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NOSSO MELHOR MOVIMENTO É VER
 A INDÚSTRIA CRESCER FORTE.

O SESI Ceará oferece soluções nas áreas
de Qualidade de Vida e Educação para
que os colaboradores da indústria sempre 
trabalhem no melhor ritmo e obtenham
os melhores resultados. 

A decisão mais saudável que sua empresa 
pode adotar é cuidar bem de seus 
trabalhadores.

PROCURE O SESI E CONHEÇA
NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS.
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tHiNK toGetHer

Hoje é um bom dia 
para otimizar a sua 
cadeia produtiva.

www.totvs.com
Competitive-se Com totvs. pensando juntos, fazemos melhor. 

unidade ceará e vale do são Francisco: (85) 3304 9000

A sua indústria pode ser mais eficiente, rentável e competitiva. Nossas soluções em tecnologia 
colocam você no controle da sua gestão, proporcionando agilidade no atendimento dos pedidos, 
reduzindo custos de estoque e tornando o seu dia a dia mais simples e conectado. 

Nossas soluções em software de gestão, produtividade 
e Colaboração podem traNsformar o seu NegóCio hoje.



Ao leitor
O presidente Beto Studart é o entrevistado desta edição da Revista da FIEC, 

marcando o primeiro ano da atual gestão da instituição. A conversa trata sobre 

intervenções que modificaram a estrutura organizacional da federação neste 

período, com foco na mudança de hábitos registrados nas casas do Sistema 

FIEC. Novos hábitos que abriram caminhos para novos desafios e perspectivas 

institucionais. Na entrevista, Beto Studart também aborda a relação com os 

poderes públicos e a conjuntura nacional.

Para além da entrevista com o presidente, gestores do SENAI, SESI, IEL, CIN  

e da própria FIEC fazem suas próprias avaliações sobre esse primeiro ano de 

gestão, apontando para o que deve ser feito no futuro. O balanço é que se foi um 

ano difícil para todos em vários aspectos, não se pode, todavia, negar os avanços 

que foram alcançados até agora na gestão da FIEC.

Boa leitura!
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Entrevista

Intervenção nos hábitos de gestão

FOTO  
DE CAPA
GIOVANNI 
SANTOS
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1 ANO DE GESTÃO

Abertura para 
os industriais 
e respeito da 
sociedade24
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Integração, modernidade  
e agilidade

Referência em saúde, qualidade de 
vida, educação e sustentabilidade

Inovação, tecnologia e melhores 
profissionais para as empresas

Reestruturação em busca  
da modernidade

Maior aproximação com  
as casas do Sistema FIEC
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Tenho a honra de comemorar 
um ano de gestão como vice-
presidente da gestão que tem 
à frente o presidente Beto 
Studart, um empresário de 
sucesso, com uma história 
tão bonita, um líder, que 
tem conduzido com muita 
sabedoria a FIEC, diante do 
momento político e econômico 
brasileiro. Ele tem incentivado 
os empresários que formam 
a federação a ter criatividade 
para superar esse momento 
difícil pelo qual passa o país.

ALEXANDRE PEREIRA,  
1º VICE-PRESIDENTE

Neste um ano de gestão, 
o que mais se destaca 
é a ousadia e coragem 
do presidente Beto 
Studart. Ele soube fazer o 
enxugamento da gestão 
da casa, com rapidez. 
Estamos colhendo os 
ótimos frutos disso.

A diretoria que completa 
um ano em setembro, com 
a liderança do presidente 
Beto Studart, tem avançado 
muito na reestruturação 
da FIEC, adequando 
receita e despesas, e no 
campo político, avançou 
estreitando laços com 
governo do Estado e com a 
Prefeitura de Fortaleza.

A gestão do presidente Beto 
Studart se destaca pela 
elegância na gestão, firmeza 
na tomada de decisões 
e dinamismo de agregar 
pessoas em torno dos 
objetivos da federação.

ROBERTO SÉRGIO,
VICE-PRESIDENTE

HÉLIO PERDIGÃO,
VICE-PRESIDENTE

CARLOS FUJITA, 
VICE-PRESIDENTE
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Abnegação, companheirismo, 
seriedade, transparência. Para 
mim, essas palavras definem 
um pouco o espírito da nossa 
diretoria, um grupo com boa 
vontade e um grande desafio 
de superar as dificuldades e 
adversidades enfrentadas devido 
a atual conjuntura econômica 
e política do nosso país. Com 
imensa responsabilidade com a 
indústria e a economia cearense, 
temos trabalhado com sacrifício e 
utilizando todos os recursos para 
criar um ambiente de crescimento 
e superação.

EDGAR GADELHA,
DIRETOR FINANCEIRO

Surpreendeu-me a 
forma de trabalhar do 
presidente Beto Studart, 
um homem de negócios e 
um gestor exemplar. Neste 
primeiro ano, conseguimos 
aprimorar a gestão, setor 
a setor da federação e 
das casas, para melhor 
atender nossos clientes e aos 
sindicatos filiados.

Uma gestão de muito trabalho, 
que primou pela coesão aos 
diversos setores da economia 
cearense, sempre com o objetivo 
de levar à frente discussões 
importantes para os empresários 
e para sociedade em geral. Em 
um ano, vemos uma clara união 
do setores industriais, tomadas 
de posições com otimização das 
atividades do SESI, SENAI e IEL.

Olhar pra dentro do Sistema 
FIEC foi muito importante 
porque pudemos perceber 
desafios, virtudes e o que fazer 
para manter o Sistema FIEC 
eficiente e viável. O trabalho 
desenvolvido pela diretoria, na 
pessoa do presidente Beto Studart 
foi fundamental para que isso 
viesse a acontecer. Ele tem uma 
determinação para realmente 
fazer tudo funcionar de forma 
eficiente e com qualidade sobre 
todos os aspectos.

RICARDO CAVALCANTE, 
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RICARD PEREIRA SILVEIRA, 
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO

MARCUS VENICIUS ROCHA SILVA,  
DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO



010

G
IO

VA
N

N
I S

A
N

TO
S 

/ S
IS

TE
M

A 
FI

EC



011

POR ANA MARIA XAVIER  
E LUIZ HENRIQUE CAMPOS
FOTOS GIOVANNI SANTOS

As instituições de 
classe devem ser 
vividas durante 
um pequeno 
espaço de tempo

A GESTÃO DA FIEC TENDO À FRENTE O PRESIDENTE BETO 
STUDART COMPLETA UM ANO EM MEIO A PROFUNDAS 
TRANSFORMAÇÕES NA INSTITUIÇÃO. COMO RESSALTADO 
NA ENTREVISTA A SEGUIR, NUNCA FOI SEGREDO PARA 
NINGUÉM A VISÃO BASTANTE CRÍTICA DO ATUAL 
PRESIDENTE, NÃO APENAS SOBRE A FEDERAÇÃO, MAS EM 
RELAÇÃO AO SISTEMA INDÚSTRIA COMO UM TODO. EM 
VISTA DISSO, SUA ATUAÇÃO IMPUNHA A NECESSIDADE DE 
UMA INTERVENÇÃO NO MELHOR SENTIDO, QUE ERA NA 
MUDANÇA DE HÁBITOS DE GESTÃO. 
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Revista da FIEC – Presidente, gos-
taríamos de iniciar pedindo que o 
senhor fizesse uma avaliação sobre 
esse primeiro ano de sua gestão à 
frente da FIEC.

Beto Studart – Eu sempre tive, e não 
é segredo, uma visão bastante crítica, 
não apenas sobre a federação, mas em 
relação ao sistema indústria como um 
todo, porque avalio que temos uma série 
de práticas que precisam ser renovadas. 
Nesse sentido, o que eu posso dizer é 
que quando assumi a presidência da 

FIEC, assumi com muita honra por suce-
der um homem como Roberto Macêdo. 
Como também me honra muito ter su-
cedido o Jorge Parente, e principalmente 
o Fernando Cirino, pessoa ligada ao 
nosso grupo, assim como Luis Esteves e 
José Flávio Costa Lima. Destaco Roberto 
Macêdo e Fernando Cirino como figuras 
iconográficas, até porque no que tange 
a José Flávio e Luis Esteves eu não tive 
um conhecimento mais próximo de suas 
gestões, por ainda estar iniciando minha 
trajetória na instituição. Roberto Macêdo 
é um emblema como cidadão, que deu 

“A diretoria atual da FIEC não se 
distancia dos objetivos a que nos 
propomos e os superintendentes agora 
andam ali, ombro a ombro conosco.”

PASSADO ESSE PERÍODO INICIAL, BETO STUDART DESTACA COMO ASPECTOS 
IMPORTANTES A ABERTURA DA FEDERAÇÃO PARA OS INDUSTRIAIS. “VEJO 
QUE A FEDERAÇÃO ESTÁ MUITO BEM INSERIDA NESSE CONTEXTO E TAMBÉM 
MUITO BEM RESPEITADA ENTRE AS DEMAIS INSTITUIÇÕES DE CLASSE.” ELE 
DESTACA AINDA QUE A FORMA DE GERIR A FIEC PERMITIU AMPLIAR AS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS E FORTALECER A ENTIDADE COMO UM AGENTE IMPORTANTE 
DA NOSSA SOCIEDADE.

OUTRO PONTO CITADO COMO FUNDAMENTAL NESSE PRIMEIRO ANO DA GESTÃO 
BETO STUDART FOI A APROXIMAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO. HOJE, A FIEC 
TRABALHA EM CONJUNTO COM O GOVERNO ESTADUAL A FORMATAÇÃO DE UM 
MODELO QUE PERMITE OFERECER AO ESTADO UM NOVO MOMENTO DA GESTÃO 
DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. “TEMOS TIDO NESSA GESTÃO UMA RELAÇÃO DE 
PROXIMIDADE COM OS GESTORES PÚBLICOS, DISCUTINDO, DEBATENDO EM 
ALTO NÍVEL, SEMPRE COM MUITA ABERTURA DE PARTE A PARTE. ISSO É A BOA 
POLÍTICA, A QUE EXISTE PENSANDO NO BEM MAIOR DE TODOS.”
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tudo de si pela instituição, que merece 
um respeito todo especial. Cada ex-pre-
sidente deu tudo de si a cada momento, 
dando tudo de si em prol da respeita-
bilidade da instituição. Sobre a minha 
gestão, que está completando o primeiro 
ano, eu destacaria que nós abrimos mais 
a federação para os industriais e para 
a sociedade. Vejo que a federação está 
muito bem inserida nesse contexto e 
também muito bem posicionada entre 
as demais instituições de classe. Com 
essa forma de gerirmos os destinos da 
federação, com proatividade e com uma 
comunicação precisa, que nos permite 
ampliar as ações aqui desenvolvidas 
e nos fortalecer enquanto um agente 
importante da nossa sociedade.
 
RF – Presidente, toda mudança, toda 
ruptura, é complexa e deixa marcas, 
pode deixar traumas. Como o senhor 
vem lidando com isso nesse primeiro 
ano de gestão?

BS – Eu senti de imediato que era 
preciso fazer mudanças. Mas essa 
intervenção tinha que ser feita no melhor 
sentido, que era na mudança de hábitos 
de gestão. Nesse sentido é que muda-
mos os superintendentes das Casas Sesi, 
Senai e IEL. Não foi porque houvesse 
aqui, acolá algum com defeito maior. 
Não. Mas todos estavam inseridos em 
um contexto, de certo modo, mais anti-
go, não alinhados com as melhores prá-

ticas modernas, na minha forma de ver. 
Nós mudamos esses quadros para dar o 
mote de um novo momento, para criar 
um novo ambiente, e é isso que estamos 
fazendo. Tanto é, que a Federação das 
Indústrias do Ceará se destacando entre 
as demais federações do Brasil, está 
sendo mais respeitada pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI). Além 
disso, a diretoria atual da FIEC não se 
distancia dos objetivos a que nos propo-
mos e os superintendentes agora andam 
ali, ombro a ombro conosco. Você sentia 
que a Diretoria Executiva estava em 
um canto, vendo a federação de um 
jeito, e os superintendentes, com visões 
independentes, iam tocando suas áreas 
no dia a dia. Nosso modelo é diferente, 
os superintendentes são executivos que 
conduzem as ações sob as diretrizes da 
Presidência e da Diretoria.
 
RF – Presidente, o que foi alcançado 
neste primeiro ano o senhor conside-
ra que está dentro do planejado, foi 
além do previsto, ou ficou aquém?

BS – Já demos saltos importantes, mas 
ainda não alcançamos o que eu, parti-
cularmente, como presidente, almejo. 
Mas sinto que o trem já está em cima 
do trilho e daqui a pouco vamos chegar 
onde queremos. Ainda vamos ter que 
caminhar um pouquinho, porque temos 
a parte de informatização, teremos que 
colocar as informações de todos os 

níveis, em bancos de dados para que 
dali possamos fazer leituras e tomar 
as decisões com base em informação, 
inteligência, estratégia. Para isso, temos 
à disposição o BSBOARD, sistema de BI, 
Bussiness Inteligence, que foi doado por 
mim à Federação e vai nos ajudar nessa 
visão, criando nos gestores e servidores 
o hábito de se monitorarem, de se ana-
lisarem. Os indicadores são uma parte 
que está faltando, porque precisamos ter 
os parâmetros mínimos para cada casa, 
para se conhecerem e saberem como 
estão indo e poderem corrigir os rumos 
quando for preciso. Estamos avançando 
nos passos do planejamento estratégico 
das casas e do Sistema FIEC, evoluindo 
nesse sentido.
 
RF – O senhor assumiu a gestão da 
FIEC em um momento conjuntural 
complicado. Em que sentido essa con-
juntura atingiu possíveis medidas que 
o senhor pretendia tomar ou tomou?

