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Simplás e Ftec
inovam com
parceria para
capacitar micro
e pequenos
empreendedores
JAIME LORANDI:
“Queremos regras
claras e práticas
para oferecer
saúde e segurança
ao trabalhador”

Confiança à
toda prova
Saiba como uma empresa de Caxias
do Sul se tornou fornecedora da Harley
Davidson. Eles fazem questão de mostrar

GABRIEL LAIN

Carta do Presidente

Jaime Lorandi
PRESIDENTE DO SINDICATO
DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL
PLÁSTICO DO NORDESTE
GAÚCHO (SIMPLÁS),
E EM NOME DA CÂMARA
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS (CIC) DE
CAXIAS DO SUL-RS

O empresariado quer diminuir
acidentes cumprindo regras sensatas
As estatísticas brasileiras registraram 42.884
mortes no trânsito em 2010. Em 2020, todos os
veículos produzidos no Brasil deverão sair de fábrica
equipados com cintos de segurança de três pontos
e encostos de cabeça para todos os ocupantes conforme o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A cobrança sobre a indústria automotiva é restrita à veículos novos e dispensando os usados da
obrigatoriedade, e só foi regulamentada em janeiro
de 2015.
Um rigor diferente se observa quando o assunto
é saúde e segurança no ambiente de trabalho. Para
enquadrar todo seu maquinário, novo ou usado, nas
Normas Regulamentadoras 12 (NR-12), as empresas
brasileiras, independentemente do porte, dispuseram
de apenas 36 meses.
Sendo que a média anual de 2.731 mortes por
acidente de trabalho corresponde a 6,4% dos mais
de 42 mil óbitos produzidos por veículos sem maiores
exigências de segurança.
Em consequência, estas exigências das normas de

curto prazo e em todos os equipamentos empresariais
são uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas
instituições privadas geradoras de emprego e renda
do país para submeter seus parques fabris à correta normativa de segurança. Além do curto prazo e
também do alto custo, os empresários encontram-se
relutantes pela absoluta falta de segurança legal e
jurídica na aplicação do dispositivo.
Uma das expectativas favoráveis em torno das
NR-12, quando de sua criação, era pela promoção da
objetividade, sensatez e viabilidade no aperfeiçoamento do maquinário. Esta expectativa foi frustrada. O grau
de subjetividade na fiscalização é abissal, sujeito a
percepções individuais dos agentes, uma vez que não
há clareza quanto à proteção correta para cada equipamento devido à complexidade do parque fabril. Em
vez de amparo legal e segurança jurídica, o fiscalizado
honesto encontra possibilidades de diferentes interpretações, exigências e sanções à mercê de cada fiscal.
Com muita frequência, de modo divergente ao técnico
de segurança que orienta a empresa.

Em outro revés, as NR-12 propõem uma isonomia cruel entre grandes, médias, pequenas e micro
empresas. A mesma redação para máquinas novas
e usadas resulta num vultoso e complexo estudo dos
mínimos detalhes de cada parte, de cada equipamento, inclusive, proíbe a negociação das máquinas
usadas, que não atendem as referidas normas. Resultado: praticamente impossibilita as micro, pequenas e
até médias empresas de substituir paulatina e viavelmente o maquinário e, consequentemente, acelerar
seu enquadramento na regulamentação. Ao invés de
facilitar, a atual redação dificulta o entendimento e
aplicação da proteção aos que trabalham.
No afã de igualar uma suposta excelência internacional em saúde e segurança do trabalho, as NR-12
subestimam a capacitação, o conhecimento técnico e
o discernimento humano do trabalhador de tal forma,
que desconsidera a eficiência pessoal e senso mínimo
de sua própria segurança. Assim, termina por aumentar a improdutividade, reduzir a competitividade e
comprometer a sobrevivência da empresa e a eficiên-
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cia econômica do país, de onde depende
o sustento do trabalhador, da família, das
empresas e do Estado.
Não por acaso, no mês de setembro
de 2015, o senador Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB) retirou o pedido de urgência na
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo do Senado (PDS) 43/15, que susta a
aplicação das regras das NR-12. A respeito
da medida, o próprio autor sublinhou a necessidade de aprofundar-se o debate:
“Devemos estimular as discussões no
âmbito do Ministério do Trabalho para que
nós possamos tentar o aprimoramento
dessa norma”, declarou Cunha Lima à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Certas defesas açodadas das NR-12,
como estão redigidas atualmente, servemse de raros casos empresariais graves,
em declínio vertiginoso, e generalizam
comportamentos já ultrapassados para a
grande maioria das empresas brasileiras,
com objetivo de justificar o excesso de
zelo contido nas normas. Outro equívoco
é provocado pela escassez de informações
ou de conhecimento pleno das vicissitudes
e complexidades de cada situação, que
podem induzir a visões adversas entre partes que estão orientadas para o mesmo
interesse coletivo.
Se já não bastassem as óbvias razões
humanas, as estratégias de melhorias contínuas, também fazem do empresário brasileiro um grande e eficiente interessado
em oferecer saúde e segurança aos seus

trabalhadores.
Como prova disto, analisando dados
do MPS e MTE, podemos comparar a
grande diminuição da acidentalidade no
Brasil que em 1971 era de 17% e até
2013 caiu para 1,7%. Outro dado de
melhoria contínua é o número de óbitos de
acidentalidade no trabalho em relação ao
número de trabalhadores que em 1970
era de 0,032% e até 2013 caiu para
0,006%.
Conforme a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), a cada ano, os custos
diretos e indiretos com acidentes de trabalho e doenças ocupacionais esgotam
cerca de 4% do PIB mundial, equivalente
US$ 2,8 trilhões, ou seja, R$ 1.438,00
por habitante. No Brasil, segundo o
Ministério da Previdência Social, estes
custos consomem anualmente R$ 70
bilhões, ou seja, R$ 346,00 por habitante. Logo, o custeio dos acidentes e
doenças ocupacionais no Brasil corresponde a 25% da média mundial.
Outros dados comparativos relevantes
para se avaliar as empresas brasileiras
entre a média mundial, são relacionar
as estatísticas de OIT, MPS e MTE. Neste
comparativo, verifica-se que a média
anual mundial de acidentalidade no trabalho é de 4.400 acidentes por 100 mil
habitantes, enquanto que no Brasil é de
347. E a média anual mundial de óbitos
por acidente laboral é de 32 mortes por
100 mil habitantes, enquanto que no Bra-

