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O outro lado da fama 

”Hoje somos a bola da vez, alvo dos 
interesses dos Estados Unidos e dos países 
europeus que enfrentam sérios problemas 
de ordem econômica. Com o dólar baixo, 
o mundo inteiro está atrás de nós. As em-
presas brasileiras precisam ficar atentas a 
essa nova situação”. 

Fabricantes de não ferrosos começa-
ram o ano em meio a novas exigências 
do governo voltadas às indústrias que de-
monstrem algum potencial de poluição em 
suas atividades. 

Basicamente, as mudanças se baseiam 
em medidas de ordem preventiva e tam-
bém na definição dos valores que destina-
rão ao Estado de São Paulo para compen-
sar, de alguma forma, a poluição gerada 
no seu dia a dia.

O Siamfesp tem acompanhado tudo 
isso muito de perto, e está ao lado dos 
seus associados para prestar serviços nes-
te momento.

Você já 
BARCELONIZOU  

sua empresa?
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Competitividade já

Foi assim, em tom de advertência, que 
o presidente do Sindicato, Denis Perez 
Martins, conduziu sua fala em mais um en-
contro anual de confraternização do setor, 
realizado em dezembro último na Federa-
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Entrando em 
campo para 
ganhar

Eventos
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Ainda nesta edição:

Ameaças externas foram a tônica no discurso de Perez Martins

Da crise financeira dos EUA, em 2008, ao 
término do primeiro ano de governo Dilma, não 
faltaram motivos nos cenários brasileiro e mundial 
para se refletir e alterar posturas. Aprendemos, por 
exemplo, a trabalhar um pouco mais o mercado 
interno, em função da deterioração e concorrên-
cia dos mercados externos, pois no Brasil, com a 
entrada das classes C e D, quase 100 milhões de 
consumidores passaram a compor nosso mercado 
de consumo.

O Siamfesp tem feito uma análise criteriosa de 
todas essas movimentações, com destaque  para 
a busca de novas tecnologias, design, técnicas de 
produção e processos produtivos mais competiti-
vos, com várias medidas para preparar as nossas 
empresas ao enfrentamento de tanta concorrên-
cia, principalmente a externa.

Muitas outras lições de casa certamente estão 
por vir, a reboque do PAC 2, das próximas fases 
do Programa Minha Casa Minha Vida e de ou-
tras perspectivas igualmente notáveis, anunciadas 
durante o último Construbusiness. Teremos ainda 
os negócios a serem gerados por Copa do Mun-
do, Olimpíada e outros eventos para cá atraídos, 
frente ao destaque assumido pelo País no cenário 
internacional.

Tudo isso torna recomendável o máximo apro-
veitamento possível das muitas oportunidades ao 
nosso alcance, inclusive por meio da utilização 
profissional dos novos canais de interação com o 
mercado, sobretudo as mídias sociais.

O tema Qualidade, por sua vez, sempre foi e 
continuará sendo uma prioridade, certeza que le-
vou nosso Sindicato a publicar, no ano passado, a 
primeira norma de componentes para esquadrias, 
fruto de parceria com a Associação Nacional de 
Fabricantes de Esquadrias de Alumínio (Afeal). 

Fechaduras de perfil estreito e válvulas para 
hidrantes passaram por ações semelhantes, estan-
do na agenda deste ano os registros de 1/4 de 
volta, as torneiras de boia, bem como as fechadu-
ras de sobrepor e os fechos para esquadrias.

Vivemos, sim,  um bom momento para acredi-
tar e continuar investindo em nossas empresas, po-
rém sem perder de vista que melhores condições 
econômicas não bastam. 

Mais do que nunca, é necessário unir forças, 
participar de forma efetiva das entidades represen-
tativas do nosso segmento e, em cada uma das 
indústrias que dirigimos, continuar fazendo da 
qualificação em todos os sentidos mais que um 
objetivo, uma verdadeira obsessão.

Informativo do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo
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O SIAMFESP obteve mais uma 
conquista para seus associados: 
a garantia da liminar obtida 
junto à ação judicial promovida 
pela FIESP/CIESP. 

O SIAMFESP preocupado com a informação que 
chega até nossos leitores esta preparando um 
novo site, com um layout mais moderno e de fácil 
navegação, que em breve estará no ar.