BS – Não nos atingiu, não modificou a 
nossa gestão. O que modificou foi que 
essa situação pela qual o país passa per-
mitiu que a federação se posicionasse 
sobre o contexto nacional e isso nos deu 
mais visibilidade, porque todos nossos 
posicionamentos foram extremamente 
responsáveis. Não tivemos em nenhum 
momento defesas particulares de grupo 
A, B ou C que fazem parte da federação. 
Nós sempre falamos em nome de um 
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Roberto Cláudio, Prefeito de Forta-
leza – Se o senhor pudesse estabe-
lecer um projeto estruturante para 
a cidade de Fortaleza a ser feito em 
parceria com a prefeitura e a FIEC, 
que projeto seria esse?

BS – Nós temos na FIEC um ambiente 
de empresários que pode contribuir 
fundamentalmente, até eventualmente, 
fazendo parcerias com o poder público 
municipal. Em termos estruturantes, te-
mos primeiro que entender as aptidões 
econômicas de Fortaleza. A priori, pen-
so que nossas aptidões estão voltadas 
para grandes eventos. Aqui nós temos o 
sol, o ar, o vento, um centro de eventos 
extraordinário, um povo que gosta de 
desafios, gente com capacidade inte-
lectual. Outra possibilidade, potencial 
muito relevante, e que o próprio prefei-
to Roberto Cláudio está criando, seria 

conceito e da verdade. Esse é o nos-
so discurso e também a nossa prática 
que serviu para dar maior visibilidade, 
reforçando o papel da nossa instituição, 
no sentido do respeito e da responsabili-
dade para defender aquilo que entende-
mos por correto.
 
RF – O senhor está surpreso com a di-
mensão que determinados posiciona-
mentos tomados pela FIEC, para além 
dos muros da instituição, ganharam 
em vista das circunstâncias que se 
apresentaram?

BS – Não me surpreende. Mas percebo 
que, para que nossos objetivos sejam 
alcançados, esses posicionamentos têm 
sido importantes. A FIEC hoje é procura-
da por todos os segmentos econômicos, 
pelas lideranças da sociedade, pela clas-
se política, para trocarmos ideias, isso é 
inegável. A Casa da Indústria está sendo 
palco para grandes discussões. Não é 
surpresa, porque nos preparamos para 
isso, para sermos protagonistas de um 
novo momento e estamos conseguindo, 
sem nenhum interesse político. Pelo fato 
de não termos partido, em termos de 
vinculações a siglas, faz com que nossas 
palavras sejam realmente entendidas 
como verdadeiras.

um grande centro para o desenvolvi-
mento de tecnologias. Fortaleza poderia 
ser o vale do Silício do Brasil, porque 
nós temos todas as condições. Seria 
uma ótima oportunidade de explorar 
nossas inteligências. Estamos cheios 
de gênios e podemos ainda atrair os 
cearenses que passaram pelo ITA de 
volta para cá, para exercer seu poten-
cial na sua terra. Então, eu acho que até 
em parceria com o Governo do Estado 
se poderia pensar no desenvolvimento 
de um grande centro tecnológico em 
Fortaleza. É preciso ressaltar o esforço 
que o prefeito está empreendendo para 
oferecer incentivos a empresas que 
queiram se instalar na cidade.
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Camilo Santana, governador do Ce-
ará – A indústria cearense tem sido, 
ao longo dos anos, um dos princi-
pais parceiros do desenvolvimento 
econômico do estado. Mas ainda é 
preciso caminhar muito. O polo me-
talomecânico, com a implantação 
de equipamentos como a siderúrgi-
ca, precisa virar realidade. Como a 
FIEC pode ajudar nesse processo?

BS – Precisamos criar, no entorno da 
siderúrgica, uma estrutura que permita a 
instalação de um polo metalomecânico, 
mas para isso temos que trabalhar muito. 
O governador abordou especificamente o 
polo metalomecânico, onde poderíamos 
pensar em atrair uma indústria automo-
bilística. Acho que poderia ser um ponto 
de partida para montar uma série de 
empreendimentos satélites que ficariam 
no seu entorno, com perfil tecnológico 
avançado. A própria siderúrgica já é um 
impulsionador nesse sentido. Se pu-
déssemos atrair também uma empresa 

para consumir os bens produzidos pela 
siderúrgica, ao invés de apenas exportar-
mos toda a produção, seria um pontapé 
importante para o Ceará se desenvolver 
mais. Acho que isso é factível. Não estou 
dizendo que seja fácil, mas possuímos 
elementos fundamentais para isso, como 
o Porto do Pecém. A refinaria não veio, 
mas a siderúrgica trará força para o Com-
plexo Industrial do Pecém e a indústria 
automobilística seria a grande tacada.
 
RF – E como a FIEC poderia contribuir 
para isso?

BS – A FIEC pode contribuir muito 
dependendo da decisão do governo. Na 
medida em que ele acene para nós a 
disposição para aceitar essa ideia, nós 
poderíamos, em parceria, buscar essas 
oportunidades. Não é bom para a FIEC 
sair sozinha em busca desse objeti-
vo, sem a anuência do poder público 
estadual, cabe à Federação apenas a 
indução de uma ideia. 

“A refinaria não veio, mas a 
siderúrgica trará força para o 
Complexo do Pecém e a indústria 
automobilística seria um 
importante reforço.” 
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“Não que outros 
aspectos não sejam 
importantes, mas 
estradas e água são 
as duas prioridades 
que destaco como 
merecedoras da 
máxima atenção.” 
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Marcos Holanda, presidente do 
BNB – Na sua visão, qual o papel 
fundamental de um banco de de-
senvolvimento?

BS – O Banco do Nordeste teve seu 
papel importante no passado, depois, 
me parece, assumiu uma posição par-
tidária, mas agora, com uma visão nova 
de apoiar o médio empresário, acena 
com a possibilidade de criar um novo 
momento no Nordeste. Com o BNB, 
junto a outras estruturas de fomento, 
apoiando a média empresa, esta média, 
no futuro, poderá vir a ser grande, virão 
novas tecnologias, enfim, mais desen-
volvimento e força econômica. Aquela 
ideia assistencialista de que o Banco 
devia atender a qualquer empresa com 
dez funcionários, o que não positivo, 
perdeu espaço. Pode até continuar 
fazendo, desde que não esqueça que a 
média e grande empresa são também 
muito importantes por representarem 
o desenvolvimento sustentável. O novo 
presidente, Marcos Holanda, traz para 
nós esse alento em relação ao Banco e 
sua postura nos anima.
 

André Facó, secretário de Infraes-
trutura do Ceará – Qual a impor-
tância da infraestrutura no processo 
de fomento da produção industrial 
no estado, e qual seria a prioridade 
para o setor atualmente?

BS – Sem infraestrutura não vamos a 
lugar nenhum. Em termos de prioridade, 
eu diria que são as estradas, porque, no 
Brasil inteiro, elas estão precárias. Nosso 
porto está bem encaminhado, mas o 
aeroporto precisamos ampliar. Temos 
a possibilidade do Hub da TAM, e seria 
realmente muito importante para dina-
mizar a nossa economia, principalmente 
na Região Metropolitana de Fortaleza. 
Porém, no que se refere a estradas, 
muito ainda está faltando para nos dar o 
suporte logístico necessário à produção 
industrial. Outra demanda especialmen-
te relevante é o suprimento de água, 
para o consumo, para o distrito industrial 
e para a agricultura. Já está havendo 
racionamento para a agricultura irrigada 
e isso é péssimo para o setor primário. A 
conclusão das obras da transposição das 
águas do rio São Francisco é impres-
cindível. Não que outros aspectos não 

sejam importantes, mas estradas e água 
são as duas prioridades que destaco 
como merecedoras da máxima atenção.
 
RF – Presidente, as perguntas do 
prefeito, do governador e do secretá-
rio André Facó abordam a temática da 
infraestrutura, mas também inferem 
de certa forma à FIEC um papel na 
preparação de um caminho para o 
futuro do estado. Como a FIEC pode-
ria se inserir nesse contexto, em seu 
atual modelo de gestão?

BS – Tínhamos as estruturas meio que 
apartadas na FIEC. Além disso, como 
instrumento de pensamento do em-
presariado local, faltava à federação a 
criação de algumas estruturas de produ-
ção e sistematização de conhecimento 
estratégico. Criamos então o Núcleo 
de Economia e o Núcleo de Energia. 
Estamos no processo de construção do 
Programa para Desenvolvimento da In-
dústria, pelo Núcleo de Economia, agora 
trabalhando na definição das Rotas 
Estratégicas dos setores mais relevantes 
para o Ceará. Começamos com o foco no 
setor de Energia e no setor de Eletrome-
talomecanica, e temos mais outros onze 
setores a serem mapeados nos próximos 
meses. O Núcleo de Economia foi criado 
para que possamos ter o entendimento 
crítico da situação do estado, de forma 
on-line, a tempo e a hora, para orien-
tarmos os empresários. A Bússola da 
Inovação é outra metodologia que dará 

“Como presidente de uma entidade 
como a FIEC, não posso e nem quero, 
de repente, estar levantando bandeiras 
sem que haja uma sinalização dos 
gestores do poder público.”
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suporte a esta sistematização. No setor 
de Energia, que é um ambiente muito 
próprio do Ceará, mas que estava se 
atrasando por conta de entraves buro-
cráticos, vimos que era necessária uma 
maior interface e, por isso, criamos um 
Núcleo especialmente focado e estamos 
avançando bastante. Também conta-
mos com o Núcleo de Meio Ambiente, 
que tem seu papel importante e vai 
merecer nossa atenção crescente para 
alinharmos cada vez mais a indústria 
cearense aos conceitos mais moder-
nos de sustentabilidade, que também 
podem fortalecer a nossa competitivi-
dade. E estamos sempre observando a 
necessidade de criarmos outros núcleos 
que venham atender a essa perspectiva 
mais estratégica tanto de conhecimento 
quanto de cooperação. Se for o caso, 
teremos outras estruturas voltadas para 
esse objetivo. Mas o que eu penso, e as 
perguntas feitas pelos representantes do 
poder público são importantes para que 
eu reafirme isso, é que o diferencial está 
no fato de que nós sejamos buscados, 
como o governador e o prefeito Roberto 
Cláudio têm feito. Como o governador 
Camilo nos chamou agora para, com 

quatro secretários estaduais, montar-
mos um modelo de concessões públicas. 
Isso é um momento de vanguarda no 
que se refere à relação entre o público e 
o privado, entre estado e setor produti-
vo, e demonstra o interesse do governo 
em um novo cenário. Atendemos ao 
chamado do governador, estamos nos 
reunindo porque, na medida que formos 
convocados para movimentos positivos 
e concretos para benefício do cresci-
mento do Ceará, a FIEC, eu, particular-
mente, e também a nossa Direx, estare-
mos abertos para essa colaboração.
 
RF – Presidente, o senhor citou a 
Direx, efetivamente já por algumas 
ocasiões nas suas respostas. Como é 

que tem sido o papel desse fórum na 
atual gestão da FIEC?

BS – A Diretoria Executiva da FIEC é 
fundamental para a gestão e para o 
alcance dos objetivos de fortalecimento 
da nossa instituição e da nossa indús-
tria. Veja o seguinte: se eu não tiver 
um grupo de companheiros atentos, 
que possam validar as minhas ações, 
que possa criticar com propriedade as 
minhas ações, eu posso estar em uma 
rota errada, equivocada, e não ter as 
conquistas que queremos. A Direx, muito 
mais do que autorizar um pagamento, 
serve para validar ações e pensar junto. 
Eu vejo a Direx como instrumento de 
inteligência e para as grandes decisões.
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Águeda Muniz, secretária de Meio 
Ambiente de Fortaleza – Segun-
do Wellington Webb, ex-prefeito 
de Denver (EUA), o século 19 foi o 
século dos impérios; o século 20, o 
século das nações, e o século 21, o 
século das cidades. A prefeitura de 
Fortaleza tem como missão fazer 
a cidade. De que maneira a FIEC, 
como entidade representativa de 
um relevante segmento, pode con-
tribuir nesse fazer a cidade?

BS – Quando se pensa em um projeto 
de estado, é preciso que todas as dis-
cussões envolvam estudos aprofunda-
dos, contemplando movimentos sociais, 
edificações, observando o que existe 
de mais moderno no mundo, trazendo 
para cá aquilo que podemos aproveitar. 
O prefeito Roberto Cláudio sabe que, ao 
se pensar em um projeto de estado, é 
preciso criar todo esse mosaico, montar 
um fórum, não um fórum pelego, que 
não tenha voz, mas um ambiente que 
possa cobrar. Ao se pensar um projeto 
de estado, o gestor demonstra o seu 
compromisso, mas eu não queria aqui, 
como instituição FIEC, assumir sozinho 
uma tarefa, que, como já disse, cabe a 
uma visão coletiva de cidade.

 

Armando Monteiro, ministro do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio – Presidente Beto, qual o papel 
das exportações para o Ceará e na 
retomada do crescimento do país?