sil é de 1,35. Com estes dados conclui-se
que, além de existir uma estratégia empresarial brasileira de melhoria contínua,
ela está dando resultados positivos de
humanização e valorização da vida em
relação á media mundial.
E então surgem normas complexas,
exigindo que as empresas no Brasil invistam aproximadamente R$ 100 bilhões
em curto prazo e de modo confuso na
adequação de todas as máquinas e equipamentos novos e usados, às NR-12. Sem
a certeza de, com isso, atender às exigências subjetivas da fiscalização, como se o
país estivesse vivendo um caos acidentário
e fosse péssimo exemplo para o mundo.
Por isto, o empresariado brasileiro está
reagindo à fiscalização e à complexidade
das NR-12, sem uma revisão prudente,
viável e sensata.
Que fique claro: os empresários brasileiros não estão discutindo o valor e a
importância da saúde e segurança dos
trabalhadores, nem a pertinência da
regulamentação. Pelo contrário: aceitamnas, porém querem torná-las simples,
praticas e exequíveis, a fim de proporcionar, com maior celeridade, melhores
condições de segurança e saúde nos locais
de trabalho. O que entendem ser objetivo
comum a todos os envolvidos no processo.
O empresariado brasileiro concorda
sim, com normas claras, sensatas e
viáveis que objetivam preservar a vida e a
saúde de todos os seres humanos.

Empresas
do Brasil
investem
R$ 100
bilhões na
adequação
às NR-12,
sem a
certeza de
atender às
exigências
subjetivas
da
fiscalização

YOUTUBE, DIVULGAÇÃO
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Programa para internacionalização
FOTOS NELI ALVANOZ

Uma capacitação especificamente desenvolvida para
estimular – de forma sustentável
– a internacionalização de empresas do setor plástico conta com o apoio do Simplás.
O programa desenvolvido
pelo Centro Internacional de
Negócios (CIN) da Federação
das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (Fiergs) reserva uma atração especial aos
inscritos: parte do currículo
terá atividades práticas aplicadas em plena Düsseldorf, Alemanha, durante a Feira K.
A novidade foi apresentada
a dirigentes do Simplás pelo
economista Kurt Ziegler, há 18
anos na Fiergs. O programa
quer qualificar empresas com
pouca experiência no processo
de internacionalização.
“Um dos gargalos da nossa

Exporta CIN
Objetivo:Identificar
oportunidades comerciais
e dar condições à
empresa de realizar um
negócio de exportação.

indústria é a competitividade.
Uma das soluções é a identificação de nichos de mercado.
Assim, abordamos a definição
de mercados-alvo, demonstramos ferramentas de inteligência
comercial, buscamos a redução
de risco na seleção de mercados potenciais e oferecemos
treinamento em ferramentas
de inteligência comercial e
metodologia de análise de mercados”, explica Ziegler.

l Carga total de 40
horas/aula, divididos em
8 módulos de 5 horas
cada
l 16 horas de coaching,
com direito a 2 horas
de consultoria individual
remota
l Oficinas de
preparação e atividade
de prospecção na Feira
K
Informações e inscrições
l E-mail: cin@fiergs.
org.br
l Fone: (51) 3347.8675
l Fiergs: Avenida Assis
Brasil, 8787 − Porto
Alegre/RS

Semana do Meio Ambiente

O Simplás premiou a escola municipal de educação infantil que coletou o
maior volume de tampinhas plásticas de
refrigerantes e água mineral, produtos de
beleza, produtos de limpeza, sucos, leite,
isotônicos, iogurtes e de remédios, durante
a Semana Municipal do Meio Ambiente.
Na próxima edição do informativo, você
confere os detalhes da cerimônia.
A pesagem foi no dia 2 de junho, nos
Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias
do Sul (RS), onde se desenvolveu a programação da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente. E contou com apoio da
Secretaria Municipal de Educação.
O propósito foi turbinar a iniciativa
4
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Engenharia Solidária, de acadêmicos e
professores da Universidade de Caxias do
Sul (UCS), que prevê a coleta e venda das
tampinhas plásticas para recicladoras,
a fim de destinar recursos para a ONG
Proteção Animal Caxias (PAC). A entidade recolhe e trata animais abandonados, providenciando consultas, castração
e tratamento, até a adoção por tutores
responsáveis.
“Todos podem participar da campanha
Descarte Certo Tampas de Plástico. Aliás,
devem. O Simplás também vai distribuir
coletores em 70 pontos da cidade”, conclama o presidente do sindicato, Jaime
Lorandi.

Parceria
em missões
técnicas
Pela primeira vez, o
Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás),
o Sindicato das Indústrias
de Material Plástico no
Estado do Rio Grande do
Sul (Sinplast) e o Sindicato
das Indústrias de Material
Pástico do Vale dos Vinhedos (Simplavi) passarão a
organizar missões técnicas
em conjunto. O Programa
de Missões Empresariais
(PME) promove a ampliação do volume de potenciais participantes, que
além de facilitar o fechamento de grupos, pode
oferecer condições para
redução de custos. A iniciativa inédita se estende
ainda aos associados do
Arranjo Produtivo Local
Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha
(APL-MMeA).
“O mercado é intolerável com o empreendedor
desatualizado. Há sempre
um novo processo, produto e pessoas com novas
ideias a serem conhecidos. Por esta razão é que
o Simplás, nos últimos seis
anos, já concedeu quase
R$ 60 mil em subsídios
para participação de seus
associados em missões
técnicas: porque acreditamos no retorno do investimento para cada um dos
empresários beneficiados
e,
consequentemente,
para todo setor na região
e no Brasil”, avalia o presidente do Simplás, Jaime
Lorandi.
Mais informações podem ser obtidas com
a agência Leaf Turismo (54.3028.0222 /
daiane@leafturismo.com.
br) ou diretamente com
cada sindicato.