Pensar a Comunicação da nossa entidade é 
também uma maneira de ter vocês associados 
mais próximos. De nada adianta um Sindicato 
ativo, se não conseguir repassar isso para seu 
público de interesse. Por este motivo investimentos 
no novo site, informativos, redes sociais e no nosso 
jornal que em breve estará com novo formato.

Todas essas ferramentas estão à disposição dos 
associados com um único objetivo: informar da 
melhor maneira possível. Este ano de 2019 come-
çamos comemorando vitórias, como a manuten-
ção da redução do valor da taxa de Licenciamento 
da Cetesb, mas também temos problemas e 
dúvidas, sobre o eSocial, Bloco K, dentre outros.

Para ajudar os empresários o SIAMFESP mantém 
Comissões e Grupos de Estudo, coordenados por 
nossos assessores, que abrem espaço para o 
contato com especialistas, quer em palestras, 
dinâmicas e grupos de discussão.

Com objetivo de facilitar o acesso, divulgamos os 
cronogramas de reuniões pelo Informativo Eletrô-
nico que é disparo todas às terças feiras, de forma 
que nossos leitores possam efetuar o agendamen-
to antecipado de todas as atividades. Além dos 
aspectos de Recursos Humanos e Tributários, 
temos um trabalho consolidado em relação às 
Normas da ABNT nos diversos setores representa-
dos pelo Sindicato.

Portanto, se você é associado não perca tempo. 
Entre em contato conosco, participe dos trabalhos 
e fortaleça ainda mais sua empresa. Se você não é
associado, visite nosso site e venha somar com 
nossa equipe. O SIAMFESP está de portas abertas 
esperando por sua empresa. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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Siamfesp em Acao
WORKSHOP MANUFATURA ENXUTA
O SIAMFESP e o Sindicato das Indústrias de Artefatos de 
Borracha e de Reforma de Pneus no Estado de São Paulo 
– SINDIBOR promoveram no dia 06 de fevereiro o 
último ” Workshop de Sensibilização Metodologia e 
Ferramentas Lean Manufacturing (Manutenção Enxuta).

O projeto faz parte de um convênio �rmado entre ABDI 
– Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e 
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, com apoio da 
FIESP/DECOMTEC – Departamento de 
Competitividade e Tecnologia, cujo objetivo é aumentar 
a produtividade e promover a competitividade das 
indústrias brasileiras de diversos setores.

Participam desse Projeto, as seguintes empresas 
associadas ao SIAMFESP: Alumínio Fulgor, Alumínio 
Heidorn, Lux Esquadrias, Metalúrgica Arouca, Super 
Metais Sanitários, Jowei Hanbratec, Pacheco Metais 
Sanitários e Realum Ind. Com. de Metais Puros.

ASSOCIADAS PERMANECEM PROTEGIDAS 
CONTRA TAXA DA CETESB

O SIAMFESP obteve mais uma conquista para seus 
associados: a garantia da liminar obtida junto à ação 
judicial promovida pela FIESP/CIESP. A liminar pediu 
a suspensão da aplicação do decreto estadual nº 
62.973/2017, referente ao cálculo de preços do 
Licenciamento Ambiental.

Em 22 de março, a 12ª Vara de Fazenda Pública do 
Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu a liminar 
contra a Cetesb, a Companhia Ambiental entrou com 
agravo de instrumento, resposta ao agravo e ainda, 
junto com a Procuradoria Geral do Estado, 
interposição de agravo interno, sendo todos 
indeferidos e mantida a liminar. Vale ressaltar que o 
referido decreto não somente aumentava a área para o 
cálculo da licença mas também o fator de complexidade 
“W”, que, igualmente, majora o valor da taxa do 
licenciamento.

Desta forma, as empresas associadas que já se utilizam 
desta liminar continuam protegidas de cobranças 
indevidas e surpresas no momento da renovação da 
Licença Ambiental.

