresa torne-se
referência local.
Criada justamente para dar ao pequeno e médio empresário da grande
indústria a oportunidade de expor seu trabalho e buscar parceiros
em potencial, tudo isso com economia, a Rodada de Negócios de
Cumbica/Guarulhos chega a sua 2ª edição, prestes a ser consolidada
como o primeiro evento da cidade a oferecer interatividade entre
tantos empresários.
Apesar do grande e heterogêneo parque empresarial, Guarulhos não
tem tradição neste tipo de atividade (negócios com parcerias), comum
em outras regiões do Estado. Um exemplo disso é a INFRAERO e a
Woodtec Embalagens Especiais. Ambas instaladas na cidade há anos,
nunca conversaram sobre uma possível parceria. Foi a partir da troca
de cartões e idéias realizada na 1ª Rodada de Negócios que
vislumbraram a possibilidade de trabalhar em conjunto. “Nos
motivamos a realizar esse evento após descobrir que muitos empresários

compram produtos de
lugares distantes, o que
encarece seus gastos e, em muitos casos, compromete seus prazos de
entrega”, comenta Luis Carlos.
A ASEC, com o apoio da ACE, CIESP e AGENDE, espera que esta
seja uma iniciativa que venha somar a todos os interesses, não só
negociais, mas também para a geração de empregos, aumento de
movimentação econômica e arrecadação tributária, o que contribuirá
para o desenvolvimento econômico e social da cidade.
Com a participação de grandes empresas (Âncoras), consumidoras de
produtos e serviços, como a Visteon, Carnevalli, Gerdau, Cummins,
Karina, Weg Motores, Finoplastic, INFRAERO, SEW, Pompom e
Marfinite, a ASEC tem a plena certeza de que muitos pequenos e médios
empresários abrirão novas frentes de negócios.
Os patrocinadores máster (SEISA, Banco do Brasil, Finoplastic,
INFRAERO e Conexão FGVe Guarupas ) são grandes fornecedores de
produtos e serviços focados no segmento empresarial, o que, segundo
Luis Carlos Teodoro, ilustra a credibilidade do evento, que também terá
a participação da Prefeitura Municipal – um reconhecimento da
importância desta iniciativa.
Outros 59 participantes também terão seu espaço para expor sua
empresa, produtos ou serviços.
Para quem ainda não garantiu a sua participação, o diretor de eventos da
ASEC, Sérgio Bellíssimo, alerta: “se você, empresário, não conseguiu um
lugar, não desanime, ainda há algumas vagas na modalidade “PRATA”,
que, entre outras reciprocidades, permite a distribuição de material
publicitário a todos os participantes”.
A adesão individual é outra modalidade de participação, a qual proporciona
ao aderente o acesso a todas as dependências do evento e a possibilidade
de realizar contatos com os participantes, executando um Network num
ambiente descontraído e confortável, com serviço de coquetel e bebidas
ao nível do Caesar Park Hotel. Dos 500 convites disponibilizados restam
apenas 80. Portanto, não deixe para a última hora.

A todos, bons negócios!
Serviço
2ª Rodada de Negócios de Cumbica/Guarulhos
Local: Caesar Park Hotel
Data: 17 de maio de 2005
Horário: das 14h às 18h – apresentação das Empresas Âncoras
das 18h às 23h – coquetel seguido de feira onde participantes
apresentarão produtos e serviços (ver localização em mapa ilustrativo)
Convites e Informações: (11) 6475-3041/ 6475-1608
asecpress@terra.com.br
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