Restam apenas duas vagas em estande
coletivo do Simplás na Interplast
Já está disponível mais uma oportunidade do Simplás para empresas interessadas em aproveitar uma grande
feira para mostrar seu potencial ao
mercado. Depois da bem sucedida passagem pela Festa da Uva, em Caxias
do Sul, a próxima parada do estande
coletivo do sindicato será em Joinville
(SC), durante a Interplast, de 16 a 19
de agosto.
A estrutura especialmente desenvolvida e organizada pelo Simplás
conta com 8 módulos de exposição
em área nobre do evento, no pavilhão

principal. Detalhe: até o fechamento
desta edição, restavam apenas duas
vitrines para locação.
“Entre as vantagens em participar
do estande coletivo do Simplás, estão
toda estrutura pronta para exposição,
e ainda, aluguel, montagem e taxas
inclusas. O investimento é de excelente
custo-benefício”, revela o presidente do
sindicato, Jaime Lorandi.
Para inscrições e mais informações,
o telefone é (54) 3013.8484 e o e-mail,
vanessa@simplas.com.br
Em fevereiro, 13 indústrias do polo

transformador da Serra Gaúcha foram
as atrações do estande do Simplás na
Festa Nacional da Uva 2016.
“Uma oportunidade para quem
entende que o momento econômico requer criatividade e presença no
mercado. E graças ao enorme fluxo
de turistas gerado pela Festa da Uva,
os produtos fabricados na cidade
ganharam reconhecimento e divulgação em escala nacional. E também
tivemos a embaixada do nosso sindicato em uma das maiores iniciativas
comunitárias do país”, conclui Lorandi.

Na vitrine
Participantes do
estande do Simplás na
Festa da Uva 2016
l Anodilar
l Utility
l Broliato
l Cinquetti
l Dismat
l Dompel
l D’Zainer
l Martiplast
l Matripeças
l MVC
l Natiplast
l Norb
l Plasmosul

HOMENAGEM 2015
SIMPLÁS
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
Empresas reconhecidas

40 anos
l Pebel Eletromecânica Ltda

35 anos
l Dompel Indústria Plástica e
Metalúrgica Ltda

25 anos
l Malta Indústria de Utilidades
Domésticas Ltda
l Norb Indústria de Injetados Plásticos
Ltda

15 anos
l Anodilar Indústria de Utilidades
Domésticas
l Multilight Plásticos e Autopeças Ltda
l Coplast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda

Design

NELI ALVANOZ

Recém chegado da Home + Housewares Show, uma das mais importantes feiras de utilidades domésticas
do mundo, realizada anualmente em
Chicago, o arquiteto e presidente da
Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul (Apdesign),
Rodrigo Leme (foto), falou sobre Design
Estratégico – visão para potencializar
negócios – na Reunião Jantar que abriu
o calendário oficial de eventos do Simplás em 2016, no mês de março. Conforme o palestrante, um dos exemplos
locais de aplicação do conceito é o da
fabricante de utilidades Anodilar. A
empresa de Caxias do Sul é cliente há
três anos do Grupo Criativo, escritório
de Porto Alegre especializado em design, do qual Leme é sócio.
“Fizemos juntos uma grande transformação do negócio e hoje eles
colhem bons frutos disso”, revela.
A ideia de design estratégico, explica, consiste em organizar um projeto desde a pesquisa, passando pelo

desenvolvimento, até o canal de vendas
adequado. Trata-se do pensamento
completo da cadeia de valor do produto ou serviço.
“No design de serviços, as empresas
precisam elaborar toda a abordagem e
pontos de contato com cliente. Produtos
e serviços estão atrelados e devem entregar qualidade sempre”, define.
A Reunião Jantar do Simplás teve o
patrocínio de Brisco – Energia em distribuição e D’Paludo Móveis.
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O segredo
é não ter
segredo
Como a Ipos, de Caxias do Sul,
escapou de uma crise e se tornou
fornecedora exclusiva para uma
marca conhecida em todo o planeta
investindo em transparência, pessoas
e ferramentas de melhoria contínua

6
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GABRIEL DE AGUIAR IZIDORO (texto)
NELI ALVANOZ (foto)
Existem empreendedores
que escondem-se sobre múltiplas camadas de segredo.
Existem aqueles que selecionam
cuidadosamente
quais informações tornar
disponíveis e, principalmente, a quem fazê-lo. E
existem alguns, como Thiago
Petersen, que fazem parte
de uma espécie ainda pouco numerosa, ao menos na
Serra Gaúcha. A dos que
preferem ver e ser vistos.
Qualquer pessoa que
cruze os portões da Ipos, no
distrito industrial de Caxias
do Sul, e circule por salas
e corredores administrativos, áreas de produção,
estoque, ou refeitório, pode
conferir em folhas tamanho
A3 penduradas nas paredes ou divisórias de vidro
transparente, o planejamento estratégico, as metas e o
desempenho financeiro da
empresa. Cada funcionário
ou diretor pode saber quanto seu trabalho rende para
todos. O painel da intimidade corporativa em gráficos e números sinaliza, por
exemplo, quanto esforço
individual e coletivo falta
para confirmar o PPR.
“E se fechou 3% abaixo,
o diretor não vai trocar de
carro no fim do ano. Quando se expõe os números, a
responsabilidade aumenta. É um conceito novo
para nós, mas é o que faz
qualquer empresa de verdade nos Estados Unidos
ou no Japão”, afirma o diretor administrativo Thiago
Petersen, que conduz a indústria de plástico, baquelite
e ferramentaria ao lado do
irmão, Lucas, e do pai, Enio,
fundador do negócio, há 36
anos.
A estratégia de mostrar