BS – Eu vou ser bem sincero. Eu fran-
camente não sei porque no Ceará se 
fala tanto de exportação como o grande 
negócio que vai alavancar nossa eco-
nomia. Nem tudo a exportação resolve. 
O Ceará tem pouca coisa para exportar: 
tambor de freio, em algum momento, 
as frutas, que também já tem o seu 
espaço definido na pauta de exportação 
do estado. Eu penso que o Ceará, para 
desenvolver a sua indústria, preci-
sa aprender a importar. Temos que ir 
exatamente na contramão desse senso 
comum. Quando você está com a cabeça 
voltada a importar, você vai em busca 
das melhores tecnologias do mundo, vai 

para a India, para a China, para a Europa, 
Estados Unidos, onde tem tecnologia 
para fazer melhores produtos. Além do 
mais, a importação é um instrumento 
fantástico de capital de giro das empre-
sas. Aqui, no nosso ambiente, estamos 
sempre falando em capital de giro e eu 
acho que essa discussão é meio pobre, 
diante de estratégias que podem ser 
montadas na área financeira e resolver 
definitivamente essa solução de capital. 
O resultado da importação é um desses 
instrumentos. As empresas do Ceará que 
têm problema de capital de giro vão para 
o exterior, arranjam produtos na China, 
na Índia e usam os brokers da Alemanha 
para poder facilitar essa transação. Eu 
cito a Alemanha porque tem a maior 
seguradora de exportação do mundo, 
porque eles querem se caracterizar 
como o maior país exportador. Então, 
dou como exemplo a Agripec, que foi 
minha penúltima empresa, onde conse-
gui me tornar grande quando aprendi a 
importar. O meu exemplo como empre-
sário da indústria química pode servir 
para os outros. Foi isso que resolveu 
meu problema e permitiu que a Agripec 
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crescesse nacionalmente, que tivesse 
produto a tempo e a hora, que melho-
rasse suas matérias-primas. Isso porque 
importando podemos ter fornecedores 
do mundo todo, ter opções de prazos 
diferenciados. Foi a minha ida ao mundo 
que me deu condição de concorrer com 
as multinacionais aqui no Brasil. Essa 
preocupação exagerada que nós temos 
em exportar requer que aprendamos 
também a importar para termos compe-
titividade. Nós não devemos nos preocu-
par apenas com exportação, porque ela 
não vai enriquecer o Ceará. Aquilo que é 
exportável que seja, mas devemos pri-
meiro aprender com o mundo a sermos 
competitivos.
 
RF – Presidente, essa visão não seria 
mais voltada às grandes empresas? 
E as pequenas que queiram entrar 
nesse mercado? 

BS – Nós temos sempre que partir do 
princípio de que a pequena empresa 
pode vir a ser média. É uma questão 
de musculatura, de ousadia, de visão 
empresarial, de coragem. Musculatu-
ra que eu digo é a coragem, é acordar 
cedo, trabalhar diuturnamente e deixar 
de lado o complexo de inferioridade, que 
até estamos diminuindo. É conhecer o 
mundo para ir atrás de negócios, e não 
só fazer turismo. É conhecer também o 
Brasil, para saber como vamos vender 
mais e melhor. Sempre na visão de dar 
um salto, de pequena para média, de 
média para grande e depois podendo 
se tornar uma referência. A coragem é 

fundamental para a empresa crescer. 
Como o empresário devem se dedicar 
às instituições de classe? As instituições 
de classe são importantíssimas, mas os 
empresários precisam entender que isso 
é passageiro. Os que estão exercendo 
funções à frente das entidades de classe 
devem entender que terminada essa 
missão, que, na verdade, trata-se de um 
serviço que prestamos à sociedade, o 
empresário deve retornar para dentro 
de sua empresa, onde gera emprego 
e riqueza. Nós precisamos ter a sabe-
doria e o conhecimento para entender 
isso é não nos deixar levar como coisas 
eternas. As instituições de classe devem 
ser vividas durante um pequeno espaço 
de tempo de sua vida para contribuir, 
colaborar, mas jamais para ser um 
instrumento de poder, principalmente 
trampolim político.
 
RF – Porque o senhor aceitou 
ser presidente da FIEC, já que 
é uma pessoa bem-sucedida 
empresarialmente e poderia ficar 
longe de outras preocupações?

BS – Para poder contribuir com os meus 
companheiros. Continuo nas minhas em-
presas, trabalhando, fazendo negócios, 
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mas estou em uma condição privilegiada 
que me permite subtrair um pouco do 
meu tempo empresarial para me dedicar 
ao institucional. Já o empresário jovem 
precisa ter muito cuidado na divisão 
desse seu tempo. Deve participar, sim, 
como participei no início de minha 
trajetória da vida da FIEC, mas sempre 
atento ao desenvolvimento do meu, seu 
próprio negócio, porque o tempo do 
empresário é extremamente precioso. 
Na FIEC, o Roberto Macêdo deixou um 
legado importante que foi não permitir 
a reeleição para presidente. Isso foi im-
portante porque não se fica preocupado 
com reeleição. Estamos aqui somente 
para colaborar.
 
RF – Voltando a questão das exporta-
ções, à pergunta do ministro Armando 
Monteiro, como o senhor vê o papel 
dessas na retomada do crescimento?

BS – Pois é, porque no Ceará, em 
termos de exportações, vivemos quase 
que a reboque do Brasil. Eu acho que 
o Armando Monteiro é uma grande 
inteligência no país e nos representa 
bem como ministro. Com sua experi-

 

Tasso Jereissati, senador – O Brasil 
vive uma grave crise econômica, com 
alta da inflação, aumento do de-
semprego, juros elevados e dólar em 
disparada. No Ceará, houve a queda 
assustadora do PIB. Qual é o papel da 
FIEC em momentos como este?

BS – O que a FIEC tem que fazer é 
alertar os industriais que o momento é 
de ajustes, é grave. Não adianta otimis-
mos carnavalescos. Não precisa, não é 
saudável. Vamos ter que aguardar que o 
governo federal e o legislativo criem um 
novo ambiente político, demonstrem 

“Na medida em 
que não conseguiu 
fazê-lo, porque 
eles não têm o 
propósito de fazer o 
Brasil grande, se eu 
estivesse no lugar 
dele, renunciaria 
para mostrar a 
grande indignação.”

ência como deputado, como senador, 
como presidente da CNI, ele tem muito 
a contribuir. Mas o momento nacional 
é tão ruim no que diz respeito ao ca-
ráter, aos propósitos, que, se eu fosse 
o Armando, nem ministro eu seria. 
Não seria ministro, para poder mostrar 
exatamente aos que estão fazendo a 
política nacional, que a indústria não 
se mistura com um ambiente em que 
não há boas práticas. É bom termos 
o Armando Monteiro no ministério? É 
ótimo. Mas, nesse instante, o melhor 
era ele pedir para sair. Ele já disse por-
que entrou, para poder colaborar. Na 
medida em que não conseguiu fazê-lo, 
porque eles não têm o propósito de 
fazer o Brasil grande, se eu estivesse 
no lugar dele, renunciaria para mostrar 
a grande indignação. Era o melhor que 
ele poderia fazer por nós, por nossa in-
dignação, pedir as contas e ir embora. 
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para nós que tenham instrumentos 
para fazer o Brasil voltar a crescer. Eu 
como presidente da federação acho 
que devemos nesse momento aguar-
dar. Essa retórica de que em toda crise 
há uma oportunidade, é verdade, mas 
no sentido de você ficar estudando, 
observando, mas não investindo. É hora 
de pé no chão, esperar que as coisas 
voltem à normalidade.
 
RF – Presidente, a vida é feita de mo-
tivações e desafios. O senhor é conhe-
cido por se planejar a longo prazo....

BS – Já sei aonde vocês querem chegar 
e pensei recentemente nisso. Acordei 
um dia desses 3h30 da manhã e pensei: 
meu Deus, tomara que passem logo 
esses quatro anos para que possa voltar 
às minhas empresas, me encontrar 
com meus executivos todos os dias, ter 
novas ideias, colocar em andamento os 
nossos sonhos. Há muita coisa a fazer e 
gostaria de estar aqui constantemente 
no meio deles. Mas estou prestando um 
serviço que está me dignificando muito. 
Eu estou muito feliz na FIEC, servindo de 
instrumento para que nossos compa-
nheiros possam apresentar seus pleitos 
aos órgãos decisórios do poder público. 
Temos tido nessa gestão uma relação de 
proximidade com os gestores públicos, 
discutindo, debatendo em alto nível, 
sempre com muita abertura de parte a 
parte. Isso é a boa política, a que existe 
pensando no bem maior de todos.  
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Com o objetivo de fomentar reflexões acerca de temas 
que ampliem o conhecimento e a mobilização dos 
industriais, a FIEC criou o Fórum Ideias em Debate, do 
qual já participaram como palestrantes os economistas 
Mailson da Nóbrega e Paulo Rabello de Castro, o autor 
e pesquisador Augusto Cury e os jornalistas William 
Waack e Dony de Nucci.

Ideias
em Debate

1.
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2.
A suspensão da vinda da refinaria para o Ceará causou 

uma grande frustração. Para o presidente da FIEC, 
Beto Studart, em entrevista coletiva no dia seguinte ao 

anúncio trouxe “à tona a mentira política que garfa, 
que trai o cearense. Parece que essa desistência já 

estava planejada há muito tempo. Foi um fato político 
para ter votos num determinado momento.”

O presidente da FIEC, Beto Studart, participou, no 
dia 28 de agosto, do Dialoga Ceará, no qual esteve a 
presidente Dilma Rouseff e lideranças empresariais e 
políticas do estado. Durante o encontro, o presidente 
discursou em nome do setor industrial cearense, quando 
se posicionou contra a volta da CPMF e cobrou ações 
concretas para se enfrentar a crise.

Cobranças 
à presidente 
Dilma Rousseff

Cancelamento  
da vinda  

da refinaria

3.
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No dia 25 de maio foi realizada 
festa em comemoração ao Dia 
da Indústria e aos 65 anos da 
Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (FIEC). Na ocasião, foi 
entregue a Medalha do Mérito 
Industrial aos empresários Ivens 
Dias Branco Júnior, do Grupo M.Dias 
Branco; Pedro Lima, do Café Três 
Corações; e Humberto Fontenele, 
ex-vice-presidente FIEC.

65 anos
da FIEC

4.

5.
A FIEC entregou para o governador 
Camilo Santana, em 27 de novembro 
de 2014, a Agenda da Indústria. O 
documento contempla as áreas da 
infraestrutura social e econômica, 
Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
(PI&D) e Tecnologia da Comunicação e 
da Informação, Tributação e Incentivos 
Fiscais, entre outros. Várias das sugestões 
foram encampadas pelo governador.

Agenda  
da Indústria
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A FIEC, atendendo apelo do governador Camilo Santana, 
engajou-se na mobilização em torno da vinda do hub 
da TAM para Fortaleza. Além de congregar empresários, 
a FIEC publicou anúncios publicitários sobre o tema 
envolvendo diversas lideranças.

HUB
da TAM

6.
Com temas importantes para a indústria cearense 
e para a sociedade, desde fevereiro de 2015, a 
Revista da FIEC está de cara nova. Com tiragem de 
5 mil exemplares, apresenta uma roupagem visual 
moderna e inovadora, trazendo como destaque 
sempre um entrevistado de capa. Já fizeram parte 
do portfólio da publicação: Camilo Santana, Tasso 
Jereissati, Armando Monteiro, Roberto Cláudio, 
Águeda Muniz e André Facó.

Revista  
da FIEC

7.
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O lançamento do Programa para Desenvolvimento da 
Indústria (PDI) aconteceu no dia 3 de julho. Esse é um 
programa da FIEC, por meio do Núcleo de Economia 
e Estratégia, que prevê série de ações, atividades e 
projetos articulados com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da indústria.

Em sessão solene na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará, a FIEC 
foi homenageada em razão dos seus 
65 anos. A sessão foi requerida pelos 
deputados Carlos Matos e Fernanda 
Pessoa e subscrita pelo deputado  
Carlos Felipe. 

Programa para 
Desenvolvimento 
da Indústria

FIEC 
homenageada 
na Assembleia 
Legislativa 9.
8.
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A FIEC e o BNB lançaram o cartão empresarial 
com objetivo de ampliar o acesso ao crédito 
de forma desburocratizada, em condições 
diferenciadas, fortalecendo o setor industrial 
cearense. O cartão está disponível para as 2.200 
empresas associadas aos 39 sindicatos filiados à 
FIEC, sem custo de anuidade.

Uma parceria entre a FIEC e o SEBRAE apresentou  
o movimento “Compre do Pequeno Negócio”.  
O movimento mostra que, ao comprar do pequeno 
empreendedor, as pessoas reforçam a economia 
local, principalmente porque os pequenos negócios 
são mais ágeis na promoção de novos arranjos.

Cartão 
Empresarial  
BNB/FIEC

Compre  
do Pequeno 

Negócio

11.

10.
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Programa de 
Desenvolvimento 
Associativo

Mauro Filho recebe 
pleitos do setor 
industrial

12.

13.
Modernizar os sindicatos e fortalecer a representação 
empresarial da indústria é o principal objetivo do Programa 
de Desenvolvimento Associativo (PDA). Criado pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), o programa é 
organizado em dois projetos: Associa Indústria e Associa 
Sindicato. Entre os cursos já realizados pelo programa, 
estão: Como pagar menos tributos, Como evitar problemas 
trabalhistas e Como atender a fiscalização do trabalho.

O secretário da Fazenda do Ceará, 
Mauro Filho, participou de encontro com 
representantes de sindicatos filiados à 
FIEC, quando destacou sua abertura para 
os pleitos da indústria nesse momento 
de retração pelo qual vem passando a 
economia. Durante a reunião, foi adotada 
metodologia na qual cada sindicato 
apresentava sua demanda e recebia um 
retorno imediato do possível atendimento ou 
não por parte do secretário. Nesse sentido, 
Mauro Filho tratou de reivindicações dos 
setores exportadores e específicas dos 
segmentos de carnaúba, calçados, móveis, 
serrarias, sindialimentos, confecções, têxteis, 
sindbebidas e construção civil. Segundo o 
secretário, a ideia é baixar a carga tributária 
sem comprometer a arrecadação do estado, 
aumentando a base de contribuintes.
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Modelo  
de concessão  
de serviços

FIEC mobiliza cadeia 
da Construção Civil

15.