Fonte: Sérgio Murilo – Secretário SIAMFESP

WORKSHOP DE VENDAS

EXPEDIENTE: Arte & Fatos é o informativo  do Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não Ferrosos no Estado de São Paulo | Rua Padre Raposo, 39 cj 
703, Mooca – São Paulo, SP - 03118-000 - Tel: (11) 2291-5455 - Fax: (11) 2692-9303 - www.siamfesp.org.br - siamfesp@siamfesp.org.br  | Produção Editorial: AZM Comunicações 
e Eventos Ltda - Tel: (11) 3672-8172 - azmcom@terra.com.br - Editor: Ana Azevedo, MTb 22.242  | Diagramação: dainterage.com.br 

O SIAMFESP realizou no dia 20 de março o 
Workshop de Vendas Estratégicas. O evento foi 
coordenado pela Estrategista Social, Tiemi Yamashita 
e Eunice Vitiello, especialista em Gestão e Negócios 
da empresa Imprenditore, e teve por objetivo caçar o 
desperdício em vendas. Segundo a palestrante Tiemi, 

desperdício é quando a pessoa não reconhece o valor 
do recurso, não reconhece a cadeia por trás dele e não 
tem gratidão.

A palestrante Eunice Vitiello, explicou que para evitar 
o desperdício é preciso treinamento, processo, �uxo de 
trabalho e conscientização da equipe. “É uma maneira 
de você saber o porquê de você estar fazendo aquilo, o 
que você tem que fazer, para quem e como. Se tudo isso 
está muito coordenado você não desperdiça material, 
não desperdiça tempo, não atrasa as coisas, e se 
amanhã você precisar substituir um funcionário, o 
processo está lá, outra pessoa entra e vai continuar 
fazendo corretamente”.

Tiemi acrescenta que é preciso investir em educação, 
pois quando não há esse investimento, as pessoas 
produzem mal e com desperdício. “Investir em 
educação é a coisa mais sustentável que uma empresa 
pode fazer, é a forma com que ela atinge a inovação, e é 
onde ela atinge aprimoramento dos processos, mas isso 
precisa ser feito de uma forma verdadeira, no mesmo 
nível”. Contamos com a presença de 38 participantes 
entre eles 08 empresários, foi uma manhã muito 
produtiva e enriquecedora, comentou a colaboradora 
da Forusi, Adriana Cuesta.
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Trabalhista & Tributario
COMPLIANCE É TEMA DA REUNIÃO DO CHRIS

REUNIÃO DO GRUPO TRIBUTÁRIO

O Comitê de Recursos Humanos e Indústrias (CHRIS) 
realizou no último dia 12 de fevereiro, reunião na sede do 
SIAMFESP. O primeiro evento do ano contou com a 
participação dos palestrantes, Aarão Miranda, da Arcari & 
Miranda Advogados e de Marcelo Samogin, diretor da 
Remunerar.

O Assessor Trabalhista e Tributário, Celso Daví Rodrigues 
comentou sobre o processo de negociação sindical em 
curso com a CONLUTAS e CSB e o processo de dissídio 
coletivo movido contra os sindicatos �liados à FORÇA 
SINDICAL.

O primeiro a falar foi Marcelo Samogin, da Remunerar, 
que está conduzindo a Pesquisa Salarial SIAMFESP 2019 a 
empresa tem por objetivo oferecer inteligência para as 
empresas sobre meritocracia, remuneração variável e 
formas inovadoras de recompensa. Os Associados terão 
acesso gratuito à pesquisa além da tabulação dos benefícios 
concedidos.

O Compliance foi o tema da palestra, ministrada pelo 
advogado Aarão Miranda. Ele explicou a criação do 
sistema e como ele é visto sob a vertente sindical, na qual é 
a própria entidade que tem que estar de acordo com as 
regras, atendendo os associados e no segundo momento as 
empresas precisam observar e cumprir as normas 
sindicais, constituídas em convenções ou acordos.

O Grupo de Estudo Tributário do SIAMFESP promoveu, no dia 
14 de fevereiro, a primeira reunião do ano. O Assessor Trabalhista 
e Tributário, Celso Davi Rodrigues, comentou sobre a 
problemática do ICMS-ST para os materiais para construção e as 
negociações com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
para que as MVAs vigentes até 31 de janeiro sejam prorrogadas até 
o �nal do mês de março.

A seguir o palestrante do dia, Eduardo Correa da Silva, do Correa 
e Porto Sociedade de Advogados, abordou a exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS/Co�ns – outras teses tributárias, dando 
destaque para a recente Resolução Cosit nº 13, que impôs 
restrições aos contribuintes, de modo a reduzir seu creditamento 
relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 
Co�ns.

