O BRAÇO FORTE

DA INDÚSTRIA

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) é a
maior entidade representativa do setor industrial na América
Latina e atua como a voz em defesa da indústria paulista.
Tem como objetivo fortalecer a atividade industrial como
meio de desenvolvimento sustentável, a fim de defender
os interesses da indústria e atender às necessidades dos
associados, além de incentivar o relacionamento e gerar
oportunidades de negócios.
Como referência na resolução de demandas locais, já que
possui capilaridade em todo o estado de São Paulo – por
meio de suas diretorias regionais, municipais e distritais –,
influencia decisões importantes para a indústria, estimula
a discussão e reivindica melhores condições para o setor
produtivo e para o desenvolvimento do país.
Sua luta contínua traz reflexos positivos para toda a
sociedade brasileira, com ações desenvolvidas em âmbitos
regional, estadual e nacional.

ÁREAS T É C N I C AS
Descubra o que o Ciesp pode fazer pela sua empresa
Não importa o tamanho da sua empresa, mas seu potencial para crescer e inovar. O Ciesp conta com uma equipe de profissionais especializados para apoiar e representar as indústrias de diferentes portes e segmentos.

INOVAÇÂO TECNOLÓGICA
Em busca da competitividade
A inovação é tema decisivo para o futuro de nossa Indústria. O Ciesp realiza parcerias com entidades de
reconhecida competência técnica e apoia os associados em gestão de inovação tecnológica, informações,
capacitação, tecnologia industrial, financiamento e fomento para inovação.

INFRAESTRUTURA
Suporte essencial para o crescimento
Assessora, orienta e dá suporte em questões técnicas e operacionais nos setores de energia elétrica, energias
renováveis, petróleo, gás natural, logística, transportes e telecomunicações. Atua também na articulação
político-institucional junto às concessionárias de serviços, aos órgãos de governo e às agências reguladoras.

ASSESSORIA JURÍDICA
Em defesa dos direitos da indústria
Analisa e propõe medidas para alterações em leis, projetos de leis, normas e regulamentos, além de encaminhar pleitos ao Poder Público. Após demanda setorizada, faz também acompanhamentos periódicos
dos encaminhamentos com a equipe técnica dos respectivos órgãos competentes. Atua no contencioso na
defesa dos interesses de seus associados de forma coletiva; também esclarece dúvidas sobre legislação e
emite pareceres.

MEIO AMBIENTE
Vantagens do desenvolvimento sustentável
Presta assessoria de acordo com as particularidades locais, por meio de ações de caráter político, institucional, técnico e educacional, em busca de soluções para questões ambientais das indústrias, como: licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, controle de emissões atmosféricas, remediação de
áreas contaminadas, recursos hídricos e produção mais limpa.

COMÉRCIO EXTERIOR
Sua empresa conectada ao mundo
O Ciesp apoia e trabalha a inclusão dos seus negócios no mercado internacional e dá suporte técnico e
institucional. Entre os serviços, há pesquisas gratuitas exclusivas de potenciais compradores no mercado
mundial e emissão do Certificado de Origem com desconto para os associados. Participe de feiras, rodadas
de negócios e missões internacionais e conheça melhor este mercado.

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS
Análise precisa da economia nacional
A área econômica elabora pesquisas, estudos e análises que tratam do desempenho do setor industrial
e identificam problemas enfrentados pela indústria. O objetivo é gerar e organizar informações, além de
formular propostas que contribuam para o desenvolvimento da indústria e da economia como um todo.

NÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES (NJE)
Formando líderes para o futuro
Trabalha para identificar, reunir e desenvolver lideranças empresariais e institucionais. Promove palestras com
personalidades reconhecidas na área e realiza congressos estaduais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Cresça com esta ideia
Dá suporte às empresas associadas na conscientização, compreensão e incorporação da Responsabilidade Social de modo sustentável em seus negócios.

PROD UTOS E SE RVI ÇOS
O Ciesp garante benefícios que podem contribuir com seu negócio e aumentar a competitividade da sua empresa.

CERTIFICADO DIGITAL
Assinatura que faltava para seu negócio
O Certificado Digital é um documento eletrônico com dados sobre a pessoa ou empresa que o utiliza para
comprovação mútua de autenticidade das informações com sigilo e integridade. Funciona como uma carteira
de identidade eletrônica, permitindo que uma transação realizada via internet torne-se perfeitamente segura
e com validade jurídica.
Vantagens de emissão pelo Ciesp:
•

Preço mais competitivo do mercado.