14.

O Governo do Ceará e a FIEC estão desenhando 
uma carteira de projetos com vistas à concessão de 
serviços a serem geridos pela iniciativa privada. No 
momento, está sendo feito um planejamento para 
os próximos 20, 25 anos e será contratada uma 
consultoria econômica financeira para validar cada 
um dos projetos dos equipamentos que estarão na 
relação final das concessões. Após esse processo, 
será feito um “Road show” para apresentar a carteira 
de projetos aos investidores.

A FIEC mobilizou a cadeia produtiva 
da construção civil para anunciar, em 
dezembro, durante coletiva de imprensa, 
que o governo federal estava em atraso 
de até 60 dias no pagamento das 
obras do Programa Minha Casa Minha 
Vida. Presidentes e representantes do 
Sinduscon, Sindminerais, Sindcerâmica, 
Simagram, Sindserrarias, Sindbrita, Simec 
anunciaram que cerca de 4 mil demissões 
poderiam acontecer caso o governo não 
informasse uma data de pagamento.
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Prefeito RC e senador 
Eunício Oliveira 16.

O prefeito de Fortaleza e o senador Eunício 
Oliveira participaram de almoço-debate na 
FIEC, quando trataram de temas referentes 
ao desenvolvimento da indústria cearense. 
Durante o encontro com o prefeito, foi 
lançada a Lei de Incentivos Fiscais, 
que propõe desconcentrar a instalação de 
novas empresas e desenvolver um ambiente 
propício aos negócios. Já na reunião com o 
senador Eunício, foram discutidos projetos 
de âmbito nacional.

Vigilância   |   Terceirização de Mão de obra 
Administração de Condomínios

Amparar e defender os interesses gerais
das Indústrias Cearenses é uma tarefa

para grandes líderes. 
Parabéns ao presidente Beto Studart
e toda sua diretoria pelo grande êxito

em seu primeiro ano de gestão.

(85) 3261-5068

ANOS

Castelo Borges Castelo_Borgeswww.casteloborges.com.br
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POR POR ANA PAULA DANTAS
FOTOS GIOVANNI SANTOS

“Estamos 
trabalhando 
pela integração, 
modernidade 
e agilidade do 
Sistema FIEC”

FÁTIMA SANTANA, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA FIEC, 

AVALIA O TRABALHO DO SETOR NOS PRIMEIROS DOZE 

MESES E ACREDITA QUE A INTEGRAÇÃO DAS CASAS SESI, 

SENAI, IEL E CIN E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FORAM 

DOIS IMPORTANTES MARCOS. VEJA MAIS:
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 FÁTIMA SANTANA, 
SUPERINTENDENTE 
GERAL DO SISTEMA FIEC
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fim, nosso desafio aqui é gente contami-
nar as pessoas. Porque não temos perfis 
de pessoas acomodadas. Esse não con-
formismo é fundamental para darmos 
agilidade, com profissionalismo, fazendo 
a coisa certa – com comprometimento  
e agilidade. 

RF – Como foi o início desse trabalho 
para o Sistema FIEC?

FS – Começamos a trabalhar dois meses 
antes da posse, a ser realizada em 
setembro/2014. O presidente nos deu 
ferramentas, a fim de iniciar o processo 
de conhecimento do Sistema FIEC, com 
a contratação da Macroplan, que fez um 
diagnóstico do Sistema. Dentro desse 
trabalho de consultoria, foram realiza-
das uma série de entrevistas tanto com 
colaboradores, como com industriais, 
onde foi externado como essas pessoas 
viam o Sistema e a própria Federação 
– e quais suas expectativas. A máqui-
na da FIEC é muito grande, as pessoas 
não têm ideia da complexidade que é 
a federação. A consultoria nos deu um 
norte, apresentando as áreas. Outra ini-
ciativa fantástica do presidente Beto foi 
nos levar à Confederação Nacional da In-

dústria (CNI), onde ficamos em imersão, 
reunidos com a cúpula, com apresen-
tação de todas as casas e da própria 
confederação. Quando iniciamos o 
trabalho de fato, sabíamos que o desafio 
seria muito grande, mas já sabíamos por 
onde começar e o que corrigir. E foram 
muitas as mudanças que precisamos 
fazer desde o início da gestão – e tudo 
feito simultaneamente. 

RF -Nesses doze meses, quais os 
marcos que a senhora elegeria no seu 
trabalho para o Sistema FIEC?

FS – Integração seria a palavra que 
eu definira como nosso grande marco. 
Modernização é outro grande marco. 
Qual o balanço que posso fazer des-
se primeiro ano? Pudemos implantar 
diversas melhorias em ferramentas de 
gestão, como o BS Board. Hoje, no Sis-
tema FIEC, a gente tem a oportunidade 
de ter uma ferramenta gerencial onde 
podemos, on-line, ter o retrato contábil, 
econômico, da nossa Federação, que 
veio mediante doação do presidente 
Beto Studart. Outras ações que marca-
ram foram a implantação do Projeto de 
Melhoria Contínua (PMC) Protheus; o 

Revista da FIEC - A atual gestão da 
FIEC completa um ano. Que avaliação 
a senhora faz do trabalho da Supe-
rintendência do Sistema FIEC nesse 
período?

Fátima Santana – Quando assumimos 
esse desafio, sabia que era algo novo e 
grandioso. Trabalhamos com o presiden-
te Beto Studart, que nos cobra e desafia 
por esse movimento constante pela 
busca da modernidade na gestão. Foram 
muitas mudanças, muitas quebras de 
paradigmas nesses doze meses – desde 
físicas até as de gestão. Uma das gran-
des medidas, e talvez a mais importante, 
que exige um constante trabalho, é o da 
integração das casas, a fim de que IEL, 
SENAI, SESI e CIN trabalhem juntos, ali-
nhados. O presidente Beto Studart teve 
visão e perspicácia em conseguir pinçar 
quatro pessoas de áreas completamen-
te diferentes (César Ribeiro, pelo SESI; 
Paulo André Holanda, do SENAI; Fátima 
Santana, na Superintendência e Ricardo 
Sabadia, no IEL), que não se conheciam, 
mas que tiveram uma sintonia muito 
forte, de troca contínua de experiências 
e de ajuda recíproca. Nós não nos vemos 
separados, mas como Sistema FIEC. Por 
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Planejamento Estratégico Integrado do 
Sistema FIEC, bem como o Projeto de 
Gestão de Portfólio - no qual reduzi-
mos uma carteira de de 1mil e tantos 
produtos e serviços para 380. A própria 
centralização das vendas na Gerência de 
Negócios, e a das compras na Gerência 
de Licitações e Compras (GELIC) – bem 
como a centralização do Estoque – 
permitiram que as unidades se preocu-
passem com a área fim de cada núcleo 
de negócio. Os gestores devem estar 
preocupados com a gestão e a execução 
do negócio das unidades. 

RF – Em que aspecto a situação 
econômica do país atingiu o previsto 
para 2015?

FS – Agora, mais do que nunca, teremos 
que usar de toda a nossa criatividade 
para dar sustentabilidade ao Sistema 
com venda de serviços. E aí é um grande 
desafio que o nosso corporativo tem. A 
Superintendência é o guarda-chuva para 
todo mundo trabalhar. Sentimos que as 
áreas estão, cada vez mais, se empe-
nhando; comprometidas. Nós temos que 
ter o perfil de uma empresa – e temos 

que ser uma empresa sustentável. Mas 
esse trabalho tem que ser contínuo – e 
vai ser. Muitas coisas foram realizadas 
nesse primeiro ano, mas muita coisa 
ainda vai por vir. E esse vai ser o nosso 
segundo grande desafio: ajustamos, 
e agora? Então é manter a melhoria 
contínua, em todos os processos. Vamos 
trabalhar para o nível de certificações de 
qualidade, sérias. Estamos em busca da 
qualidade, da excelência e da susten-
tabilidade. Queremos fazer com que a 
federação das indústrias cearenses seja 
vista como uma federação modelo. A 
minha meta é a FIEC ser reconhecida em 
nível nacional. Eu não saio daqui para 
o Paraná, para fazer benchmarking? Eu 
quero que federações como as de Minas 
e São Paulo venham fazer benchmarking 
aqui, no Ceará. Eu quero que a gente 
seja referência nacional. 

RF - Como a senhora espera que o tra-
balho da Superintendência Geral fique 
marcado ao final da atual gestão?

FS – Nós, como Sistema FIEC, estamos 
trabalhando pela integração, moder-
nização, agilidade, profissionalismo, 
qualidade e excelência. Para mim, são 

“Uma das grandes medidas, e 
talvez a mais importante, que 
exige um constante trabalho, é 
o da integração das casas, a fim 
de que IEL, SENAI, SESI e CIN 
trabalhem juntos, alinhados.”

as palavras importantíssimas – que eu 
realmente gostaria, de quando eu sa-
ísse daqui a quatro anos, ser reconhe-
cida como uma pessoa que conseguiu 
trabalhar na integração das casas; que 
conseguiu ajudar a contribuir na ques-
tão da sustentabilidade. Outras ações 
que já estamos estudando para 2016 
é a instalação do pregão eletrônico – 
para que dê maior agilidade às nossas 
aquisições. Além de eu gerar uma 
economia sensível no nosso orçamento, 
a gente vai acabar com esses prazos 
intermináveis, mas que, infelizmente, 
são os prazos que a lei nos obriga para 
fazer todos aqueles processos de con-
corrência, de licitação, de carta-convite, 
de todas as modalidades.  
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A Equipe Sistema FIEC – com 200 atletas 
colaboradores – participou do Circuito de 
Corridas Caixa 5k e 10k (02 de agosto), II 
Corrida Dias de Sousa (30 de agosto), Corrida 
“Correndo dos Impostos” (13 de setembro) e 
2º Encontro de Assessorias Esportivas/Corrida 
das Corridas (20 de setembro). A formação 
da equipe é uma iniciativa do Programa de 
Qualidade de Vida do Sistema FIEC, organizada 
pela Gerência de Recursos Humanos (GERHU), 
com o apoio do Núcleo de Qualidade de Vida 
(NQV) do SESI/CE e da Gerência Administrativa-
Financeira do Sistema FIEC (GEDAF).

Programa 
Qualidade  

de Vida

1.
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2.

De abril a julho, o Sistema FIEC trabalhou 
seu Planejamento Estratégico Integrado 
2014-2022, com a construção de uma 
estratégia de atuação integrada, por meio da 
elaboração e consolidação das estratégias 
compactas de suas casas: FIEC, SESI, SENAI, 
IEL e CIN. O planejamento foi orientado pela 
Macroplan Consultoria, que estabeleceu 
20 objetivos estratégicos distribuídos pelas 

Processos mais eficientes, atendendo, de forma 
padronizada, as necessidades das áreas de patrimônio, 
compras, estoque, faturamento, financeiro, contábil, 
fiscal e gestão de pessoas das unidades e Casa da 
Indústria: assim é o Projeto de Melhoria Contínua 
(PMC) Protheus, desenvolvido desde janeiro de 2015. 
O objetivo do PMC é fazer a integração dos módulos 
de patrimônio, compras e estoque, fiscal e contábil, 
financeiro e faturamento, bem como o redesenho dos 
fluxos. A Consultoria é da MConsult, com apoio inicial 
da S&M Consultoria.

Integrado 
Planejamento 
Estratégico do 
Sistema FIEC

Projeto de Melhoria 
Contínua (PMC) 
Protheus

3.

casas, os quais já refletem as ações que estão 
sendo tomadas atualmente. As inovações 
desse processo buscam a construção de 
uma visão integrada de atuação do Sistema, 
tanto das áreas de negócio, quanto das áreas 
corporativas, com a consolidação de uma nova 
identidade e reposicionamento do Sistema 
como um protagonista na articulação da 
indústria cearense.
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Quatorze executivos da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), além da Presidência e 

diretoria da FIEC, Superintendência Geral e 
gestores do SESI/CE, SENAI/CE, IEL/CE, CIN e 
gerentes das áreas corporativas participaram 
do Encontro de Executivos CNI/Sistema FIEC, 

realizado no dia 16 de março. O encontro tem 
o objetivo de apresentar as primeiras ações 

da gestão 2014/2019 da FIEC para avaliação, 
sugestões e críticas.

Um momento para buscar as melhores práticas de gestão 
administrativa e financeira: assim foi a visita de 40 colaboradores 
da Casa da Indústria realizada em fevereiro ao Grupo BSPAR. 
Durante o encontro, o público pôde conhecer melhor como a 
empresa faz o gerenciamento de suas informações, com palestras 
de representantes das gerências administrativa e financeira da 
holding. Participaram do encontro gestores, coordenadores e 
analistas da Superintendência Geral do Sistema FIEC, Gerência 
Executiva de Planejamento e Controle (GEPCO – GECOT - GETIC), 
Gerência Executiva Administrativa-Financeira (GEDAF – GEFIN – 
GELIC - GERHU), Núcleo de Planejamento e Avaliação (NPA) do 
SESI e Unidade de Gestão e Planejamento (Unigeplam). 

Encontro de 
Executivos CNI/
Sistema FIEC

Troca de 
Experiências 

na BSPAR

4.

5.
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Com o objetivo de unificar os canais 
de relacionamento do Sistema FIEC, 
proporcionando atendimento ágil e 

padronizado, as atividades da Central de 
Relacionamento do Sistema FIEC foram 

ampliadas desde abril de 2015. O serviço 
apresenta o controle e a operacionalização 

sistêmica do atendimento, com acesso a 
informações gerais sobre os serviços oferecidos 

pelo Sistema FIEC ou quaisquer de suas casas.