tudo, que ainda gera calafrios em muitos empresários,
rende dividendos para a
Ipos. Desde a primeira
visita, os clientes podem
verificar de que maneira
trabalha, qual a real capacidade da empresa para lidar
com demandas complexas
e o nível de engajamento
e qualificação da mão de
obra – acima da média, diga-se de passagem.
“Muita gente fica só na
conversa e tem medo de se
mostrar. Nós nos vendemos
mostrando tudo e sempre
nos demos bem. Tu tens de
perder o medo e ter a humildade de saber que uma
outra empresa pode ajudar
a melhorar a tua própria
ferramenta”, fala Thiago,
com conhecimento de quem
sentiu na pele a necessidade
de mudança. E de ouvir o
cliente não apenas para
vender o produto.
Durante o estouro da bolha
imobiliária norte-americana
que abalou o mundo, em
2008, quando a marolinha
se transformou em tsunami, a Ipos se viu em dificuldades. Porém, a crise trouxe
o aperfeiçoamento. Graças
àquele que até hoje é o
principal nome na carteira
de clientes da empresa:
“A Stihl nos apresentou e
estimulou a implementar ferramentas de melhoria contínua, como Lean, Kaizen
e 5 S, que adaptamos
para a nossa realidade.
A partir daquele momento, desenvolvemos uma
cultura de melhoria contínua
na empresa, seja com a
ferramenta que for”, conta
Thiago, que recentemente
voltou de uma visita para
apresentar o seu case na
sede da própria Stihl.
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Quando a caminhonete vira uma moto
Oito anos e uma série de mudanças
depois (confira os quadros), a realidade é bastante diferente. No Japão,
segundo Thiago, as indústrias chegam
a atingir 88% de eficiência. Em 2008,
a Ipos não passava de 40%. Hoje, o
índice da empresa de Caxias do Sul
supera os 70%. A rotatividade está
abaixo dos 2%. Em 2015, a venda de
peças e componentes para diversos
setores chegou a 8,4 milhões de unidades.
“Se não houvesse estas melhorias,
estávamos quebrados, como muita
gente está agora. Na época eu queria pegar as ferramentas das grandes
empresas e formatar para qualquer
tamanho. Assim, desenvolvemos nosso
padrão de [folha] A3”, afirma o gestor.
A expectativa para 2016, frente ao
verdadeiro festival de bizarrices e in-

certezas do cenário político e econômico nacional, é de, pelo menos, reprisar
os 8% de crescimento do ano anterior.
O faturamento não fica concentrado
em uma única ou poucas rubricas,
pelo contrário (confira no gráfico):
distribui-se em vários segmentos, até
naqueles pouco explorados pela concorrência.
“O setor bélico, por exemplo, é o
que oferece as melhores margens”, comenta.
Para o futuro, a estratégia da Ipos
é permanecer um livro aberto. Thiago
Petersen revela os planos:
“Só o que sei é que continuarei investindo em pessoas. Porque é o material humano que passa confiança no
processo e no produto. Isso nos vende.
Foi assim que conquistamos a Harley
Davidson”.

Há dois anos, a Ipos é a única
fabricante, no país, de parte da bomba d’água das motos de uma das
marcas mais reconhecidas no planeta.
Apenas a montagem é feita em São
Paulo, antes do despacho para os Estados Unidos. O componente de baquelite (foto das páginas 6 e 8) tem custo
cinco vezes maior que o convencional,
qualidade superior e manufatura praticamente artesanal: exige checagens de
processo de hora em hora e mão de
obra altamente treinada.
“Em 2015, nossas margens
encolheram muito. Os recursos para
investimentos ficaram escassos. E investimos tudo que tínhamos em treinamento: R$ 100 mil”, conta Thiago.
Não compra uma caminhonete nova
no fim do ano. Mas vale uma Harley
Davidson.

PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLEMENTADAS
l Implantação do 1o Kaizen (56
Kaizens implantados até 2016)
l Programa de Ideias
l Áreas livres com indicadores de
desempenho nos setores
l Ferramentaria para manutenções
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preventivas e corretivas
l Sala de treinamento
l Mapeamento de fluxo de valor
l Ergonomia e ginástica laboral
l Adequação à NR12
l Destinação correta de resíduos
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l Área de estudos: análise e
solução de problemas
l Formalização do Sistema Ipos de
Produção – SIP
l Planejamento Estratégico no
Modelo – A3

l Ferramentas Automotivas: APQP,
FMEA, PPAP e MASP/8D
l Auditorias: processo de
manufatura, produto, sistema
l Sistema de armazenamento com
metodologia PEPS

PRINCIPAIS GANHOS
l Aumento na produtividade
l Redução de material em processo
l Redução de estoques
intermediários

l Redução de estoque da matériaprima e produtos prontos
l Redução na distância percorrida
l Redução de área ocupada no

processo fabril
l Redução do absenteísmo e
rotatividade
l Redução de material não

conforme
l Mapeamento de fluxo de valor no
setor produtivo
l Retenção de talentos na empresa

“O atraso do RS é assustador.
Algo tem que acontecer”

PRÓXIMOS PROJETOS
l Implantação do Lean Office
l Formalização (padronização) do setor de Melhoria Contínua
l Formalização (padronização) da metodologia dos 5S’s
l Implantação do Supply Chain
l Adequação à ISO 9001:2015
l Adequação aos requisitos VDA 6.3
l Investimento em treinamento e capacitação

FATURAMENTO POR SEGMENTO
6%

Eletroeletrônicos

8%

Materiais
bélicos

31%

Agrícola

16%
Linha
branca

Com vasto repertório de
livros e palestras – neste
caso, tanto ouvindo, quanto
falando – em torno de ferramentas de qualidade e
melhoria continua, Thiago
Petersen alerta:
“A mudança de cultura
dentro de uma empresa demora, de três a cinco anos,
e exige muita persistência.
Não é fácil. Só que lá fora,
os caras estão mudando a
grande velocidade. Se aqui
não mudar logo, já era”.
O diretor administrativo da Ipos entende que a
figura do diretor com um
bar cheio de bebidas em
plena sala se tornou uma
caricatura com 50 anos de
defasagem. Ainda menos
do que os 30 que ele vê em
relação ao desenvolvimento
e aplicação de mecanismos
de melhoria no Japão.
“Uma vez era romântico
ser dono de fábrica. Hoje,
todos estão no mesmo nível.
Tem multinacional com diretor entre 20 e 30 anos,
com poder de decisão e que
viaja de ônibus para fechar
contrato”.
Na empresa de Caxias
do Sul, existe uma certa
política de troca de conhecimentos. É desta forma que
os proprietários interpretam
as oportunidades de contato com outras companhias,
algumas delas, do porte de
grandes montadoras. Em
um exemplo recente, um diretor da Ford levou e aplicou
em sua unidade conceitos

aprendidos na Ipos. Agora
a gigante norte-americana
oferece seu conhecimento
em Lean Office à indústria
da Serra Gaúcha.
O intercâmbio, antes de
inédito, é rotineiro. Thiago
já atendeu convites para
palestrar também em organizações como GM, Fiesp, e
Sindimetal (em São Leopoldo). Cada visita é sempre
aproveitada para a obtenção de informações.
“Passou o cavalo, eu
monto. É uma troca. Se alguém vai copiar, não me
interessa. Nos estamos
sempre desenvolvendo algo
novo. De tudo que se passa
em uma palestra destas, só
1% aplica em sua empresa. E quando fico sabendo
que a Ford, a Stihl, a Bosch
ou a Valeo copiou uma
ferramenta nossa, eu fico é
orgulhoso”, afirma.
Em contrapartida às possibilidades de evolução, as
visitas em outras regiões
do país e do Exterior têm
oferecido ao executivo motivos para preocupação com
o futuro do setor produtivo
local.
“Quando a gente sai do
Rio Grande do Sul, fica assustado com o nosso Estado. Estamos ficando muito
para trás. E isso não é só
questão de governos, mas
de mentalidade dos nossos
empresários. Algo tem que
acontecer. Ou vamos enfrentar dias muito difíceis
logo adiante”.

