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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

Abinee-PR comemora  
30 anos de atividade
Autoridades, associados e instituições  
parceiras prestigiam evento

Empresários, políticos e representan-
tes de instituições de classe participaram 
do almoço comemorativo aos 30 anos 
da regional da Abinee, que ocorreu no 
dia 5 de agosto, no Restaurante Devons, 
em Curitiba. “A área elétrica e eletrônica 
é uma questão de soberania e indepen-
dência, fundamental para o Paraná e 

todo o país, geradora de recursos, em-
prego e renda. Um chip bem desenvolvi-
do vale por toda a produção de soja do 
Estado e movimenta toda a economia”, 
disse o vice-governador, Flávio Arns em 
seu discurso.

O secretário da Indústria, Comér-
cio e Assuntos do Mercosul do Estado, 

Horácio Monteschio, destacou a força 
econômica que o setor eletroeletrônico 
representa. “Esta é uma indústria que 
movimenta 30 bilhões de investimentos 
e merece toda a nossa atenção. Os 30 
anos da Abinee são motivo de orgulho 
e satisfação para nosso estado”, disse.

O evento foi aberto pelo presidente 
da Abinee, Humberto Barbato, que fez 
um breve relato do histórico da regio-
nal. “Essa regional tem contribuí do de-
cisivamente para as estratégias nacio-
nais da Abinee e, consequentemente, 
todas as empresas do setor”, afirmou 
Barbato e citou como exemplo o apoio 
para a prorrogação da Lei de Informá-
tica. “Foi fundamental e decisiva a par-
ticipação do Governo Paranaense para 
essa prorrogação, para que não hou-
vesse prejuízo nessa cadeia produtiva.”

Representantes de entidades de clas-
se também compareceram ao almoço. 
Confira detalhes nas páginas 2 e 3.
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Diretor superintendente da Abinee, Dário Bampa,  
o presidente Humbarto Barbato, o vice-governador do 
Paraná, Flávio Arns, o diretor regional, Álvaro Dias Júnior 
e, na foto abaixo, o secretário Horácio Monteschio.



cupação com o processo de exportações”, sa-
lientou Álvaro Dias Júnior. Mas, um número 
positivo é a diminuição de artigos importados. 
“Não é muito ainda, mas houve uma queda 
de 3,6%”, considerou o diretor regional.

Para os associados, os números ajudam 
a traçar estratégias. “Os dados são preocu-
pantes, pois mostram uma desaceleração e 
cabe a nós e ao governo do Paraná, que aqui 
esteve representado, tomarmos ‘pé’ da situ-
ação para fazer as mudanças necessárias”, 
disse Hélio Durigan, vice-presidente de En-
genharia do Grupo Furukawa. “Os números 
apresentados são a confirmação de que a re-
cessão está a caminho. É preciso, mais uma 
vez, criarmos junto com a Abinee, novas es-
tratégias”, avaliou Wilson Pickler, diretor da 
Phidellis Sonorização. “Este evento foi muito 
bom, produtivo e nos revelou importantes 
números do setor”, considerou Oscar Yama-
waki, CEO da Daiken Automação.

“O trabalho da Abinee 
é extraordinário, com 
grande representatividade.
Representa-nos junto à CNI 
– Confederação Nacional 
da Indústria e nos defende 
junto aos organismos 
governamentais.”
Virgílio Moreira Filho,  
presidente do Sinaees do Paraná
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Durante evento comemorativo aos 30 
anos da Abinee no Paraná, o diretor regional, 
Álvaro  Dias Junior, apresentou um resumo do 
estudo “Distribuição Espacial e Setorial 
da Indústria Elétrica e Eletrônica do Pa-
raná”, que mostrou entre outros dados, um 
comparativo do desempenho paranaense de 
2010 a 2013, revelando número de traba-
lhadores, média salarial, volume de negó-
cios, com exportações e importações, entre 
outros dados. 