Central de 
relacionamento 
ampliada

7.
Desde de julho, o Sistema FIEC ganhou um portfólio 
comercial integrado, que agora oferece 377 serviços 
organizados por soluções em Educação, Segurança, 
Saúde e Vida Saudável, Tecnologia/Inovação e Gestão. 
O projeto foi coordenado pela Gerência de Marketing 
(GEMAR) e durou nove semanas, com realização de seis 
workshops, envolvimento de mais de 90 participantes e 
aplicação de 500 avaliações qualitativas.

Portfólio
integrado

6.
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SENAI
CEARÁ 

A INDÚSTRIA ASSINA EMBAIXO.

Para que os colaboradores sejam 
quali�cados, a indústria cearense tem
parceria com o SENAI, que investe 
continuamente na qualidade, tecnologia
e inovação de seus cursos. 

É POR ISSO QUE A INDÚSTRIA CONFIA E
ASSINA EMBAIXO PARA O SENAI.
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POR MARCELLUS ROCHA
FOTOS GIOVANNI SANTOS

Educação  
de qualidade, 
tecnologia, inovação 
e transparência

O SENAI/CE JÁ COMEÇA A COLHER FRUTOS DE INVESTIMENTOS 

NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 

UMA DESSAS AÇÕES RESULTOU NA INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS DE 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM UM SÓ LUGAR: NA UNIDADE DE 

MARACANAÚ. NO CETIS – CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO. OUTRA INICIATIVA A SE DESTACAR FOI A INTEGRAÇÃO 

DE AÇÕES COM O SESI/CE, RESULTANDO NO LANÇAMENTO DE 

EDITAL DE INOVAÇÃO E A SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O ENSINO 

MÉDIO ARTICULADO COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
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 EPAULO ANDRÉ 
HOLANDA, DIRETOR 
REGIONAL DO SENAI
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integração importante em Maracanaú, 
levando os serviços de tecnologia e 
inovação que estavam nas unidades, 
espalhados, centralizando-os em um 
único instituto (Instituto Eletrometalo-
mecânica). Ali formamos o Centro de 
Excelência em Tecnologia e Inovação do 
SENAI/CE (Cetis). Então, ganhamos em 
qualidade e eficiência em economia, e 
nós vamos poder prestar um serviço de 
mais qualidade. Em resumo: é desa-
fiador, é empolgante, porque são nos 
momentos de crise que nos superamos 
e mostramos nossa criatividade. Não 
tenho dúvida de que com a postura e 
as ações que o presidente Beto Studart, 
através de um planejamento estratégico 
feito pela Macroplan, bem estruturado, 
promoveu, marcamos nossa presença já 
fazendo e executando. Eu acredito que 
em 2016 consigamos caminhar a passos 
largos com mais qualidade e eficiência. 

RF – Quais os marcos que podem ser 
destacados do SENAI/CE este ano?

PAH – O marco nesse primeiro ano foi 
o Centro de Excelência em Tecnologia e 

Inovação do SENAI (CETIS), em Maraca-
naú. Foi um marco importante porque 
foi muito bem recebido. Os outros foram 
os itinerários formativos da Unidade 
de Educação (UNED). Nós capacitamos 
nossos instrutores e, além disso, cons-
truímos ambiente promissor para 2016. 
Em suma, um alinhamento que é feito 
com todos os SENAIs, e o Ceará já estava 
atrasado. Nessa gestão, conseguimos 
dar uma qualidade aos nossos alunos 
e, assim, melhores profissionais para as 
empresas. 

RF – Em que aspecto a situação eco-
nômica atingiu o previsto pro SENAI/
CE este ano?

PAH – A consequência da crise 
econômica foi a não continuidade do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). O Gover-
no Federal teve que fazer um reajuste 
orçamentário, e isso afetou. É um pro-
grama que espero que seja remodela-
do, para ser um Pronatec voltado forte-
mente para o trabalhador da indústria. A 
crise afetou também com desemprego, 

Revista da FIEC – Qual a avaliação que 
o senhor faz do SENAI/CE neste perío-
do de um ano da atual gestão da FIEC?

Paulo André Holanda – Eu concluo 
como um ano de muitos sacrifícios, 
muitos desafios. E mais: o problema que 
nós estamos enfrentando, o problema 
econômico e a continuidade, como 
era de se esperar, do Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), que nós tivemos 
que redimensionar as nossas ações. 
Redimensionar porque tinham algumas 
propostas, alguns projetos que estavam 
prontos para serem aprovados e tivemos 
que descontinuar por conta desse cená-
rio. Foram feitos muitos investimentos 
tanto na parte física como de pessoal, 
laboratorial e didático. Esperava, em 
2015, cerca de aproximadamente 17 mil 
matrículas, mas infelizmente o governo 
federal só disponibilizou 3.228 matrícu-
las. Com isso, nós temos equipamentos 
que foram fortalecidos, foram ampliados 
nas unidades e os cursos foram prati-
camente descontinuados. O desafio é 
grande. Com isso, estamos fazendo uma 

“Voltar para capacitação 
tecnológica na aprendizagem 
como qualificação. Estamos 
nos preparando para entrar nos 
editais de inovação. É um modelo 
de gestão mais eficiente.”
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logo, nas arrecadações, aumento da 
energia, aumento do combustível. Aca-
ba pagando-se mais impostos, taxas 
e tarifas. Mas precisamos ser criativos 
para manter o equilíbrio.

RF – É possível estabelecer a curto e 
médio prazo onde o SENAI/CE preten-
de chegar além dos muros da FIEC?

PAH - Nós vamos começar a fazer um 
trabalho bem próximo dos sindicatos e 
dos empresários. Estamos rearruman-
do a casa por conta desse cenário. O 
próximo passo é ter uma relação mais 
próxima com os sindicatos para que 
possamos atender com mais eficiência 
a nossa indústria. Voltar para capacita-
ção tecnológica na aprendizagem como 
qualificação. Estamos nos preparando 
para entrar nos editais de inovação. É 
um modelo de gestão mais eficiente. 
Com tudo isso, pretendemos deixar o 
SENAI/CE com a condição de prestar um 
excelente serviço à nossa população.

RF – Como o senhor espera que as 
ações do SENAI/CE fiquem marcadas 

ao final da atual gestão?

PAH – O que o presidente Beto Studart 
sempre nos incentivou é para que seja 
uma gestão transparente, participativa, 
pela qual todos os gerentes e colabo-
radores possam participar. Eu queria 
deixar esse legado. Nós estruturarmos 
bem para uma educação de qualidade, 
prestar um serviço de qualidade e com 
transparência. 
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O Mundo SENAI é um evento que apresenta 
para o público em geral, escolas, comunidades 
e empresas os cursos ofertados pelo SENAI em 
suas unidades. Nesta gestão, já aconteceram 
duas edições, a primeira em novembro de 2014, 
a segunda em setembro de 2015. Nessa última, 
participaram do Mundo SENAI as unidades 
Jacarecanga, Sobral e Juazeiro do Norte.

Mundo 
SENAI

1.
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2.
O SENAI/CE realiza, em parceira com a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 
cursos de qualificação profissional, 
específicos para operação da Siderúrgica. 
Durante os cursos, os alunos se preparam 
para concorrer as oportunidades de 
trabalho que serão ofertadas pela CSP, que 
poderá contratar até 950 profissionais, 
conforme surgirem as vagas.

Com o objetivo de fomentar a inovação 
nos processos educacionais, no período 
de 27 a 30 de janeiro de 2015, o SENAI/CE 
realizou a Semana Pedagógica 2015. “A 
relação dialética entre o velho e o novo e 
a necessidade de um olhar para o futuro” 
foi o tema do evento.

Programa de 
Qualificação 
com a CSP

Semana 
Pedagógica 3.

Na busca por soluções de desafios 
envolvendo utilização da água, melhorias 

na mobilidade urbana, utilização de 
energia renovável e transformação de 

resíduos industriais, aconteceu o Desafio 
SENAI Projetos Integradores. O projeto foi 
organizado pelo Departamento Nacional 
do SENAI, com envolvimento de alunos e 

professores dos diversos cursos do SENAI.

Desafio de 
projetos 

integradores

4.
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Começou a funcionar em agosto, no Instituto 
SENAI de Tecnologia, em Maracanaú, o 
Laboratório de Cerâmica Vermelha do 

SENAI/CE. Entre as atividades desenvolvidas 
pelo laboratório, estão: a realização de 

ensaios em blocos e telhas cerâmicas, de 
acordo com normas técnicas específicas, 
e o desenvolvimento de consultorias para 
adequação dos processos produtivos das 
indústrias cerâmicas e de seus produtos.

Laboratório 
de Cerâmica 

Vermelha

5.

NTB - Nordeste Torres do Brasil felicita o 

empresário  pelo sucesso de 
um ano à frente da FIEC.

Beto Studart,

www.ntbtorres.com.br

www.interempreendimentos.com.br

6.
O SENAI Ceará integrou suas áreas de 
tecnologia e inovação na unidade de 
Maracanaú. No Centro de Excelência em 
Tecnologia e Inovação (CETIS) - o SENAI 
oferece para a indústria as soluções mais 
modernas para suas necessidades por meio 
de consultorias, ensaios laboratoriais e 
produtos de diversas áreas.

Cetis: inovação 
e tecnologia 
num só lugar
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NTB - Nordeste Torres do Brasil felicita o 

empresário  pelo sucesso de 
um ano à frente da FIEC.

Beto Studart,

www.ntbtorres.com.br
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INVESTIMENTOS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS FORTE.

O SESI Ceará avança no atendimento à indústria. 
Investindo em novas estruturas, unidades móveis e 

ampliando a capacidade de atendimento de suas unidades. 

QUANDO O SESI AVANÇA, QUEM
GANHA É A INDÚSTRIA QUE AVANÇA JUNTO. 

SESI CEARÁSESI SESI SESI SESI 
m
arketing

/sistem
a�ec

centralderelacionamento@s�ec.org.br www.sesi-ce.org.br /sesiceara85 4009.6300 /sesi_ceara

Serviço Social da Indústria
SESI
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POR GEVAN OLIVEIRA
FOTOS GIOVANNI SANTOS

“Esse é só o primeiro 
ano de muitos bons 
projetos e boas notícias 
que vamos querer dar 
para o futuro.”

NO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO DO PRESIDENTE BETO STUDART, O SESI/CE, 

SOB A GESTÃO DO SUPERINTENDENTE CÉSAR RIBEIRO, ESTÁ TRABALHANDO 

FORTEMENTE PARA SER REFERÊNCIA NO ESTADO EM TERMOS DE SAÚDE, 

QUALIDADE DE VIDA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. PARA TANTO, A ENTIDADE 

ESTÁ IMPLANTANDO A CULTURA DO NEGÓCIO EM SUAS UNIDADES E ENCAMPANDO 

AÇÕES QUE PROMETEM FAZER HISTÓRIA, A EXEMPLO DO PROGRAMA EBEP, QUE 

OFERECE O ENSINO MÉDIO ARTICULADO COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE, 

UMA AÇÃO INÉDITA NO CEARÁ; E IMPLANTANDO UM PROJETO SOCIAL DE 

PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E DROGAS NAS INDÚSTRIAS. ESSAS E OUTRAS 

NOVIDADES SÃO APRESENTADAS NA ENTREVISTA A SEGUIR:
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unidades. É um processo que cria uma 
ansiedade de querer ver a coisa aconte-
cer; o que é natural, mas acho que neste 
ano estamos estruturando a carenagem 
do SESI para colocar um motor que o 
presidente Beto Studart deixou aqui 
pronto para fazer as coisas acontecerem 
muito mais rápido, criando um novo 
modelo e uma nova marca para o SESI a 
partir de agora. Mas muito mais voltado 
para um atendimento de qualidade para 
a indústria.

RF – Que marcos podem ser  
destacados? 

CR – Podemos dizer que, numa or-
dem cronológica, fizemos um grande 
processo de reestruturação. O pro-
cesso de reestruturação do Sistema 
FIEC está fazendo com que tenhamos 
mais agilidade e condições para fazer 
as coisas andarem. Hoje, conversando 
com alguns colaboradores que têm mais 
tempo de casa, eles falam que essas 
medidas eram mais do que necessárias. 
Depois que fizemos isso, começamos a 
entrar e preparar o SESI para esse novo 
momento, trabalhar a visão do negócio e 
a imersão em cima da estrutura que nós 
tínhamos de unidades. Começamos a 
criar a cultura do negócio, do orçamento, 
da sustentabilidade das unidades. Hoje 
sabemos que quanto mais a gente in-
vestir e criar condições financeiras para 
as unidades, maior capacidade elas vão 
ter de gerar investimento e melhorias. As 
unidades estavam num processo crítico 
de manutenção, principalmente as 
unidades móveis. Então todo esse pro-
cesso agora de avaliação em torno de 
melhorias de unidades físicas e móveis 
do SESI, das reformas que vamos fazer 
em termos de produtos e avanços, dessa 
agenda positiva, depois desse processo 

de reestruturação, configuram avanços 
nesse um ano. Podemos citar, por exem-
plo, o lançamento do processo do Ebep 
no ensino médio, que talvez seja o maior 
projeto que vamos fazer aqui, o ensino 
médio com o ensino profissionalizan-
te, que é inédito no Ceará. Colocamos 
também a campo, com a ajuda da FIEC, 
a ideia do presidente Beto Studart de 
criar um projeto social de prevenção ao 
uso de álcool e drogas. É um projeto que 
já está na rua. Milhares de trabalhadores 
foram conscientizados e estamos fazen-
do um programa de consultoria dentro 
das empresas. A centralização e rees-
truturação das unidades móveis é outra 
ação de destaque. Antes não tínhamos 
controle onde elas estavam. Hoje nós 
sabemos onde essas vinte e cinco uni-
dades que prestam saúde e educação 
estão. As que não estão em atendimento 
estão centralizadas na Barra do Ceará. 
Nós fizemos, ainda, uma otimização dos 
espaços físicos das unidades. Temos 
hoje vários contratos de parceria para 
alguns espaços que estavam ociosos 
no SESI, a exemplo da unidade da Barra 
do Ceará e Juazeiro do Norte, que conta 
com uma parceria do SESC. Centraliza-
mos, também, toda a área de educação 
na Parangaba, conseguindo ter um maior 
foco e uma maior condição de controle 
em cima da educação, que hoje é toda 
in company. Temos hoje um equilíbrio 
financeiro. Hoje o SESI tem total condi-
ção de se projetar e se planejar para os 
próximos anos em nível de investimento, 
melhoria, novos produtos, em razão 
desse equilíbrio nas finanças. Isso é con-
dição fundamental e estamos vendo o 
movimento do Departamento Nacional, 
o movimento das indústrias em termos 
de desligamento, o quanto isso vai afetar 
no recebimento do nosso compulsório. 
Então, hoje, os departamentos regionais 

Revista da FIEC – A atual gestão da 
FIEC completa um ano. Que avaliação 
o senhor faz da sua área específica 
nesse período? 

