
AssociAção BrAsileirA dA indústriA elétricA e eletrônicA

Reserve o dia 20 de junho em 
sua agenda para saber mais sobre 
o panorama da indústria elétrica e 
eletrônica no Paraná e no Brasil, no 
Café da Manhã com o presidente 
da Abinee, Humberto Barbato. O 
evento ocorrerá na sala de Conven-
ções do Cietep, na Avenida Comen-
dador Franco, 1.341.

Nos últimos cinco anos, o en-
contro se consolidou como um 
importante espaço de troca de in-
formações, networking, novas par-
cerias e negócios. A cada nova edi-
ção, mais executivos e empresários 
participam e ajudam a fortalecer a 
economia do setor.
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Café da Manhã  
com o Presidente  
ocorre em junho

Nesta Edição

InformatIvo

Sua empresa investe em 
Educação Continuada?
Confira a importância dos treinamentos 
na página 4.

Instituições oferecem 
cursos de extensão  
para executivos
FESP, PUC e Sofhar apresentam opções 
em várias áreas. Veja na página 3.

Intelbras fecha 
parceria e passa a 
oferecer serviços 
para mais de 400 
cidades
Contrato ampliará oferta de soluções 
em comunicação de associada da 
Abinee e proporcionará vantagens 
em preço e qualidade dos produtos. 
Página 2.

Em evento, 
Cebra destaca 
soluções em 
Smart Grid
Associada apresentou 
cases no Energy Show, 
em Florianópolis, 
importante evento em 
tecnologia para o setor 
de energia. Página 2.

Data: 20/6
Horário: 8h
Local: Cietep

Participe

No Café da Manhã serão apre-
sentados números do levantamento 
em parceria com a FIEP, a pesquisa 
setorial que traça o perfil industrial 
do Paraná e, este ano, também de 
Santa Catarina. O presidente Hum-
berto Barbato anunciará ainda as 
perspectivas de crescimento, que 
giram em torno de 8% neste ano. 
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www.intelbras.com.br

www.arteche.com.br www.cebra.com.br
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Associado
em Foco

No final de abril, a Intelbras, líder 

nacional em fabricação de produtos 

de telecomunicação, firmou parceria 

com a operadora transit telecom, de 

São Paulo. O contrato entre as compa-

nhias proporcionará à Intelbras a am-

pliação da oferta de soluções em co-

municação para mais de 400 cidades 

brasileiras, locais em que a transit te-

lecom opera. “A intenção da parceria é 

oferecer pacotes comerciais que sejam 

facilitadores, tanto no custo quanto 

na qualidade dos produtos. Agora, 

os clientes corporativos que buscam 

por produtos com a qualidade Intel-

bras terão ainda mais oportunidade e 

acessibilidade em adquiri-los”, afirma 

o gerente Nacional de Vendas da Intel-

bras, Fábio lopes.

A empresa também comemora a 

ampliação de pontos de venda de va-

rejo e revendedores corporativos, que 

passaram de 9 mil para aproximada-

mente 40 mil e de 10 mil para 18 mil, 

respectivamente. Com capital 100% 

nacional, a empresa catarinense atua 

nas áreas de telecomunicações, Redes 

e Segurança Eletrônica, com presença 

nacional e em diversos países na Amé-

rica latina e no continente africano. 

Intelbras amplia oferta 
de soluções a mais de 
400 cidades

A Cebra, soluções em fontes chaveadas, participou da terceira 

edição do Energy Show, que ocorreu nos dia 24 e 25 de abril, 

no Hotel Jurere Beach Village, em Florianópolis. O Energy Show 

reúne novidades e soluções consolidadas em tecnologia para o 

setor de energia (transmissão, geração e distribuição). A Cebra 

levou ao evento dois cases: um de tecnologia de Conversores 

Eletrônicos de Energia Aplicados em Smart grid e outro de ge-

renciamento Remoto de Conversores Estáticos empregando Pro-

tocolo SNMP. 

O primeiro case apresenta tecnologias utilizadas em Smart 

grids, as quais a Cebra desenvolve em parceria com o Instituto 

de Eletrônica de Potência ligado à Universidade Federal de Santa 

Catarina (INEP-UFSC). 

A segunda novidade trata-se da solução desenvolvida pela em-

presa para o monitoramento remoto de conversores com o uso 

do protocolo da internet conhecido como SNMP (Simple Network 

Management Protocol). Com a utilização de uma placa micropro-

cessada, a solução permite o monitoramento de grandezas elétri-

cas, como: tensão, corrente, temperatura, pressão, etc. também 

é possível monitorar o status de operação (ligado/desligado) de 

qualquer equipamento elétrico ou eletrônico.

A unidade de negócio do grupo Arteche, a Ins-

trument transformers, que atua no fornecimento de 

transformadores potenciais e de corrente para mé-

dia e alta tensão, desenvolveu o primeiro protótipo 

de transformador de tensão capacitivo de 1.200 kV, 

alcançando um novo marco no campo da ultra-alta 

tensão. O novo transformador, avaliado na fábrica 

de medidas da Mungia, município da Espanha, su-

perou o teste de impulsão no laboratório de ultra-

-alta tensão. “Estamos nos destacando no campo da 

ultra-alta tensão e, com a conclusão do novo labo-

ratório, seremos referência internacional no campo 

dos testes elétricos”, acredita Alex Arteche, presiden-

te da empresa.

O novo laboratório, já em funcionamento, pos-

sui capacidade de até 4.800 kV/kJ. Atualmente, está 

sendo concluída a instalação dos equipamentos de 

testes que permitirá tornar o local com o maior nível 

de tensão da Espanha.