NA AGENDA
17%
Outros

22%

Automotivo

27/6 – 18h
l O case de melhoria contínua da Ipos será apresentado no Simplás.
l Informações e reservas pelo fone 3013.8484 ou
e-mail daniele@simplas.com.br.
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Simplás lança Curso de Gestão
para Micro e Pequenos Empresários
Capacitação em parceria com a faculdade Ftec tem
inscrições abertas e início marcado para 14 de maio
Uma nova solução para conduzir
os negócios diante e além do atual
momento de instabilidade econômica acaba de chegar ao mercado por
meio do Sindicato das Indústrias de
Material Plástico do Nordeste Gaúcho
(Simplás). De olho no perfil majoritário
de suas representadas, a entidade
desenvolveu e agora está lançando
o Curso de Gestão na Prática para
Micro e Pequenos Empresários. As
aulas, com início em 14 de maio, são
ministradas nas instalações e por
professores doutores, mestres e especialistas da faculdade Ftec, em Caxias
do Sul (RS).
As aulas abordam princípios básicos de gestão, liderança, finanças,
marketing e produto, vendas, produção, qualidade e inovação (detalhes
abaixo). Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (54) 3228.1251
ou pelos e-mails vanessa@simplas.
com.br e greice@simplas.com.br.
O objetivo da iniciativa é oferecer
capacitação com preços altamente
competitivos e conceitos de aplicação
imediata a associados e contribuintes

10

do Simplás, e também ao público em
geral. A carga total atingirá 56 horas,
distribuídas em sete módulos de oito
horas, com uma aula por mês, sempre
aos sábados, até novembro.
“É um curso inovador, sem similar
no mercado, objetivo e extremamente
didático, especialmente elaborado
para auxiliar o empresário agora.
Os professores vão abordar situações
práticas do cotidiano das empresas,
com ferramentas de uso instantâneo”,
revela o diretor de Educação, Inovação
e Tecnologia e também vice-presidente
do sindicato, Gelson Oliveira.
A ação inédita conta com o apoio
da Federação das Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul (Fiergs), além da
Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana), e dos sindicatos
das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas da
Região Serrana do Rio Grande do Sul
(Sescon Serra Gaúcha), das Empresas
de Refeições Coletivas da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul
(Sindercol), das Indústrias Madeireiras,
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Serrarias, Carpintarias, Tanoarias,
Esquadrias, Marcenarias, Móveis,
Madeiras Compensadas e Laminadas,
Aglomerados e Chapas de Fibras de
Madeiras do Estado do Rio Grande do
Sul (Sindimadeira), das Indústrias do
Vestuário e do Calçado do Nordeste
Gaúcho (Sindivest), da Indústria do
Vinho, do Mosto de Uva, dos Vinagres
e Bebidas Deriva dos da Uva e do
Vinho do Estado do Rio Grande do
Sul (Sindivinho), das Indústrias Gráficas de Caxias do Sul (Singraf) e da
Indústria da Construção Civil de
Caxias Sul (Sinduscon).
“Tudo foi desenvolvido pensando no perfil da maioria dos nossos
representados, que são executivos de
micro e pequenas empresas, com pouquíssimo tempo disponível, mas sempre em busca de atualização. Assim,
os horários são diferenciados, para
que o empresário não precise abrir
mão de seus compromissos durante a semana. Para completar, aperfeiçoamos todo projeto até chegar a
um excelente custo-benefício”, conclui
Oliveira.

PALAVRA DE MESTRE:
“Momentos de crise podem ser
considerados ameaças ou oportunidades.
A postura do empresário, à frente de seu
negócio, determina a escolha que fez.
Escolher a oportunidade significa aproveitar
estes momentos críticos para desenvolverse e tornar o negócio mais focado e
importante.
O curso Gestão na Prática para Micro e
Pequenos Empresários, realizado pela FTEC
Faculdades em parceria com o Simplás,
oferece aos empresários que desejam
encontrar oportunidades, ferramentas de
gestão focadas e de utilização imediata,
que visam auxiliar a gestão da empresa,
neste momento difícil que nosso País
enfrenta. Os temas dos encontros abrangem
toda a gestão de uma organização,
passando pelos princípios básicos de gestão
e avançando na formação de liderança,
controle financeiro, desenvolvimento de
produto, marketing e vendas, produção
e finalizando com qualidade e inovação.
Objetivamos oferecer aos participantes um
ambiente de troca e crescimento, capaz
de efetivamente auxiliá-los a conduzir suas
empresas rumo ao sucesso”.
Prof. Me. Luis Paulo Soares Munhoz,
Coordenador de Projetos e Metodologias da Ftec Faculdades
ANA PAULA BOELTER

Da esquerda
para a
direita: Prof.
Me. Eduardo
Pezzi, Prof.
Esp. Jaime
Fernandez
Caneda,
Prof. Drª.
Débora
Frizzo, Prof.
Me. e Coordenador de
Projetos e
Metodologias da Ftec
Faculdades
Luis Paulo
Soares
Munhoz,
Profª. Iane
Tavares
Neitzke, Prof.
Esp. Ubirajara
Brizotto, Prof.
Dr. Antônio
Fernando
Rosa Dini