O número de trabalhadores no Paraná 
cresceu cerca de 7,14%, de 2010 a 2013. 
No mesmo período, o salário do trabalhador 
aumentou 29,40%, em contrapartida houve 
uma retração no número de empresas, que 
caiu em 4,7%, ou seja, de 667 para 636. Entre 
2010 e 2013, as exportações cresceram apro-
ximadamente 38,19%. Entretanto, de 2012 a 
2013 houve uma queda de 14,37%. “Se ana-
lisarmos de forma geral, há uma grande preo-

Estudo de desempenho da indústria elétrica 
e eletrônica paranaense é divulgado

“A Abinee é muito atuante  
no Paraná. Por meio dos  
seus departamentos e 
assessorias, o setor consegue 
sobreviver, e os estudos e 
pesquisas periódicas servem 
de vetor para as empresas 
paranaenses.”
Hélio Bampi,  
vice-presidente da Fiep

“A Abinee é muito importante 
para nós, não apenas para 
conhecer outros associados 
e trocar informações, mas 
também é a nossa ponte com 
o governo. Se uma empresa 
deseja fazer uma reivindicação 
ou um pedido, a associação faz 
em nosso nome, nos ajudando 
sempre no que precisamos.” 
Hélio Uchida, PCI Paraná  
Indústria de Circuitos Impressos

“Só por sermos umas das seis 
regionais do país, já mostra a 
relevância do Paraná.(...)  
O Brasil possui um cenário inóspito 
e somente com o associativismo 
conseguimos fazer valer nossas 
necessidades. A Abinee levanta 
bandeira, acompanha assuntos 
polêmicos e briga, sempre 
que necessário, em todas as 
instâncias.”
Sérgio Correia, vice-diretor da Abinee-PR

“A Abinee é importantíssima 
para o Paraná e, 
especialmente, para a Cidade 
Industrial de Curitiba (CIC), 
que é uma força motriz 
para todo o Estado. Com 
essa representatividade, as 
empresas ficam mais fortes”, 
Armando Moreira Filho, Agência 
Curitiba de Desenvolvimento

“A Abinee é uma instituição 
sólida que nos ajuda a tomar 
decisões e prosseguir na 
difícil caminhada de ser 
empresário.” 
Luiz Domingos, Ateei Group

“Estes 30 anos da Abinee no 
Paraná retratam o crescimento 
da indústria regional. A 
Abinee foi fundamental para 
chegarmos até aqui.” 
Gilson Strasbach, Arteche

 “Nosso objetivo inicial era 
apenas fazer network, mas 
descobrimos que a Abinee  
faz muito mais: nos aproxima 
do governo, nos ajuda a 
entender novas legislações  
e nos atualiza com 
informações importantes  
para nosso mercado.”
Josias Cordeiro,  
Gemalto do Brasil 

“Somos parceiros da Abinee e a 
vemos como uma instituição forte, 
que representa muito todo o setor 
eletroeletrônico tanto junto ao 
setor privado quanto o público.”
Fabiano Rauli, representante do Senai

Atuação da Abinee no Paraná  
– sua importância

Hélio Durigan, vice-presidente de 
Engenharia do Grupo Furukawa

Humberto Barbato, presidente da Abinee e Álvaro Dias Júnior,  
diretor regional da Abinee

Wilson Pickler, diretor da Phidellis 
Sonorização

Opinião



www.abinee.org.br  
e-mail: abinee.pr@terra.com.br 
R. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico 
80215-090 – Curitiba, PR

Diretor Regional 
Álvaro Dias Júnior

Vice-diretor Regional 
Sérgio Luiz Correia

Gerente Regional
Jorge Paulo de Aguiar

Expressa Comunicação
Jornalista responsável 
Kristiane Rothstein  
3378/13/09

Design gráfico  
Pedro Luis Vieira

INFORMATIVO ABINEE
EDIÇÃO JUNHO / JULHO / AGOSTO DE 2014 Serviço  

[contato e anúncio]

[41] 3362-8596

Tiragem:  
1500 exemplares

EXPEDIENTE

Informe-se

Faturamento real do setor eletroeletrônico  
recua 4% no primeiro semestre

Dados da Abinee apontam que no 
primeiro semestre deste ano, o fatura-
mento da indústria elétrica e eletrônica 
apresentou queda real de 4% em relação 
ao mesmo período do ano passado. O 
crescimento nominal (sem descontar a 
inflação do setor) apresentou crescimen-
to de 3% na mesma comparação.

Para o ano, a Abinee reviu sua proje-
ção anterior (crescimento nominal de 8% 
e real de 5%), prevendo que os percen-
tuais deverão ser os mesmos do primeiro 
semestre - queda real de 4% e crescimen-
to nominal de 3%.