César Ribeiro – Está sendo um ano de 
muitas conquistas, especialmente no 
âmbito interno. No processo de uma 
nova formação cultural em torno das 
pessoas, do que a gente quer para o 
SESI. Eu acho que estamos conseguin-
do colocar a ideia da necessidade de 
reposicionar o SESI, a marca. Para tanto 
temos que preparar a estrutura, já que 
não estava preparada para a visão do 
negócio. E o SESI é um negócio. Mas um 
negócio com intenção social e missão 
social muito grande para a indústria. 
Além disso, é um negócio que tem que 
ser sustentável para fazermos os investi-
mentos a fim de oferecer qualidade no 
atendimento, para dar condições para 
termos mais atuação dentro da indús-
tria. Temos que levar os serviços do SESI 
para a indústria, fazer esse atendimento 
in company, saindo um pouco da nossa 
estrutura de unidade, reposicionar as 



061

do SESI que não estiverem preparados 
e equilibrados financeiramente não 
conseguirão desenvolver suas ativida-
des; isso é premissa fundamental para 
pensarmos grande daqui para a frente. 
Portanto, nesse ano, temos muitos avan-
ços, mesmo num ano de transição, de 
adaptação, de entendimento em cima 
da estrutura de material humano que 
nós temos. Esse é só o primeiro ano de 
muitos bons projetos e boas notícias que 
vamos querer dar para o futuro.

RF – Em que aspecto a situação eco-
nômica do país atingiu o previsto  
para este ano? 

CR – Pela condição e busca de termos 
um ajuste financeiro, hoje, nenhum 
projeto do SESI está ameaçado. Agora, 
existe um planejamento para ver o que 
é prioridade e, dentro de um planeja-
mento de longo prazo, já sabemos o que 
nós podemos fazer durante os próximos 
anos. É claro que abriu o sinal de alerta 
para nos prepararmos para os próximos 
anos, pois sabemos que a tendência é 
a diminuição na arrecadação. A indús-
tria está demitindo e nós recebemos 
pela indústria, por isso não tem muito 
segredo. O exercício maior agora é muito 
mais em cima de planejamento para sa-
bermos o que é prioritário, o que temos 
que fazer por ordem de necessidade, e 
o que podemos fazer para os próximos 
quatro anos. Por exemplo: nós fizemos 
um planejamento para a engenharia de 
reforma e modernização dos espa-
ços das unidades físicas do SESI que 
estavam precisando de manutenção. 
Algumas mais urgentes e outras não. 
Hoje nós temos um plano de obras nas 
unidades de melhoria de atendimento e 
infraestrutura que vai até 2018. Algu-

mas já começamos a executar, com a 
compra de equipamentos. A Parangaba 
vai receber novos equipamentos de 
academia de ginástica, já está no pro-
cesso licitatório para aquisição. Fizemos 
também a reforma das piscinas da Barra 
do Ceará e reformamos a quadra do 
Albano Franco. Dessa forma estamos 
vendo a necessidade de manutenção de 
todas as estruturas. Em 2015 também 
começam as reformas das unidades mó-
veis e aquisição de outras novas, além 
da desmobilização das mais antigas, de 
cinco a oito unidades, porque quanti-
dade não é qualidade. Vamos preparar 
nossas unidades para que tenham a real 
noção de atendimento e para ofertar um 
serviço de qualidade. Até o final do ano, 
devemos adquirir mais três unidades 
móveis: Raio X, atendimento odontoló-
gico e saúde ocupacional. E todo este 
estudo de viabilidade é feito com a área 
de mercado, pois eles me dão a resposta 
de qual é a minha necessidade e qual é a 
demanda. Em cima desses dados eu tra-
balho a aquisição ou, se de repente eu 
tenho um serviço mais ocioso, desmobi-

“O grande propósito do SESI é ser 
lembrado, como referência, na 
indústria, nas áreas de educação, 
saúde e segurança no trabalho, e vida 
saudável. Para chegar lá, é muito 
difícil. É necessário estar preparado.”

lizamos a unidade. Eu considero nossas 
unidades como uma frota de ônibus, 
que precisa ser renovada e pronta para 
dar uma melhor qualidade. Só podemos 
oferecer um serviço de qualidade se 
tivermos equipamento e estrutura para 
isso. É o que nós estamos buscando.

RF – É possível estabelecer a curto e 
médio prazo onde se pretende chegar 
na sua área para além dos muros  
da FIEC? 

CR – No SESI, a curto, médio e longo 
prazos estamos dentro de um único 
processo: trabalhar as prioridades, em 
cima de onde queremos chegar, que 
é ter excelência no atendimento. O 
grande propósito do SESI é ser lembra-
do, como referência, na indústria, nas 
áreas de educação, saúde e segurança 
no trabalho, e vida saudável. Para chegar 
lá, é muito difícil. É necessário estar 
preparado. Hoje o SESI tem inúmeros 
concorrentes e, como empresa, pre-
cisamos estar preparados na área de 
material humano, qualidade, atendimen-
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to, velocidade, qualificação, abrangên-
cia; de poder ir até onde a empresa está. 
Independente se ela está no interior, se 
gerou demanda, eu preciso ter instru-
mento e velocidade para chegar lá. A 
curto prazo precisamos começar a ter 
essas respostas, além de uma estratégia 
de atuação já na rua. A exemplo do que 
teremos com o outubro rosa e novembro 
azul, que é um programa novo que esta-
mos trazendo, de prevenção do câncer 
de mama e próstata, algo tão importante 
para o trabalhador da indústria. A médio 
prazo precisamos criar uma condição de 
sustentabilidade no mínimo adequada 
para não ter nenhum problema futuro 
e para não ser afetado com qualquer 
problema de risco de mercado que 
possa acontecer em cima de uma piora 
da situação econômica do país. O SESI 
precisa estar forte e preparado para 
isso. O que eu falo é o seguinte: o nível 
de arrecadação que a gente tem no país 
sinaliza a perspectiva de redução, só que 
não sabemos o tamanho dessa redução 
em 2016, 2017, 2018. Então, quanto mais 
sustentável eu for, menor a dependên-
cia desse recurso. Se eu não dependo 
desse recurso, eu tenho condição de 
fazer todo o planejamento de trabalho 
em cima de uma realidade que já tenho, 
e não numa relação de dependência tão 
grande como era antes: a dependência 
de arrecadação direta e indireta que 
vem da indústria através do compulsório 
que nos deixava tão incertos quanto as 
expectativas de planejamento. Planejar 
e investir sabendo que ano que vem eu 
não vou ter é muito ruim para o negócio. 
Hoje a gente já recebeu o indicativo de 
2016 e sabemos que o SESI está pronto 
para executar aquilo que está planejado. 
No curto prazo eu vejo uma situação 
de normalidade para executarmos os 

projetos e processos em andamento.
Vale destacar, ainda, nesse cenário, que 
muitos ainda veem o SESI como despe-
sa, por isso é muito difícil chegarmos em 
uma indústria e mensurar que a ginásti-
ca laboral, por exemplo, é um projeto de 
gestão de saúde, um projeto inteligente, 
um projeto que você consegue mensurar 
que um dano, um problema de ergono-
mia pode gerar um problema de perda 
na produtividade, de absenteísmo. Até 
hoje o SESI não tinha como quantificar, 
por isso era sempre visto como despesa. 
O maior desafio da indústria é ver o SESI 
de uma maneira diferente, não apenas 
como uma entidade assistencialista ou 
voltada para o lazer. Somos, na verda-
de, uma instituição que pode pensar de 
forma inteligente, capaz de trazer uma 
diminuição no absenteísmo, melhorar 
a produtividade, capaz de mensurar 
financeiramente quanto que a empresa 
pode ter com melhorias na condição do 
trabalho e qualidade de vida do traba-
lhador, em cima, também, da saúde e 
segurança que ele tem. Temos que levar 
o entendimento que o SESI é muito mais 
do que isso. O SESI é uma instituição 
que pode ofertar serviços de consultoria, 
serviços na área de qualidade de vida e 
promoção à saúde muito mais sofisti-
cados do que hoje as empresas têm o 
entendimento, que é o de que só reali-
zamos exame de saúde ocupacional, um 
atestado demissional, ou audiometria. 
O SESI está se preparando para ser 
muito mais do que isso. Nesse sentido, 
podemos afirmar que o presidente Beto 
Studart dá apoio fundamental para o 
SESI desenvolver seu trabalho. Todos os 
alinhamentos e estratégias do SESI são 
sempre divididos e colocados ao presi-
dente para validação. E ele sempre nos 
dá condições para desenvolver as ações. 

O apoio da federação com as estrutu-
ras corporativas que, na grande parte, 
foram centralizadas é muito importante. 
A relação com a superintendente Fátima 
Santana e todos os demais é muito boa 
e faz com que possamos dar respostas 
em tempo satisfatório. Ainda temos 
muito para melhorar, mas o apoio e a 
sinergia que as áreas têm com o SESI é 
muito forte, sendo, de fato, um trabalho 
de parceria. 

RF – Como o senhor espera que a sua 
área específica fique marcada ao final 
da atual gestão da FIEC?

CR – Gostaria que fosse marcada como 
um legado positivo de atendimento, se-
riedade, trabalho sério e compromisso, 
de fazer o SESI uma entidade respeitada, 
com um novo posicionamento. Uma 
instituição com serviços inteligentes e 
que as indústrias pensem no SESI como 
um serviço de qualidade. Um legado 
positivo de uma educação de qualidade 
que possa ser ofertada para o trabalha-
dor e ajude no desenvolvimento social 
do estado. Mas, para fazer isso, o tra-
balho precisa ser de muita seriedade e 
compromisso, senão não conseguiremos 
chegar porque o desafio é árduo, cor-
rido e desafiador. Quando trabalhei no 
governo do estado, deixei minha parte 
de contribuição para o desenvolvimento 
econômico. Agora estamos fazendo o 
desenvolvimento social. Eu quero que 
o SESI, pessoa jurídica, seja lembrado. 
Eu fiz parte daquele projeto todo. O 
importante é a referência sempre na 
pessoa jurídica do SESI e da federação, 
e contribuir para que o SESI tenha um 
nome bacana no estado e seja lembrado 
de uma forma diferente do que anterior-
mente já foi. 
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Com o programa Educação Básica
e Educação Pro�ssional (EBEP),

os alunos têm a oportunidade de
cursar o ensino médio em três

anos no SESI e, ao mesmo tempo,
fazer um curso técnico no SENAI. 

CURTIU? ENTÃO POSTE E
 APOSTE NA QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL, VENHA
PARA O SESI.

centralderelacionamento@s�ec.org.br85 4009.6300 www.sesi-ce.org.br /sesiceara /sesi_ceara

m
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A Orquestra Sinfônica da UECE realizou concerto no 
dia 23 de maio, no Museu da Indústria, como parte 
da programação do Viva o Centro Fortaleza, projeto 
de várias instituições e produtores culturais para 
movimentar o Centro da cidade com programações 
culturais. O maestro Alfredo Barros destacou a 
importância da orquestra de base para a formação da 
orquestra profissional e de músicos profissionais.

Museu da Indústria recebe 
Orquestra da UECE durante  
o Viva o Centro Fortaleza

1.
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2.
O SESI/CE deu início em maio à 
implantação do novo ambiente 
virtual de capacitação de Educação à 
Distância (EAD). O primeiro curso no 
novo gerenciador de aprendizado foi na 
empresa Guararapes, com a capacitação 
Administrando seu Dinheiro, voltado 
para operários/alunos da fábrica têxtil.

O Ação Global no Ceará atendeu 11.438 
pessoas e realizou 34.314 atendimentos na 
edição 2015, realizada no dia 30 de maio, em 
São Gonçalo do Amarante. Foram oferecidos 
dezenas de serviços gratuitos, em parceria com 
mais de 40 instituições. O tema da edição foi 
Qualidade de Vida e contou com ações nas 
áreas de educação, saúde, qualidade de vida e 
cidadania. Neste ano, o evento ofereceu mais 
serviços na área de saúde, visando despertar 
nas pessoas o desejo pela qualidade de vida.