•

Associados ao Ciesp e sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) têm
20% de desconto.

•

Melhor preço do mercado para renovação com o mesmo cartão.

•

Prazos de validade diferenciados, que se adequam à sua necessidade.

•

Rapidez, segurança e agilidade para agendamento e emissão.

•

O Ciesp vai até sua empresa para emitir o Certificado Digital (custo adicional).

CERTIFICADO DE ORIGEM
Garantia além das fronteiras
O Certificado de Origem é o documento que concede tratamento preferencial nas exportações para países com
os quais o Brasil possui acordos de comércio. O objetivo desse documento é apoiar a competitividade dos
exportadores brasileiros, por meio da redução ou isenção do imposto de importação em seus produtos, desde
que cumpram os requisitos negociados nos acordos. Os Certificados de Origem emitidos pelo Ciesp e pela
Fiesp contam com um QR-Code, tecnologia pioneira na América Latina, que reduz o risco de fraudes, oferece
uma redução de 40% no tempo investido pelas empresas para a emissão de Certificados de Origem e facilita a
logística de exportação, já que a consulta sobre a veracidade dos Certificados emitidos pode ser realizada on-line, a qualquer momento, de qualquer aparelho conectado à internet. Associados ao Ciesp possuem descontos.

CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM CIESP/FIESP
Rapidez para solucionar conflitos
Considerada atualmente uma das líderes na prestação de serviços de arbitragem no país, a Câmara administra
procedimentos nacionais e internacionais por meio de solicitação e indicação dos interessados. Nos últimos
anos, o número de processos aumentou aproximadamente 80%.

POSTO DE SERVIÇO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO (JUCESP)
Acesso facilitado aos serviços
Funciona na sede do Ciesp e possui postos em algumas regionais distribuídas pelo estado de São Paulo. O serviço especializado descentraliza, desburocratiza e distribui o atendimento, com mais agilidade e proximidade
aos usuários.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Melhore os resultados da sua equipe
Os cursos oferecidos em todas as regionais do Ciesp capacitam empresários e colaboradores da indústria. Os
temas escolhidos são voltados para o desenvolvimento profissional e envolvem as mais importantes áreas. Os
cursos podem ser abertos, modulares ou in company.

G ERAÇÃO D E N EG Ó C I OS
RODADA DE NEGÓCIOS
Melhore seus resultados!
As Rodadas do Ciesp são uma grande oportunidade para expandir os negócios. Realizadas em todo o estado de
São Paulo, têm o objetivo de reunir micro, pequenas, médias e grandes empresas em um único ambiente para
compra e venda de produtos e serviços. O volume estimado de negócios em quase 8 anos é de R$350 milhões.

ENCONTRO ITINERANTE DE NEGÓCIOS
Amplie suas oportunidades
Desde agosto de 2010, os encontros acontecem para promover contatos e fomentar negócios entre as empresas da região. São eventos gratuitos voltados para o público empresarial, sempre realizados em parceria com
as prefeituras municipais e/ou associações comerciais e industriais. Mais de 6.600 pessoas já participaram dos
eventos realizados em 52 cidades do estado de São Paulo.

APLICATIVO INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Expansão a um clique
É uma ferramenta de modelagem e extração de dados mercadológicos para avaliar a demanda de produtos
e o dinamismo socioeconômico dos municípios brasileiros. Além disso, é possível estabelecer estratégias de
vendas e distribuição em âmbito nacional.

REPRESENTIVIDADE
Expansão e desenvolvimento
A área de Desenvolvimento e Expansão do Ciesp foi criada com o objetivo de profissionalizar, aproximar e padronizar o relacionamento com os associados. Desde que foi criada, em 2008, a área trouxe mais de 4.000 novas
empresas para o Ciesp, que hoje é a maior entidade representativa da indústria na América Latina.

CO N T E CO N OS CO !
CIESP – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Paulista, 1313 – 12o andar – 01311-923 – São Paulo/SP
Fone: (11) 3549-3200
Fax: (11) 3549-3555
atendimento@ciesp.com.br
www.ciesp.com.br