Primeiro semestre
Com exceção da área de Telecomunica-

ções, o faturamento de todas as demais 
apresentaram crescimentos menores no 
2º trimestre do que no 1º trimestre, fato 
que reflete a queda dos negócios ao lon-
go do semestre.

As áreas de Automação Industrial e 
Equipamentos Industriais, dependentes 
de investimentos produtivos, cresceram 
11% no primeiro semestre. O desempe-
nho é justificado pelas encomendas de 
equipamentos ocorridas no final do ano 
passado, e que geraram faturamento 
para este início de ano.

No caso da área de GTD (Geração, 
Transmissão e Distribuição de Energia 
Elétrica) estão sendo verificadas enco-
mendas de equipamentos decorrentes 
dos investimentos em Geração e Trans-
missão de energia. No entanto, os in-
vestimentos em distribuição estão pa-
rados.

Quanto aos Materiais Elétricos de Ins-
talação, apesar de todos os incentivos 
para a construção civil, não foram regis-
trados reflexos nos negócios das peque-

nas construções e reformas, principais 
mercados desse segmento.

Em Informática, o crescimento das 
vendas dos tablets não foi suficiente 
para compensar a queda dos notebooks 
e desktops.

No primeiro semestre, o mercado de 
tablets em unidades cresceu 21% en-
quanto os desktops caíram 33% e os 
notebooks 22%.

Em Telecomunicações – ainda na 
comparação do 1º semestre deste ano 
em relação a iguais meses de 2013 – 
aumentou o faturamento para telefo-
nes celulares (+27%) enquanto ocorreu 
queda no faturamento de equipamen-
tos para infraestrutura (-9%).

Quanto aos celulares, o crescimen-
to foi proporcionado pelas vendas dos 
smartphones. No primeiro semestre/14, 
as vendas desses aparelhos representa-
ram cerca de 70% do mercado. 

No caso da infraestrutura de Teleco-
municações, os investimentos estão pa-
rados em função da não realização dos 
leilões da faixa de frequência de 700 
MHZ. Até que este leilão seja realizado 
não há perspectiva de retomada dos in-
vestimentos.

Assim, o faturamento do setor ele-
troeletrônico no 1º semestre/14, teve o 
reflexo da retração da atividade econô-
mica do país, com a redução dos investi-
mentos e estabilidade do consumo.

O número de empregados no setor, 
no final de junho, atingiu 178,6 mil tra-
balhadores, pouco acima do verificado 
no final do ano passado. No entanto, 
nos últimos dois meses, ocorreu a dimi-

nuição de 1.500 trabalhadores ocupa-
dos, mais uma evidência do esfriamento 
dos negócios no 2º trimestre. A média 
do número de empregos no 1º semes-
tre/14 é mais baixa do que as observadas 
nos dois últimos anos.

Balança Comercial
As exportações apresentaram retra-

ção de 5% no 1º semestre de 2014 em 
relação a igual período do ano passado, 
atingindo US$ 3,2 bilhões.

Em relação ao destino das exporta-
ções, observa-se queda para o os países 
da ALADI, principal mercado do setor, 
e crescimento para todas as demais re-
giões.

Por sua vez, as importações caíram 
1% no primeiro semestre de 2014, o que 
reflete, também, a retração do mercado 
interno de produtos eletroeletrônicos.

A principal origem das importações 
continua sendo a Ásia, que representa 
66% do total importado de produtos do 
setor.

Projeção 2014
Para o ano, a Abinee reviu sua pro-

jeção anterior (crescimento nominal 
de 8% e real de 5%), prevendo que os 
percentuais deverão ser os mesmos do 
primeiro semestre - queda real de 4% e 
crescimento nominal de 3%.

A balança comercial de produtos do 
setor deverá apresentar déficit de US$ 
36,9 bilhões, ou seja, crescimento de 
2% em relação a 2013. AS exportações 
deverão atingir US$ 7 bilhões e as im-
portações US$ 43,9 bilhões.

Veja a apresentação dos dados do setor eletroeletrônico em  
www.abinee.org.br/informac/arquivos/dados.pdf

Nota do presidente da Abinee sobre a morte de Eduardo Campos
Consternado com o falecimento do candidato à presidência Eduardo Campos, o presidente da Abinee, Humberto 

Barbato, afirma que o Brasil perde um jovem homem público, com boas ideias que poderiam contribuir para o tão ne-
cessário desenvolvimento do país.