Na sequência o advogado Jorge Zaninete falou sobre o que 
é considerado insumo dentro do processo produtivo das 
indústrias para �ns de abatimento do PIS e da Co�ns. O 
especialista explica que trouxe o conceito de relevância e 
eventualidade, apresentadas pelo Superior Tribunal de 
Justiça. “É uma decisão que tem efeito vinculante com 
relação a todo o poder Judiciário”, comenta. Outro tema 
abordado foi o parecer normativo 5/2018, publicado em 
dezembro, que traz uma interpretação da Receita Federal 
com relação à decisão proferida pelo STJ.

BLOCO K É TEMA DE PALESTRA DO GET
A implantação do Bloco K foi o principal tema da Reunião do 
Grupo de Estudo Tributário (GET), do SIAMFESP, no 
último dia 14 de março. Durante a abertura o Assessor 
Trabalhista, Celso Davi Rodrigues, destacou a importância 
do tema, visto que exigirá uma atenção maior dos 
empresários.

A primeira parte dos trabalhos �cou por conta da analista 
Fiscal, Renata Piovani de Oliveira, da Contábil Bonanza. 
Segundo ela, com a implantação do Bloco K as empresas 
terão que melhorar o cadastro dos produtos que recebem, 
que industrializam e os que vendem. “É uma melhoria na 
parte de so�ware da empresa, do inventário, do estoque. Isso 
vai ter que ser melhorado em 90% das empresas a partir de 
agora.”

O K200, inicialmente, tem poucos itens, porém todos vitais 
que trazem o tipo do produto comercializado, na revenda, 
mercadoria acabada, matéria-prima, material de consumo e 
mais alguns itens. Já o K280 é um ajuste, uma vez que entre 
um mês e outro pode haver devolução, queda de material, 
perda de material e a empresa pode ter que ajustar os 
números.

Ela lembra que a empresa precisa alimentar bem o sistema, e 
cabe à Contabilidade fazer a veri�cação da informação, se ela 
atende aos padrões pedidos pela Receita. Como a 
Contabilidade não está dentro da empresa será necessário 
que ela faça algumas perguntas, orienta.”

Na segunda parte das palestras, o diretor da Accion Sistemas 
para Gestão e Inovação, Edney Mossambani, falou da 
importância do uso de tecnologia da informação para 
administrar tais informações. Segundo ele, as empresas 
necessitam de controles tanto para atender a legislação ou o 
Fisco.

Essa melhora de processos envolve a comunicação entre as 
áreas, a comunicação que alimenta a necessidade de produtos 
e insumos, validação constante da quantidade de produtos 
que o mercado está absorvendo, a variação de preços, a 
variação de quantidade e moldar sua capacidade produtiva.
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Fonte: Comunicação SIAMFESP

O SIAMFESP, em parceria com a Contabilidade 
Vicente Sevilha, apresentou no último dia 26 de 
março, o Webinar - “Como evitar problemas e 
reclamações trabalhistas”. A palestra foi transmitida 
pelo canal do Youtube da Sevilha Contabilidade.

Vicente Sevilha e o Assessor Trabalhista do 
SIAMFESP, Celso Rodrigues, apresentaram os 
principais temas que podem gerar reclamações 
trabalhistas, destacando as mudanças oriundas da 
Reforma Trabalhista, e tiraram dúvidas dos 
participantes, inclusive sobre a Medida Provisória nº 
873/2019 e as contribuições sindicais.

ACONTECEU WEBINAR NO SIAMFESP
RELAÇÕES TRABALHISTAS

Trabalhista & Tributario

No Estado de São Paulo, a Cetesb estabeleceu, por meio 
da Decisão de Diretoria 076/2018, que a demonstração 
do atendimento às exigências legais sobre a obrigação de 
estruturação e implementação de sistemas de logística 
reversa passa a ser condicionante para a emissão ou 
renovação das licenças de operação.

������ ��� �������� ���� �� ������� ���
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Pensando em uma solução para as empresas associadas 
domiciliadas no Estado de São Paulo, o SIAMFESP fez a 
adesão ao Termo de Compromisso de Logística Reversa 
de embalagens em geral (TCLR), �rmado pela Fiesp, 
Ciesp, Abrelpe, Associações e Sindicatos patronais, com 
a SMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo e a Cetesb, em 23 de maio de 2018, que tem 
operação baseada em Certi�cados de Reciclagem.