Gestão na Prática para Micro
e Pequenos Empresários –
Simplás e Ftec
MÓDULO: PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GESTÃO
Ministrante: Prof. Dr. Antônio Fernando Rosa Dini
l objetivo social da empresa;
l como pensar uma empresa e seu modelo de negócio;
l boas práticas das empresas de sucesso;
l como não limitar o crescimento da sua empresa e prolongar
sua vida;
l foco nas competências da empresa e não do produto;
l design de negócios
MÓDULO: LIDERANÇA
Ministrante: Prof. Drª. Débora Frizzo
l liderança como comportamento chave para o sucesso da
empresa;
l relacionamento com os funcionários;
l desafios encontrados ao liderar alguém mais preparado;
l importância de buscar colaboradores mais preparados para
oxigenar a empresa;
l importância da comunicação e papel do líder;
l como identificar pessoas que agregam diferenciais para a
empresa;
l importância do comportamento ético do líder e sua
capacidade de servir de exemplo
MÓDULO: FINANÇAS
Ministrante: Profª. Iane Tavares Neitzke
l a importância do capital de giro e do fluxo de caixa para a
operação;
l separação entre dinheiro da empresa e remuneração do
empresário;
l levantamento do custo correto do produto ou serviço;
l estudo das opções de financiamento mais adequadas ao
fluxo de caixa da empresa
MÓDULO: MARKETING E PRODUTO
Ministrante: Prof. Me. Eduardo Pezzi
l técnicas de desenvolvimento de produtos alinhadas ao
modelo de negócios da empresa;
l estudo da possibilidade de diferenciação do produto/serviço;
l estratégias de formação de preço
MÓDULO: VENDAS
Ministrante: Prof. Esp. Ubirajara Brizotto
l definição do perfil do vendedor parao setor;
l organização de processo de planejamento de vendas
interligado ao marketing e à produção
MÓDULO: PRODUÇÃO
Ministrante: Prof. Esp. Jaime Fernandez Caneda
l processo de planejamento e controle da produção alinhado
ao marketing e vendas;
l mapeamento dos custos de produção;
l identificação da necessidade de tecnologia aplicada
MÓDULO: QUALIDADE E INOVAÇÃO
Ministrante: Prof. Esp. Jaime Fernandez Caneda
l identificação de solução viáveis para inovação na empresa;
l qualidade como ferramenta de produtividade e redução de
custos;
l produção limpa e sustentabilidade;
l inovação em processos e materiais com foco na criação de
produtos inovadores
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Abertura do curso conta com
sala cheia na faculdade Ftec
Vulnerabilidade convertida em fortaleza e crise, em bênção. Os conceitos
desafiadores abordados pelo consultor
de vida e negócios Dan Willms (foto
acima) durante a aula inaugural do
curso de Gestão na Prática para Micro
e Pequenos Empresários desenvolvido
pelo Simplás foram assimilados com
ovação pelo público de mais de 70
pessoas que, em uma noite bastante
fria, no início de maio, preencheu um
dos auditórios da faculdade Ftec, em
Caxias do Sul (RS).
A palestra Oportunidades de Transformação para o Crescimento marcou
a abertura da capacitação criada pelo
Simplás a partir da identificação de
carências dentro, e até fora, do próprio
setor e implementada em parceria com
a Ftec. As aulas regulares iniciaram
no sábado (14) e se estenderão pelos
próximos sete meses, com um módulo
trabalhado sempre das 8h às 17h30min
do mesmo dia. O currículo propõe o
ensino objetivo de ferramentas de aplicação imediata em campos como finanças, liderança, marketing e produto.
Radicado há mais de uma década nos
Estados Unidos, onde fundou uma empresa de granito com vendas superiores
a US$ 5 milhões, Willms avaliou positivamente a iniciativa do sindicato.
“Fico me perguntando por que é que
quando abri minha primeira empresa
não havia um curso para me ensinar
a gerenciar e ter sucesso. Só posso
dizer obrigado ao Simplás e à Ftec por
12

FOTOS NELI ALVANOZ

Consultor de vida e negócios Dan Willms proferiu aula
inaugural de capacitação que iniciou em maio

criarem este currículo”.
Willms destacou como um dos
grandes diferenciais, o vínculo da
proposta com a realidade dos participantes:
“Este curso trará cases para se trabalhar em sala de aula, mas não do
Google, da Apple, da Microsoft... E,
sim, da realidade próxima da maioria.
Daquilo que cada um pode aprender
aqui, sair e aplicar na sua empresa”.
Uma vibrante apresentação do time
de professores que ministrará as atividades esquentou o público na noite fria
da Serra Gaúcha, antes da palestra. E,
diante da receptividade do curso logo
na estreia, já é cogitada a possibilidade
de novas ações no mesmo sentido,
unindo faculdade e sindicato.
“Os melhores centros de inovação
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do mundo têm instituições de ensino e empresas trabalhando juntas”,
destacou o Coordenador de Projetos e
Metodologias da Ftec Faculdades Luis
Paulo Soares Munhoz.
Presidente do Simplás, Jaime Lorandi
(foto menor acima) mencionou um estudo desenvolvido pelo Sebrae, apontando que 65% dos trabalhadores da iniciativa privada do país gostariam de ter
o próprio negócio.
“Razão pela qual é tão importante
um curso como este. Sabemos fazer
bem, somos bons executores. Sabemos
fazer o produto. Mas, ainda temos dificuldade para entender que o sucesso
de um negócio vai muito além disso. É
preciso entender de gestão, de administração, por exemplo, e principalmente,
de pessoas”, finalizou.

“Este governo só vai levar
o carro até os boxes.
O conserto fica para 2019”
Economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes mobiliza
Reunião Jantar do Simplás com perspectivas da dívida pública
NELI ALVANOZ

O caminho para mudanças na
economia do Brasil é longo, árduo e
com resultados que provavelmente não
virão na velocidade que a maioria da
população espera. E a solução passa,
em grande parte, por aquilo que, no
momento, mais causa ojeriza em muitos brasileiros: engajamento político. A
análise apresentada em Reunião Jantar do Simplás, na penúltima semana
de maio, pelo economista-chefe da
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs),
André Nunes de Nunes (foto), provocou
iguais doses de desconforto, preocupação, indignação e aplausos entre
o público de aproximadamente 200
empresários, representantes do poder
público e instituições de ensino, em
Caxias do Sul (RS). Confira alguns dos
números levantados pela Unidade de
Estudos Econômicos da Fiergs na página 14.
Diante das indagações da plateia
em torno do cenário apresentado, que
aponta um retrocesso econômico do
país aos níveis da década de 1990,
Nunes fez coro à linha de pensamento externada pouco antes pelo presidente do Simplás, Jaime Lorandi, de
que cabe às forças produtivas do país
propor e cobrar da classe política um
projeto de país. Conforme o economista, mesmo que ações imediatas sejam
adotadas na área econômica – o que
parece pouco provável, no atual turbilhão de interesses políticos e eleitorais
– o resultado só virá a longo prazo.
“Será um processo de reconstrução.
A agenda é longa e pesada e este
governo ainda não foi testado. Será
muito difícil aprovar reformas em
série no Congresso. Acredito que este
governo vai apenas levar o carro até
os boxes. Para o conserto. As mudanças virão só em 2019”, ponderou
Nunes.
O economista revelou que a dívida bruta brasileira atingiu R$ 4,38
trilhões em março de 2015. Dos quais,