Operários da 
indústria têxtil 

são capacitados 
em ambiente 

virtual

Ação Global 2015 
realiza 34.314 
atendimentos  
em São Gonçalo 
do Amarante

3.
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O SESI apresentou em julho aos 
sindicatos filiados à FIEC o Programa 
Sistema FIEC de Prevenção ao Uso de 
Álcool e Drogas, que visa desenvolver 
ações integradas de promoção da 
qualidade de vida no trabalho e na 
comunidade, com foco no eixo da 
prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas. A intenção com o programa 
é contribuir para minimizar os danos 
sociais e da saúde entre trabalhadores 
da indústria e suas famílias envolvidos 
com esse tipo de problema.

Sindicatos 
conhecem 
programa 

Sistema FIEC de 
Prevenção ao 
Uso de Álcool  

e Drogas

Para conquistar nossos interesses precisamos 
de parceiros que lutem conosco por nossas 
causas. O SIMEC agradece e parabeniza o 
presidente do Sistema FIEC, Beto Studart, 
pelo primeiro ano à frente desta tão 
importante instituição.

Parceiros para o
desenvolvimento4.
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A partir de agosto, os cearenses e turistas 
passaram a ter uma nova opção de lazer aos 
domingos. O Museu da Indústria, equipamento 
do SESI/CE, passou a abrir das 9h às 13h, com 
uma exposição sobre a história da indústria 
cearense e um passeio pelo prédio histórico 
onde está localizado o equipamento.

O SESI/CE, por meio do Museu da Indústria, e a 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), firmaram 
convênio em 17 de julho, para criação da Orquestra de 
Formação UECE SESI e a oferta de cursos de música para 
a comunidade. A parceria trará novas ações às atividades 
de formação em Música, desenvolvidas pelo SESI, e pela 
Orquestra Sinfônica da UECE, unindo a atual estrutura 
material de ensino de música do SESI à estrutura de 
extensão do curso de música da UECE/LabOSUECE.

Museu da 
Indústria é a mais 
nova opção de 
turismo histórico 
aos domingos em 
Fortaleza

SESI e UECE 
firmam convênio 

para criação da 
Orquestra de 

Formação  
UECE/SESI

6.

5.
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O SESI/CE deu início em setembro aos 
Jogos do SESI 2015, nas modalidades de 
Futebol de Campo e Futsal Masculino. 
Participam da competição, que segue 
até dezembro, 32 equipes em cada 
modalidade. O evento reúne mais de 
1800 trabalhadores/atletas das regiões 
da Grande Fortaleza, Sobral e Cariri. As 
competições ocorrem nas unidades do 
SESI na Parangaba e Barra do Ceará, e 
no SESI em Sobral (Futsal masculino), e 
Juazeiro do Norte (Futebol de campo)

Jogos do SESI 
em Fortaleza, 

Sobral e 
Juazeiro do 

Norte

CONTRA
O CORTE NO
SISTEMA S.
A FAVOR DO
BRASIL.

O SISTEMA FIEC DEFENDE ESSA INICIATIVA.

facebook.com/juntospelosistemas

www.sfiec.org.br/juntospelosistemas

7.
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Instituto Euvaldo Lodi
IEL
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POR ANA PAULA DANTAS
FOTOS GIOVANNI SANTOS

“Queremos ser 
referência nacional 
na área de Educação 
Empresarial”

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO EUVALDO LODI/CE, 

RICARDO SABADIA, FALA SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES DO 

INSTITUTO NESTE PRIMEIRO ANO DA GESTÃO BETO STUDART. 

ENTRE OS DESTAQUES, A PARCERIA COM A FACULDADE DA 

INDÚSTRIA DO IEL/PR E O FUTURO CONVÊNIO COM A FLORIDA 

INTERNATIONAL UNIVERSITY – FIU, DE MIAMI/EUA. CONFIRA:



075

G
IO

VA
N

N
I S

A
N

TO
S 

/ S
IS

TE
M

A 
FI

EC

 RICARDO SABADIA, 
SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO EUVALDO 
LODI (IEL)
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como se tivéssemos vários IEL num só, 
guetos mesmo, como falei. Isso foi que-
brado com essa mudança, que também 
criou uma dinâmica de relacionamento 
totalmente diferente. Iniciamos o ano 
de 2015 com uma cara nova, uma nova 
dinâmica. Passamos recentemente por 
uma nova reestruturação de gestão e 
áreas. Estamos com uma equipe de 29 
pessoas e fundimos as áreas, criando 
duas grandes gerências: a gerência de 
Inovação e Tecnologia e a de Educação 
e Carreiras, de acordo com a formata-
ção do modelo nacional do IEL, tendo 
a gerente Aurinelli Freire orientando a 
área de Educação e Carreiras, e Adriana 
Kellen como gerente da área de Inova-
ção e Tecnologia. 

RF - Quais os marcos que o senhor 
elegeria no trabalho do IEL/CE para o 
Sistema FIEC?

RS – A reestruturação física e de áreas 
são um primeiro marco. O segundo é o 
fechamento da parceria com a Facul-
dade da Indústria, da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná-IEL/
Paraná, oferecendo pós-graduação 
em dois cursos: Gestão Industrial (com 
turmas em Fortaleza, Maracanaú e em 
Teresina/PI) e de Gestão de Suprimentos 
(turmas em Maracanaú e Fortaleza/CE). 
A primeira pós-graduação em Gestão 
Industrial foi lançada em agosto último 

no Piauí, em parceria com o IEL/PI. Em 
setembro, teremos o lançamento das 
duas pós-graduações (Gestão Industrial 
e Gestão de Suprimentos) para turmas 
em Fortaleza e Maracanaú. A nacio-
nalização da Faculdade do IEL está 
ocorrendo com a inclusão de todos os 
estados do Nordeste, com esse lan-
çamento no Ceará, com a presença de 
todos os presidentes de Federação da 
região. Outros planos incluem o IEL/CE 
trabalhar a educação desde o aprendiz, 
passando pelo estagiário e bolsista; 
e de oferecermos uma graduação à 
distância para a indústria, a ser ofereci-
da também pela Faculdade da Indústria 
do IEL. O terceiro marco – também na 
área de Educação, uma área bastante 
importante para o IEL – é o relaciona-
mento que estamos tendo com a Florida 
International University - FIU, que está 
bem avançado. O nosso presidente já 
formalizou uma carta de intenções do 
IEL/CE para a diretoria, com a propos-
ta do IEL/CE ser o representante da 
Universidade Internacional da Flórida no 
Brasil. Devo ir aos Estados Unidos em 
setembro ou outubro para um reco-
nhecimento da universidade e do corpo 
docente, além de discutir as ações que 
já propusemos em documento. Temos 
a intenção de realizar, ainda em 2015 
ou no início de 2016, uma imersão 
para empresários, em Fortaleza, com 
professores da Flórida. Também que-

Revista da FIEC – A atual gestão da 
FIEC completa um ano. Que avaliação 
o senhor faz do trabalho do IEL/CE 
nesse período?

Ricardo Sabadia – O Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL/CE) passou por muitas modifi-
cações, como todo o Sistema FIEC. Es-
tamos imprimindo na gestão do Instituto 
a modernidade que nosso presidente 
Beto Studart tem e quer. Quando assumi 
a superintendência do IEL/CE no ano 
passado, o Instituto se dividia em três 
ambientes físicos: um conteiner no es-
tacionamento, onde havia 12 pessoas do 
IEL trabalhando para o então setor de 
Estágio (Educação e Carreiras hoje); ha-
via a sala da Superintendência, ao lado 
das salas de aula, próxima aos alunos e 
não dos colaboradores; como também a 
área técnica do IEL que ficava nesta área 
atual, onde está localizado todo o IEL 
hoje. O primeiro passo foi o trabalho de 
reorganizar essa equipe, de uma forma 
mais moderna, mais limpa, mais clean, 
mais dinâmica, para que o IEL estivesse 
mais próximo – e pudesse se falar e 
se comunicar mais rapidamente e que 
se tornasse uma coisa mais integrada 
ao próprio Sistema FIEC. Com a ajuda 
da Gerência de Engenharia e Logística 
(GELOG) do Sistema FIEC, nós medimos 
tudo e fizemos o redesenho de um mo-
delo diferente. Esse marco físico mexeu 
muito com os colaboradores. Antes, era 

“Queremos que o IEL/CE seja referência 
nacional na área de Educação Empresarial 
e na formação de jovens em carreiras, 
visto que a tecnologia de inovação também 
perpassa pela área de educação.”



077

remos fazer pós-graduação com eles 
ano que vem, com certificação da FIU 
e a vinda de alunos de mestrado deles 
para estágio em empresas cearenses. É 
um acordo bem amplo mesmo. Eles são 
muito abertos a construir o novo, como 
nós somos.

RF - Que outras ações o IEL/CE está 
planejando até o fim do ano?

RS – Em dezembro, vamos reestruturar 
as salas de aula de treinamento do IEL/
CE – com mudanças de mobiliário, piso 
e multimídia. A engenharia do Sistema 
FIEC já visitou várias faculdades, de 
pós-graduação, a fim de avaliar outros 
espaços. Queremos fazer algo diferente e 
sentar para discutir, a fim de o presidente 
aprovar. Teremos salas mais modernas 
e bacanas ao nível do empresariado 
cearense. Outro evento marcante é a 
realização do Fórum IEL de Carreiras, no 
Shopping Rio Mar, nos dias 29 e 30 de 
outubro, com a proposta de apresentar, 
ao nosso público de estagiários e jovens 
estudantes, uma cara nova do IEL, mo-
derna, jovem, representada pelo cantor 
Gabriel Pensador. Estamos colocando 
nossas marcas num shopping, numa 
forma totalmente diferente, juntamen-
te com nossos parceiros SESI, SENAI e 
outros. Realizaremos, pela primeira vez, 
também a entrega nacional do Prêmio 
IEL Melhores Práticas de Estágio. Em 

relação ao Movimento Empresarial pela 
Inovação, que o IEL representa em todo 
o Brasil, existem dois Núcleos Estadu-
ais de Inovação (NEIs) que estão sendo 
modernizados em um projeto piloto, a fim 
de serem integrados ao movimento: o do 
Rio Grande do Sul e do Ceará. Em breve, 
faremos uma primeira reunião com esses 
empresários, voltados para a área de 
inovação, aqui no Ceará, a fim de criar um 
Núcleo de Inovação mais forte. Os núcle-
os passarão por mudanças, a fim de que 
fiquem alinhadas com as ações do estado 
e com o movimento em nível nacional. 

RF - Como o senhor espera que o IEL/
CE fique marcado ao final da atual 
gestão?

RS – Queremos que o IEL/CE seja re-
ferência nacional na área de Educação 
Empresarial e na formação de jovens 
em carreiras, visto que a tecnologia de 
inovação também perpassa pela área de 
educação. Agora nós temos a possibili-
dade de criar cursos e pós-graduações 
focadas na indústria, com universidade 
própria e certificação da Faculdade da 
Indústria. É o diferencial: termos um IEL 
que pode formatar cursos e capacitações 
nas áreas da indústria. Nós não vamos 
fazer as mesmas pós-graduações que 
outras organizações fazem, mas ofere-
cendo cursos próprios, nossos, voltados 
para o público que atendemos.  
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Treinamento 
para os 

sindicatos

1.

A capacitação das empresas associadas aos 
sindicatos filiados à FIEC foi uma das ações 
trabalhadas pelo IEL/CE, por meio da área de 
Educação Empresarial, que trabalha a educação 
empresarial voltada para formação de gestores 
e executivos. Entre os cursos realizados, estão: 
“Estratégias de Branding” e “Desenvolvendo 
profissionais de alta perfomance/Coaching”, para 
o Sindroupas/Sindconfecções, e “Desenvolvendo 
habilidades em vendas”, para o Sindmóveis e o 
Sindroupas/Sindconfecções.
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2.

3.

Em comemoração ao Dia do Estagiário, 
comemorado em agosto, o IEL/CE realizou 
programação especial, com palestras e atividades 
voltadas para estagiários e para estudantes em 
busca de estágio. Entre as atividades desenvolvidas, 
palestra sobre marketing pessoal, com Serginho 
Aragão, e palestra sobre conquista da independência 
financeira, com Samuel Magalhães.

Reconhecer e incentivar a qualidade 
dos programas de estágio é umas das 

principais características do Prêmio 
IEL de Estágio. O prêmio busca 

garantir a conexão entre o público 
acadêmico, estudantes de nível 

superior e do ensino profissionalizante 
e o mercado de trabalho. A premiação 
nacional será realizada no Iate Clube, 

em Fortaleza, no dia 28 de outubro.

Fruto de parceria entre o IEL/CE e o IEL/PI, foi lançado o 
MBA em Gestão Industrial na Federação das Indústrias do 
Estado do Piauí (FIEPI), em Teresina, durante a palestra “A 
bola não entra por acaso – aprendendo com os melhores 

do mundo”. O curso tem como público-alvo graduados em 
administração, ciências contábeis, ciências econômicas, 

gestão pública, engenharia e áreas afins, interessados em 
adquirir conhecimentos e atualização nos temas inerentes à 

gestão, planejamento e estratégia empresarial.

Dia do Estagiário 
do IEL

Prêmio IEL 
Melhores 
Práticas de 
Estágio 2015

MBA em gestão 
industrial

4.
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6.

5.
O “Café com RH” é uma iniciativa do IEL/CE, 
em parceria com a Associação Empresarial de 
Indústrias (AEDI). Com objetivo de promover 
ações em prol da melhoria contínua dos 
recursos humanos das indústrias, o evento 
trabalha temas como “Mudanças globais e 
a atuação do RH como pilar do crescimento 
empresarial” e “Como as práticas culturais 
ajudam a transformar o ambiente de trabalho”.