Anicia Pio, Gerente do Departamento de 
Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, apresentou o 
projeto Renove +, nome dado ao sistema de logística 
reversa de embalagens. Seu objetivo principal é 
estruturar um modelo alternativo para micro e pequenas 
empresas paulistas, viabilizando o cumprimento das 

LOGÍSTICA REVERSA - SIAMFESP ASSINA ADESÃO AO TCLR 
TERMO DE COMPROMISSO DE LOGÍSTICA REVERSA

exigências das políticas nacional e estadual de Resíduos 
Sólidos. A proposta é que os 27% dos materiais de 
embalagens não inseridos hoje na cadeia produtiva 
passem a ser, com a remuneração devida, levando em 
conta variáveis regionais e a viabilidade para pequenas e 
microempresas.

O  modelo da Logística Reversa vem sendo discutido 
desde 2012 e pode auxiliar na solução conjunta da 
indústria e do setor de tratamento de resíduos sólidos 
que utilizam tecnologia desenvolvida para o 
rastreamento da reinserção de embalagens em geral 
recicláveis no ciclo produtivo. O objetivo comum é 
melhorar o meio-ambiente.

Concorrência Logística Reversa - Tem por objetivo 
viabilizar a comercialização dos créditos de reciclagem, 
oriundos das empresas que precisam adquirir os 
certi�cados, e a oferta de certi�cados, cedidas pelas 
operadoras logísticas. Através desta Concorrência �ca 
mais justo e transparente esta intermediação, os 
Certi�cados são vendidos com preço mais barato e 
�nanceiramente mais acessível para as operadoras 
logísticas. É   um Leilão, onde os certi�cados de 
reciclagem possuem seus valores disputados entre os 
operadores.

Vantagem para a Empresa é poder   participar da 
Concorrência além de receber a garantia da Licença 
Ambiental de Operação renovada com a CETESB e  
cumprimento da   regulação ambiental da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)  no Estado de São 
Paulo.

Com a transmissão “ao vivo”, os internautas puderam 
fazer perguntas e receber as respostas em tempo real, 
garantindo a dinâmica do evento. No geral a experiência 
foi considerada bastante positiva e deve servir como 
ferramenta para ampliar a comunicação de temas de 
interesse, principalmente para as empresas que estão fora
da capital.
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ESQUADRIAS – REGULAMENTAÇÃO 
TÉCNICA COMPULSÓRIA

A ABNT/CEE-188 – Comissão de Estudo Especial de 
Ferragens, coordenada pelo Eng. Roney Honda 
Margutti, Assessor Técnico do SIAMFESP, se reuniu 
no dia 19 de fevereiro, na sede do Sindicato para tratar 
da elaboração de uma norma técnica para instalação 
de fechaduras de embutir, para portas de madeira e 
para portas metálicas.

O objetivo do texto é reduzir os problemas 
encontrados em campo em decorrência de má 
instalação, armazenamento e/ou manutenção das 
fechaduras de embutir. O texto também abordará a 
correta especi�cação do produto, que deve levar em 
conta critérios de utilização e aplicação como, por 
exemplo, frequência de uso, resistência ao 
arrombamento e à corrosão.

A norma deverá conter ainda 
uma tabela com os principais 
problemas constatados em 
campo com suas possíveis 
causas e as orientações para a 
solução dos problemas.

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
ABNT E INMETRO

FECHADURAS
NORMA PARA INSTALAÇÃO

No dia 18 de fevereiro aconteceu a 01ª Reunião de 
2019 da ABNT/CEE- 066 – Comissão de Estudo 
Especial de Utensílios Domésticos Metálicos 
(UDM), no SIAMFESP, sob a coordenação do 
presidente do Sindicato, Arcangelo Nigro Neto.

Na ocasião foi informado o retorno do INMETRO 
para os prazos de �scalização orientativa junto às 
revendas, que devem ser de�nidos em portaria 
especí�ca a ser publicada em breve. Além dos prazos 
também foi esclarecido que pinturas externas fazem 
parte de uma mesma família e a avaliação de uma 
cor pode ser utilizada para as demais.