R$ 4,14 trilhões correspondentes a
débito interno. A perspectiva é de que
o rombo consuma 91,7% do PIB em
2021. Para estabilizar a relação entre
a dívida e o PIB, o superávit primário
brasileiro teria de chegar a 9% do PIB
nos próximos anos. Traduzindo: seria
necessário uma economia 21 vezes
maior do que a atual.
Para o presidente do Simplás, está
claro que a União enfrentará em breve
os mesmos processos de crise hoje
experimentados pelo Rio Grande do
Sul:
“Vamos passar por medidas muito
amargas, não importa quem esteja no
governo. Cerca de 75% dos aposentados pelo INSS ganham um salário
mínimo. E trabalharam por isto, é justo
que recebam. Mas, tem muita gente
ganhando demais. Isso será mexido.
E acredito que entraremos em um
processo de aumento de impostos. É
um remédio amargo, que teremos de
tomar”, declarou Jaime Lorandi.
Em um dos questionamentos abertos
ao público, o diretor do Simplás, Orlando Marin, lançou uma provocação:
“São números catastróficos. Por que
nossas entidades maiores se calam

diante disso? Por que não comunicar
isso à sociedade? Todos vão pagar a
conta!”.
Na avaliação de Nunes, de modo
geral, um dos empecilhos à sensibilização da sociedade para a urgência
do tema é o pudor em envolver-se com
política.
“Ainda olhamos para a política
como uma coisa suja, de bastidor, que
não é para nós”.
Jaime Lorandi apontou o caminho
da ação política, mas exercida de
forma social e não, partidária. Com
estabelecimento de projetos, conscientização de voto e monitoramento rígido dos agraciados pelas urnas.
“Como sociedade civil, precisamos
deixar de contar com projetos políticos de longo prazo. O sistema político
brasileiro, hoje, faz com que o político pense apenas na próxima eleição.
Seria preciso pensar em estruturas de
Estado e não, de governo. Ideias, há
muitas. Mas precisamos pensar profundamente em que país queremos,
fazer disso um projeto real e cobrar de
maneira muito forte. Mas não como
partido, e sim, como sociedade”, sentenciou o presidente do Simplás.
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SINAL DE ALERTA
Dívida bruta do Brasil =

R$ 4,38 trilhões

(março de 2015)
l Parcela interna = R$ 4,14 trilhões
l Parcela externa = R$ 0,24 trilhão

91,7%

é o que a dívida bruta deve consumir do
PIB do Brasil em 2021
Para estabilizar a relação entre dívida e PIB,
seria necessário um superávit primário de

9%

o que significaria uma economia

21 vezes

maior do que a atual

23% do PIB

é quanto o governo gastou com
despesas em 2015

35% do PIB

é o que a carga tributária do Brasil
consumiu em 2014
Brasil detém o

2º lugar

no ranking mundial de gastos
previdenciários no mundo, com

13% do orçamento
só atrás da Itália, com 14%
Brasil ocupa o

120º lugar

no ranking mundial de 189 países para
se fazer negócios
Brasil está em

120º lugar

no ranking mundial da infraestrutura,
que inclui 144 países

24%

foi a participação da indústria no PIB per
capita de US$ 6 mil do Brasil, em 2013
Na Coreia do Sul, o índice é

1,5 vez maior
No Chile,

1,6 vez maior
“Se algo não mudar,
permaneceremos num eterno
ciclo vicioso entre governos
reformistas, governos populistas
e governos em crise”
André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergs,
em Reunião Jantar do Simplás
Fonte: Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs
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Cenário de mercado determina
adiamento da Plastech Brasil
A sexta edição da Plastech
Brasil – Feira do Plástico, da Borracha, dos Compósitos, da Reciclagem e dos Transformados
Automotivos será realizada após
2017. O Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Nordeste
Gaúcho (Simplás) decidiu postergar o evento em respeito à
situação enfrentada pela indústria
de transformação nacional. No entendimento dos organizadores, é
imprescindível oferecer perspectivas de retorno positivo a expositores, participantes e à comunidade – o que não acontece no
atual cenário econômico e político
do país.
Embora a quinta edição da
Plastech Brasil, em 2015, tenha
batido o próprio recorde de público, com mais de 25 mil visitantes,
superado os R$ 153 milhões em
projeção de negócios fechados
para os 12 meses subsequentes
e merecido dos expositores a
manifestação de 85% de desejo de retorno na feira seguinte, o
atual contexto de mercado, na
avaliação dos dirigentes do
Simplás, determina o adiamento.
A edição prevista para 2017 ainda não tem nova data para ocorrer – dependerá da evolução do
mercado nos próximos meses.
“É uma decisão dura, difícil,
mas que está fundamentada no
profundo respeito que nutrimos
pelos participantes da nossa feira. Temos um compromisso com
o resultado dos empreendedores.
A Plastech Brasil será realizada no
momento em que o mercado sinalizar que nossos expositores e visitantes poderão reencontrar terreno

fértil para a geração de negócios”,
explica o presidente da feira,
Orlando Marin.
Marin revela que, além do
baixo índice de investimentos no
setor, o momento vem apresentando reduções até pouco tempo consideradas impensáveis por muitos
empresários.
“Vejo gente cortando plano de
saúde, adiantamento de salário,
transporte, para conseguir sobreviver mais um mês até que se resolva alguma coisa em Brasília. É
a realidade e temos de dizê-la de
maneira honesta e transparente
como sempre fizemos”, desabafa
o dirigente, que projeta um período longo e complexo para a recuperação econômica.
Desde o lançamento, em 2007,
a Plastech Brasil já recebeu quase
100 mil visitantes. Só nas duas
últimas edições, em 2013 e 2015,
somou mais de R$ 325 milhões
em negócios projetados para os
12 meses seguintes. Em 2015, segundo apurado pela consultoria
independente Impacto Positivo,
80% dos expositores registraram
abertura de novos mercados com
a participação na feira.
“A Plastech Brasil, mais do que um
produto, é uma marca do Simplás.
Por esta razão é que o evento está
apenas adiado: pelo respeito que
temos com nossos expositores e
visitantes, que precisam ter condições
de retorno para seu investimento, e
porque, tão logo estas condições se
configurem novamente, estaremos
preparados com a melhor plataforma de negócios para que sejam
aproveitadas”, conclui o presidente
do Simplás, Jaime Lorandi.

