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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório é o terceiro produto a ser entregue pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE no âmbito do contrato, de nº 226/2007, 

firmado com a Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria da 

Administração. O contrato prevê a implantação do Observatório do Mercado de Trabalho 

no município de Diadema, além da realização de diagnósticos sobre os setores de autopeças 

e cosméticos.  

Este relatório apresenta um registro da oficina de apresentação do Estudo sobre o Pólo de 

Cosméticos de Diadema, realizada em 27 de março de 2008. A oficina tinha como objetivo 

principal socializar a proposta de realização do estudo entre representantes de trabalhadores 

e empresários ligados ao setor, proporcionando um debate sobre as possibilidades que a 

pesquisa pode oferecer e os desafios que serão encontrados para concretização da mesma. 

Além disso, a composição do grupo presente à atividade propiciou um primeiro debate 

sobre as possibilidades de atuação da prefeitura, visando alcançar um crescimento da 

atividade econômica e melhores condições de trabalho no setor. 

Nos anexos deste documento estão o convite para a oficina encaminhado pela Prefeitura, a 

lista de presença e o material utilizado para apresentação do estudo. 
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ESTUDO SOBRE O PÓLO DE COSMÉTICOS DE DIADEMA 

RELATÓRIO 

Em 27 de março de 2008 foi realizada, na sede do CIESP de Diadema (Rua Caracas, 73 – 

Vila Mulford), a apresentação do estudo sobre o pólo de cosméticos do município de 

Diadema. A atividade contou com a presença de membros da prefeitura (demandantes do 

estudo), técnicos do DIEESE (entidade executora da pesquisa), empresários do setor e 

representantes de trabalhadores. 

A abertura do evento foi realizada pela Secretária do Desenvolvimento Econômico e 

Emprego – Ivoleide Dutra – e pelo Vice-prefeito de Diadema, Joel Fonseca. 

A Secretária justificou a demanda da prefeitura pela realização do estudo como necessidade 

de conhecer melhor a dinâmica do setor de cosméticos no município e identificar as 

possibilidades de atuação do poder público local, especialmente da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Emprego, no sentido de impulsionar o crescimento do 

setor, aliado ao crescimento na geração de postos de trabalho e melhoria das condições de 

trabalho. Foi ressaltado o papel da prefeitura em promover debates constantes sobre o tema 

em questão, contando com a participação de empresários e representantes de trabalhadores. 

O Vice-prefeito afirmou que o estudo tem como objetivo conhecer melhor a cadeia 

produtiva de cosméticos no município, visto que as informações obtidas anteriormente 

através de um projeto de consultoria contratado pela prefeitura não haviam sido ofertadas à 

prefeitura conforme previsto. Neste momento será possível verificar efetivamente qual foi o 

avanço do setor em Diadema. O Sr Joel Fonseca relembrou o estudo sobre o setor de auto-

peças elaborado pelo DIEESE entre 2005 e 2006, afirmando que o estudo sobre o setor de 

cosméticos seguirá os mesmos moldes.  

Posteriormente às intervenções dos representantes da Prefeitura de Diadema, o DIEESE 

realizou duas explanações. A primeira de caráter institucional, realizada pelo Coordenador 

de Estudos e Desenvolvimento da instituição – Ademir Figueiredo, ressaltando a 

experiência do DIEESE em realizar assessoria técnica a sindicatos de trabalhadores e ao 

poder público em questões socioeconômicas e pensando possibilidades para alcançar o 

desenvolvimento local. No que se refere ao estudo sobre o setor de cosméticos, afirmou que 

este será realizado tendo como referência o diálogo social, ou seja, o envolvimento dos 
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diferentes atores sociais no processo de pesquisa e o incentivo à participação dos mesmos 

no levantamento de possibilidades para superação dos entraves para o crescimento do setor. 

A segunda intervenção do DIEESE, realizada pela técnica Crystiane Peres – responsável 

pela realização da pesquisa, teve como objetivo esclarecer os métodos e procedimentos a 

serem adotados para alcançar os objetivos propostos pela prefeitura (ver Anexo 3). 

 

Ao final das apresentações foi aberto espaço para que os presentes se manifestassem sobre 

a iniciativa da prefeitura em solicitar a realização do estudo. De maneira geral, a idéia da 

foi bem avaliada, na medida em que possibilitará conhecer com maior profundidade a 

dinâmica do setor no município. 

Outro tema discutido com intensidade neste momento da atividade foi a atuação da OSCIP 

“Diadema – Pólo Brasileiro do Cosmético”. Esta organização foi iniciada pela prefeitura e 

atualmente trabalha de forma independente em relação ao poder público local. A ruptura 

deu-se devido à incompatibilidade das propostas da prefeitura e dos coordenadores da 

OSCIP e as sugestões caminharam no sentido de indicar formas de retomar o trabalho 

conjunto e fortalecer a atuação das duas instituições que contribuam, especialmente, para a 

sustentabilidade de micro e pequenas empresas do município. 

Além disso, foi apresentada a sugestão da criação de um espaço de comercialização em que 

as empresas de Diadema ligadas ao setor de cosméticos possam expor seus produtos e atrair 

um número ainda maior de clientes para a região. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – CONVITE PARA A ATIVIDADE ENVIADO PELA PREFEITURA 
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ANEXO 2 – LISTA DE PRESENÇA 
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NOME ENTIDADE 

Joel Fonseca Prefeitura de Diadema – Vice Prefeito 

Ivoleide Dutra Prefeitura de Diadema – Secretária de Desenvolvimento 

Econômico 

Catarina Cisotto Prefeitura de Diadema – Coordenadora do Departamento de 

Fomento 

José Evandro Sindicato dos Químicos do ABC 

Lídia Carlos Sindicato dos Químicos do ABC 

Elias do Carmo Sindicato dos Químicos do ABC 

Airton Cilento Empresa Color Base 

Milton Almeida Empresa Toirê 

Aparecida B. Rondelle Empresa Grand Pack 

Cleber A. Freire Empresa Grand Pack 

Amauri Albiero Empresa IBA 

Eduardo N. Couto Empresa Laboratório Microervas 

Odair Dias Empresa Embely 

Regina Rodrigues Empresa Lipson 

Antonio Fernando Alves DIEESE 

Ademir Figueiredo DIEESE 

Crystiane Leandro Peres DIEESE 

Sergio Mendonça DIEESE 
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ANEXO 3 – MATERIAL UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO 
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