O Assessor Técnico do SIAMFESP, Roney Honda 
Margutti, destaca a discussão sobre peças de 
reposição e a norma ABNT NBR 15684 – Peças de 
reposição para panelas de pressão, que deve ser 
revisada e solicitada ao INMETRO a sua 
regulamentação.

Neste período, continuam os trabalhos de 
desenvolvimento de metodologia de avaliação de 
revestimentos antiaderentes, contratados pelo 
SIAMFESP, junto à UCS – Universidade de Caxias 
do Sul, que será conduzido pelo Prof. Dr. Alexandre 
Fassini Michels, tendo como objetivo a proposição 
um método que permita avaliar a antiaderência de 
revestimentos das amostras fornecidas ao longo do 
uso dos utensílios.

No dia 29 de janeiro o SIAMFESP, representado pelo 
seu Assessor Técnico, Eng. Roney Honda Margutti, 
participou de reunião na sede do INMETRO com a 
Comissão de Partes Interessadas relacionadas ao 
estudo de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para 
Esquadrias.

Na ocasião, o INMETRO apresentou os resultados da 
Tomada de Subsídios da AIR para Esquadrias 
realizando o debate sobre tópicos especí�cos da AIR 
com base nos comentários gerais e nas contribuições 
especí�cas encaminhadas sobre a análise.

Na oportunidade o SIAMFESP reforçou seu 
posicionamento para a defesa da conformidade técnica 
e, ressaltou, a importância do comprometimento e das 
ações realizadas pelas entidades de classe setoriais para 
que seja alcançado êxito com relação à mitigação dos 
acidentes, lesões e mortes ocasionadas por esquadrias 
não conformes.

O próximo passo será a �nalização do AIR com os 
pequenos ajustes discutidos na reunião e 

encaminhamento para assinaturas do titular da Diretoria 
de Avaliação da Conformidade (Dconf), Luiz Antonio 
Lourenço Marques, e da Presidente do INMETRO, recém 
empossada, Angela Flores Furtado, seguindo então para 
elaboração e publicação das portarias.

Fonte: Gerencia de Tecnologia SIAMFESP – Roney Honda Margutti



Estudo do Setor
Estudos Setoriais

ABUP HOME & GIFT 2019
Empresas Associadas ao SIAMFESP participaram da maior 
feira nacional de negócios para casa e ambientes, com 
lançamentos de decor, utilidades domésticas e mesa posta. 
A ABUP Home & Gi� aconteceu de 16 a 19 de fevereiro 
2019, no Expo São Paulo. Con�ra as associadas que 
participaram do evento: Alumínio Nacional, Alumínio 
Oliveira, Grupo Brinox, Maxeb, St James e Tramontina

Fonte: ABUP

EMPRESAS ASSOCIADAS AO
 SIAMFESP NA REVESTIR 2019
A abertura o�cial da 17° edição da EXPO REVESTIR 
contou com a presença do Governador do Estado de 
São Paulo, João Doria; do presidente do Conselho de 
Administração da ANFACER, José Nilson Crispim 
Junior; do superintendente da ANFACER e presidente 
da EXPO REVESTIR, Antonio Carlos Kieling; do 
diretor-geral da ANFACER, entre outras autoridades.

Empresas Associadas que foram destaque na Revestir 
2019: Deca/ Hydra – Duratex S.A, Docol Metais 
Sanitários, Japi/Astra, Lorenzetti, Pado, Roca Elite, 
Tigre e Tramontina

Fonte: Revestir

Assessoria Econômica do SIAMFESP disponibiliza aos seus associados 
um estudo econômico trimestral, elaborado pela Websetorial 
Consultoria Econômica. O material reúne as principais informações de 
interesse da Indústria de metais não ferrosos, tais como; desempenho da 
produção no setor da construção civil, desempenho do emprego na 
indústria, preço dos principais insumos, e dos produtos �nais, e dados do 
comércio internacional e as perspectivas para o mercado.

O Sindicato também encomenda um estudo econômico mensal realizado 
pelo DEPECON – FIESP (Departamento de Pesquisas e Estudo 
Econômicos), responsável por elaborar pesquisas, estudos e análises 
econômicas que tratam do desempenho do setor industrial e agrupam 
informações relacionadas aos Cnaes representados pelo SIAMFESP.

Se você ainda não recebe esse material, entre em contato com a equipe do 
SIAMFESP.
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