Café com RH

Visita da 
Universidade 

de Ben-
Gurion, de 

Israel
A FIEC recebeu, nos dias 3 a 10 de agosto de 2015, professores e 
estudantes mestrandos da área de inovação tecnológica, da Universidade 
de Ben-Gurion, de Israel. Os vistantes participaram de extensa 
programação, com workshops de inovação, visita às empresas cearenses 
e discussões sobre instrumentos para o avanço da inovação do Ceará. O 
evento foi articulado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE).

www.smconsultoria.com.br
Av. Santos Dumont, 3060, sala 616 - Fortaleza - CE, Brasil
CEP 60150 - 161 | tel: (85) 3486.2000

Consultoria Tributária

- Assessoria tributária
- Contencioso administrativo
- Planejamento tributário

 

Consultoria Econômico-Financeira

- Captação de recursos públicos e privados
- Reestruturação de passivos

SM CONSULTORIA: ALIADO ESTRATÉGICO 
COM CONSULTORES EXPERIENTES
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www.smconsultoria.com.br
Av. Santos Dumont, 3060, sala 616 - Fortaleza - CE, Brasil
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Parabéns, Beto Studart, pelo primeiro ano 
de sua bem sucedida gestão à frente da FIEC.

P
ro

m
o
se

ll

Centro Internacional de Negócios
CIN
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Centro Internacional de Negócios
CIN
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POR ANA PAOLA VASCONCELOS
FOTOS GIOVANNI SANTOS

Trabalhando 
para ser o mais 
atuante Centro 
Internacional de 
Negócios do país

JÁ RECONHECIDO COMO REFERÊNCIA DE COMÉRCIO EXTERIOR E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DO ESTADO, O CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA FIEC 

ESTÁ À FRENTE DE IMPORTANTES ATIVIDADES IMPULSIONADORAS DO COMÉRCIO 

EXTERIOR, ALÉM DE ESTIMULAR A CULTURA EXPORTADORA, ORIENTAR E DAR 

SUPORTE ÀS EMPRESAS A ENTRAREM NO MERCADO INTERNACIONAL.
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 EDUARDO BEZERRA, 
SUPERINTENDENTE DO 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE NEGÓCIOS
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empresas. Mas também vem inovando 
neste novo período com serviços e 
soluções inteligentes e integradas às de-
mais casas do Sistema. Uma vez que o 
Sistema FIEC constitui, efetivamente, um 
sistema integrado, o Centro Internacio-
nal de Negócios, além de uma interação 
mais consistente e mais abrangente com 
os sindicatos, acrescentou um movi-
mento de aproximação com as demais 
casas do sistema, SENAI, SESI e IEL, jun-
to aos núcleos estratégicos de Inovação, 
de Economia e de Energia.

RF – Que marcos podem ser  
destacados?

EB – Destacamos o atendimento ao 
investidor estrangeiro que evoluiu 
através de ações para facilitar a atração 
de investimentos internacionais diretos 
com o objetivo de melhorar a imagem e 
a competitividade do estado. Ademais, 
as ações de atração de investimentos 
visam induzir a transferência de tecnolo-
gias inovadoras para empresas cearen-
ses. A aproximação com o governo do 
estado se dá de uma maneira cada vez 
mais proativa e sinérgica. Foi iniciada 
também uma integração efetiva com o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (MDIC), fato não ocorrido 
nas gestões anteriores. Em relação ao 
Ministério, foi dada prioridade ao Plano 
Nacional de Cultura Exportadora (PNCE), 
bem como atuação junto ao Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento 
de Exportações (ZPEs), contribuindo 
para a alteração do marco regulatório 
que as rege. Na interação com a Receita 
Federal, o destaque corresponde ao 
apoio oferecido na divulgação das nor-
mas reguladoras da ação dos Operado-

res Econômicos Autorizados (OEA).
Resultado desta ação de aproximação 
com os sindicatos, é que, em relação às 
missões empresariais enviadas e recebi-
das, o Centro Internacional de Negócios 
foi mais demandado pelos sindicatos 
para a realização de missões interna-
cionais de negócios. A programação de 
cada evento foi fortalecida mediante 
a integração da participação em feiras 
e empreendimentos semelhantes, 
acrescentando-se visitas técnicas que 
funcionam como ações de capacitação 
empresarial.

RF – Em que aspecto a situação eco-
nômica do país atingiu o previsto  
para este ano?

EB – Estando o Brasil atravessando uma 
conjuntura desfavorável que atinge a 
todos os setores da economia, ocasio-
nando um desaquecimento do processo 
produtivo na maioria das iniciativas do 
setor privado, paralelamente a uma re-
tração do consumo no mercado interno, 
sair da crise demanda iniciativas para 
empreender a realização de negócios 
no mercado externo. Desta forma, o 
ingresso ou avanço no exterior estimula 
o processo produtivo das empresas, que 
encontram incentivos para o cum-
primento de metas de suporte à sua 
sustentabilidade. Ao mesmo tempo, o 
faturamento cresce em proporção se-
melhante ao esforço empreendido, bem 
como o nível de emprego fica garantido. 
Esta é a visão do Centro Internacional de 
Negócios da FIEC, que observa os gran-
des blocos econômicos como nichos de 
mercado para realizar novos negócios 
e, por consequência, contribuir para 
superar a crise.

Revista da FIEC – A atual gestão da 
FIEC completa um ano. Que avaliação 
o sr. faz da sua área específica  
nesse período?

Eduardo Bezerra – Seguindo o que 
foi colocado como diretriz geral para o 
Sistema FIEC, pela primeira vez, o Centro 
Internacional de Negócios trabalhou no 
sentido de elaborar seu planejamento 
estratégico. Desta vez, com um horizon-
te temporal de sete anos. Representou 
uma inovação operacional, uma vez que 
o Centro foi enxergado pela presidência 
como importante unidade da FIEC, que 
precisa ter suas diretrizes, objetivos 
estratégicos e metas bem definidas e 
formalizadas. Anteriormente os planos 
estavam restritos ao período de gestão 
da presidência, procedendo-se a um 
detalhamento anual.
Assim, o Centro Internacional de Negó-
cios recebeu orientação para fortalecer 
sua estratégia de unidade efetiva esti-
muladora de negócios. Em acordo com 
essa diretriz, deu continuidade à sua 
ação de unidade provedora de informa-
ções estratégicas para os sindicatos e 
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RF – É possível estabelecer a curto e 
médio prazo onde se pretende chegar 
na sua área, para além dos muros da 
FIEC?

EB – O Centro Internacional de Negó-
cios, no que tange principalmente ao 
apoio ao investidor estrangeiro, passou a 
operar além do espaço restrito da Fede-
ração. Neste ponto, merece destaque a 
aproximação com o governo do esta-
do. Importa levar em conta que a FIEC 
oferece respaldo aos empresários nas 
áreas a ela delegadas pelas normas vi-
gentes, mas não pode avançar nas áreas 
restritas aos vários níveis de governo. A 
concessão de incentivos, infraestrutura e 
outros atrativos para investimentos são 
funções específicas do Poder Executivo 
do Estado. O Centro Internacional de Ne-
gócios interage em nome da FIEC com 
as respectivas organizações estaduais, 
respeitando a hierarquia institucional. 
Também ultrapassa o espaço da Fede-
ração a realização de missões, capacita-
ções empresariais no exterior e rodadas 
de negócios. O Centro Internacional de 
Negócios é reconhecido como o melhor 
provedor de soluções para as empresas 
industriais através de iniciativas dessa 
natureza.

RF – Como o Sr. espera que a sua área 
específica fique marcada ao final da 
atual gestão da FIEC?

EB – Por vários anos, em avaliações 
internas realizadas pela Rede de Centros 
Internacionais de Negócios, coordena-
da pela CNI, o Centro Internacional de 
Negócios da FIEC se alinha entre os três 
centros internacionais com mais resulta-
dos expressivos da Rede. Figura ao lado 

dos Centros do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Embora a meta seja am-
biciosa, em razão da expressão desses 
estados na economia brasileira, a meta 
é que o Centro Internacional de Negó-
cios da FIEC venha a ocupar a primeira 
posição. Sem um desafio real, não tem 
sentido lutar por uma meta. Além disso, 
um relacionamento crescente com a alta 
gestão da FIEC representa outra meta 
desafiadora para o Centro Internacional 
de Negócios. Ela se exprime mediante 
uma palavra muitas vezes repetida pelo 
presidente Beto Studart: “ligação epidér-
mica”. Aproximação efetiva, sensível. Em 
relação ao Ceará como um todo, a meta 
é o Centro Internacional de Negócios da 
FIEC se consolidar como a principal refe-
rência de comércio exterior e relações 
internacionais do Estado. 

“Embora a meta seja ambiciosa, em 
razão da expressão desses estados na 
economia brasileira, a meta é que o 
Centro Internacional de Negócios da 
FIEC venha a ocupar a primeira posição. 
Sem um desafio real, não tem sentido 
lutar por uma meta.” 
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Promovida pelo Sindialimentos e organizada 
pelo Centro Internacional de Negócios, a missão 
cearense ao Salão Internacional da Alimentação 
– SIAL Paris 2014 contou com a participação 
de 30 empresários dos setores de rações, 
pesca, panificação e agropecuária. O evento 
apresentou inovação, tendências e as últimas 
atualizações da indústria alimentícia.

Salão 
Internacional  

da Alimentação

1.
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2.

Com o objetivo de promover troca 
de experiência entre empresários 
belgas e cearenses e incrementar o 
comércio entre o Ceará e a Bélgica, 
o Centro Internacional de Negócios, 
com a Câmara de Comércio e Indústria 
Belgo-Luxemburguesa Brasileira no 
Brasil (Balgalux) e o Porto de Antuérpia, 
promoveu o Seminário Oportunidade de 
Negócios entre os dois países.

Com a participação de 16 embaixadores 
representantes da Liga Árabe, aconteceu, na FIEC o 
seminário Oportunidades de Negócios entre o Ceará e 
os países árabes. O evento proporcionou a realização 
de 60 agendas comerciais.

Oportunidades 
de negócios com 

empresários 
belgas

Agendas 
comerciais com 
países árabes

3.
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O Sindicato das Indústrias de Calçados de 
Fortaleza (Sindcalf) participou da missão à 
Feira Micam 2015, em Milão, na Itália. A viagem 
foi acompanhada pela coordenadora de 
Comércio Exterior, do Centro Internacional de 
Negócios da FIEC, Ana Karina Frota.

O Plano de Incentivo à Cadeia 
do Plástico foi apresentado 
na FIEC. Essa é uma iniciativa 
da Braskem e da Associação 
Brasileira da Indústria do 
Plástico (Abiplast), com 
articulação do Sindquímica/CE 
e do Centro Internacional de 
Negócios. O evento ofereceu aos 
participantes a oportunidade 
de capacitação para o setor 
de plástico e borracha, com 
foco na exportação e na 
competitividade.

Feira 
Micam 
2015

Apresentação 
do Picplast

4.

5.



091

A CNI e o Centro Internacional de Negócios, 
em parceria com o SEBRAE, realizaram, em 
setembro, a Missão Empresarial IBA 2015 para a 
Alemanha. Com participação de 42 empresários 
cearenses da indústria de panificação, a missão 
foi apoiada pelo Sindicato das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará 
(Sindpan), associado à FIEC.

Com participação de empresários e executivos, 
aconteceu, na FIEC, o “Roadshow: Iniciativas 
de Facilitação do Comércio”. Durante o evento, 
foram apresentados os três sistemas que 
promovem a facilitação para as empresas que 
atuam no comércio exterior ou para aquelas 
que desejam atuar, que são: o Portal Único, o 
Programa OEA e o CAPTA.

Feira IBA 2015

Roadshow: 
iniciativas  
de facilitação 
do comércio 7.
6.
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Com visita a uma das companhias acionistas da 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e participação 
na maior Feira de Nanotecnologia do Mundo, líderes dos 
setores de alimentos, eletrometalomecânico e químico 
realizaram missão empresarial à Coreia do Sul e ao Japão.

Com participação de onze empresas 
cearenses, o Centro Internacional 

de Negócios organizou a missão 
Seafood Expo North, em Boston. 

Essa é a maior feira de promoção 
e comercialização de produtos da 

pesca e aquicultura da  
América do Norte.

Missão empresarial à 
Coreia do Sul e ao Japão

Seafood 
Expo North 
America

9.

8.
O Sistema FIEC apoia 
este movimento!

COMPRAR DOS PEQUENOS
NEGÓCIOS É BOM PRA VOCÊ, 
BOM PARA O CEARÁ,
BOM PARA O PAÍS.

#compredopequeno
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O Sistema FIEC apoia 
este movimento!

COMPRAR DOS PEQUENOS
NEGÓCIOS É BOM PRA VOCÊ, 
BOM PARA O CEARÁ,
BOM PARA O PAÍS.

#compredopequeno
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SENAI CEARÁ
O FUTURO DA INDÚSTRIA 

 PASSA POR AQUI.

O SENAI Ceará integrou suas áreas
de tecnologia e inovação em um só 
lugar : no Centro de Excelência em 
Tecnologia e Inovação - CETIS.  

No CETIS, a indústria tem acesso às 
soluções mais modernas para os seus 
maiores desa�os. São consultorias, 
ensaios laboratoriais e produtos de 
diversas áreas. 

TUDO PARA A INDÚSTRIA CEARENSE
SER CADA VEZ MAIS DESENVOLVIDA,
SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA. 

SENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁSENAI CEARÁ

/senaiceara85 4009.6300 centralderelacionamento@s�ec.org.br www.senai-ce.org.br /senaiceara

m
arketing/sistem

a�ec