Artigo

Responsabilidade e coragem
Duas palavras podem definir a vida de um
empreendedor neste país: responsabilidade e
coragem. Responsabilidade para conduzir o
negócio e todos os seus parceiros e beneficiários
pelo caminho mais seguro e de menos sobressaltos com destino ao sucesso. Coragem para
tomar o remédio amargo que tantas vezes é
imposto por vontades, interesses e incompetências alheios. Nos momentos mais críticos é que
estes dois atributos precisam se conjugar, em
nome da sobrevivência coletiva. Quando a atitude
Orlando mais responsável com um projeto de alta estima
Marin significa alterar o percurso. E a mais corajosa
significa fazê-lo, a despeito do quão longe já se
DIRETOR DO
SIMPLÁS E
tenha percorrido.
PRESIDENTE
DA PLASTECH
Assim, é com iguais doses de coragem e
BRASIL
responsabilidade que comunicamos o adiamento
da sexta edição da Plastech Brasil. Que fique
claro: a feira será realizada – mas, após 2017.
Quando as conjunturas políticas e econômicas vol-

tarem a permitir que se faça negócios neste país.
Pela ligação de afeto que temos com a feira
desde sua gestação, só nós sabemos o quanto
o remédio é amargo – ainda mais para uma
situação que meia dúzia criou e à qual o país inteiro foi submetido. Na mesma medida, também
sabemos de nosso compromisso com o retorno
do investimento de expositores e visitantes. Em
respeito ao cenário enfrentado pela indústria
de transformação nacional, a Plastech Brasil voltará a ser realizada quando o mercado voltar a ser
território de oportunidades e riscos calculados – e
não, de apostas. Queremos oferecer condições
para que nosso participante saia daqui com resultados positivos. E neste momento, por forças
externas ao nosso trabalho, elas inexistem.
Só nas duas últimas edições, em 2013 e
2015, somou mais de R$ 325 milhões em
negócios projetados para os 12 meses seguintes.
Em 2015, a feira bateu o próprio recorde históri-
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co de público, com mais de 25 mil visitantes em
quatro dias. No mesmo ano, segundo apurado
pela consultoria independente Impacto Positivo,
80% dos expositores registraram abertura de
novos mercados e 85% manifestaram desejo de
retornar na próxima edição.
Quando o atual quadro econômico e político
do país se modificar, e temos fé que este dia está
próximo de chegar, estaremos de braços abertos
para reencontrar os amigos e preparados para
oferecer uma completa plataforma de geração
de negócios para os mercados de plástico, borracha, compósitos, reciclagem e transformados
automotivos.
Por ora, fica nosso mais sincero agradecimento a todos que nos acompanharam,
apoiaram e prestigiaram até aqui, o desejo
de que esta pausa seja útil para reagrupar
as forças, e a certeza de que voltaremos
melhores e mais fortes. Em breve.

Livros e filmes para pensar e repensar a gestão*

Vídeo

Livro

l TED COM DAVID CHRISTIAN: A HISTÓRIA DO MUNDO EM 18 MINUTOS
Link – https://goo.gl/lW8752

l A HANDBOOK FOR REVOLUTION:
EMPATHY DE ROMAN KRZNARIC

“Muito interessante para quem tem curiosidade por nossas origens e caminhos, do Big Bang até
hoje. Um passeio eletrizante pela história cósmica; mais de 13,5 bilhões de anos em 18 minutos,
muito bem produzido e fundamentado pelo professor David Christian. Vale a pena ver, inclusive
para recomendar aos nossos jovens: filhos e amigos – interessados em ciências e em especial,
cosmologia.”

“Livro
interessante
para quebrar a forte
influência do pensamento de Thomas
Hobbes no mundo ocidental – o que prega
o ser humano egoísta,
sempre focado em seu
próprio interesse. Pensadores como o autor
desta obra e líderes
como o presidente dos
Estados Unidos, Barack
Obama, defendem hoje
a importância da Empatia nas relações humanas e empresariais – aquela que prega agir
sempre antes, se colocando no lugar dos outros,
e não agir focando só os próprios interesses.
A era do ‘Me’ (pronome pessoal da primeira
pessoa, em inglês) acabou. Estamos no tempo
do ‘We’ (‘nós’, em inglês). Tomara!

REPRODUÇÃO

*Dicas de
CLAUDIO JOSÉ MENEGUZZI JÚNIOR
Formado em Engenharia Mecânica – Aeronáutica
pelo ITA, com MBA em Gestão Estratégica pela
USP e Certificate em Management and Leadership
pelo MIT Sloan School of Management e Certificate
em Innovation and Entrepreneurship pela Stanford
University . Possui cursos de extensão e aperfeiçoamento em “Innovation in Higher Educacion” em
Harvard/Laspau e em “Gerência de Ciência e
Tecnologia” no ITA, dentre outros atendidos.
Durante quatro anos exerceu o cargo de Engenheiro e Executivo na EMBRAER, nas áreas de

ANA PAULA BOELTER

produção e marketing internacional. Participou de
programa de formação gerencial na EMBRAER,
atendendo a cursos e seminários e estagiando em
diversas áreas da empresa.
Há 24 anos fundou e é o principal dirigente do
Grupo Educacional Ftec, grupo mantenedor de
Faculdades, Escolas Técnicas, Institutos de Educação e Pesquisa, com várias unidades e atuação
na educação presencial e a distância. Parceiro do
Simplás no desenvolvimento do Curso de Gestão
na Prática para Micro e Pequenos Empresários.
SIMPLÁS INFORMA – Abril e Maio de 2016
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