Arteche 
investe em 
ultra-alta 
tensão

Cebra apresenta  
soluções em feira
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Últimas para 
Executivos

Crescer de forma sustentável, promo-
vendo a expansão dos negócios aliada à 
conservação do meio ambiente. Por esta 
postura, o grupo Romagnole recebeu re-
centemente o reconhecimento da Agên-
cia Nacional de águas (ANA). A empresa 
foi destaque na última edição do “Prê-
mio ANA”, um reconhecimento deste 
órgão do governo Federal às iniciativas 
que apontam caminhos para 
assegurar a existência de água 
em quantidade e qualidade 
suficientes para garantir o de-
senvolvimento e a qualidade 
de vida das pessoas.

A Romagnole foi premia-
da com o projeto “Consumo 
Consciente”, que foi desen-
volvido para orientar os cola-
boradores sobre a importância 
da preservação dos recursos 
naturais. dentro desse projeto, 
a organização realizou palestras e cam-
panhas internas incentivando a redução 
no consumo de água, energia elétrica e 
papel.

Perfil

Romagnole alia expansão dos 
negócios e preservação ambiental

www.romagnole.com.brAC E S S E  

O trabalho de conscientização en-
volveu todas as unidades do grupo 
que mantém atividades industriais nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do 
país. São seis unidades de artefatos de 
concreto em atividade – Mandaguari 
(PR), Pindamonhangaba (SP), Itaboraí 
(RJ), Cuiabá (Mt), Cáceres (Mt) e Por-
tão (RS) – e mais uma em fase de ins-

talação – em Itápolis (SP). A 
indústria de transformadores 
e as duas unidades de fabri-
cação de ferragens eletrotéc-
nicas da empresa estão situa-
das em Mandaguari, local em 
que está instalada a unidade 
montadora de cabines metá-
licas para entrada, medição, 
proteção e seccionamento de 
energia.

Nos últimos anos a Romag-
nole vem passando por um 

processo de ampliação e modernização 
do seu parque industrial. Os investimen-

tos têm o objetivo de estruturar o grupo 
para ampliar sua participação no mer-
cado com todas as linhas de produtos. 
Com isso, a Romagnole se destaca no 
fornecimento para grandes empreendi-
mentos.

Além de investimento na atividade 
industrial, a companhia dá atenção es-
pecial ao segmento de distribuição de 
produtos elétricos, atividade que pratica 
por meio da Onix distribuidora, empresa 
que integra o grupo e que comercializa 
todos os itens empregados nas redes de 
distribuição de energia e instalações elé-
tricas industriais.

Estratégia Empresarial
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná está com inscrições 
abertas para curso de extensão em Estratégia Empresarial, 
abrangendo estudos mais detalhados sobre Origem da Estratégia 
(evolução da teoria da administração e relevância da estratégia nesse 
contexto). Serão abordadas as mudanças e impactos nas empresas e 
necessidade de respostas às influências, conceitos evidenciando que 
existem perspectivas diferentes sobre estratégia, níveis estratégicos 
corporativos, de negócios e funcionais entre outros temas.

www.fesppr.br www.sofhar.com.br

www.pucpr.br/extensao

MAIS INFORMAÇÕES MAIS INFORMAÇÕES 

MAIS INFORMAÇÕES 

Inteligência Empresarial
Analisar e compreender as questões relacionadas à inteligência em negócios 
e ao gerenciamento avançado das atividades e funções inerentes às 
organizações contemporâneas, ressaltando os aspectos estratégicos estão 
entre os objetivos do curso de pós-MBA promovido pela Fesp-PR. Voltado 
a profissionais, líderes, gerentes e executivos de diversos segmentos de 
negócio, o curso tem 60 horas-aulas e está com inscrições abertas.

Tecnologia de Informação
A paranaense Sofhar gestão&tecnologia 
está com uma nova grade de cursos em 
seu Centro de treinamento. Com foco 
na profissionalização em tecnologia de 
comunicação e informação, a empresa oferta 
cursos oficiais EXIN, através da parceria com 
a High It. “Os profissionais agora podem 
fazer esses treinamentos presencialmente 
e sem sair de Curitiba, podendo conciliar 
as aulas do curso de certificação com sua 
atuação profissional”, explica Roberto luciano 
Clementi, diretor de Operações da Sofhar.
Entre as opções de cursos estão: ItIl® (de 
fundamentos até o nível Expert), Cobit, Cloud 
Computing, Business Information Management, 
green It, ISO 20000 e ISO 27002. todos estes 
cursos são credenciados pela EXIN e já estão 
com inscrições abertas na Sofhar. 

Cursos de atualização em...

Prêmio ANA 2012

Unidade de São Paulo
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ExpEdIENTE

Artigo

As organizações dependem fundamentalmen-
te do bom desempenho dos seus colaboradores 
para atingir seus objetivos, cumprir suas metas e 
realizar sua missão e visão, respeitando seus va-
lores. Entretanto, para manter a boa atuação dos 
profissionais, é necessário estimular e investir na 
formação permanente e na renovação constante 
do aprendizado e das experiências sem o que a 
dinâmica atual do emprego não se sustenta. Essa 
dinâmica exige que a relação do profissional com 
empresa e dessa com o mercado seja revista na 
mesma velocidade das mudanças experimentadas 
pelo próprio mercado onde atua, por vezes até se 
antecipando a ele.

Hoje, na lista de competências de um profissio-
nal disputado pelas organizações estão inclusas 
a disposição para manter-se atualizado, aprender 
coisas novas, adaptar-se rapidamente às mudan-
ças, além de ter capacidade de empreender. As or-
ganizações sabem que por mais diferenciado que 
sejam, os profissionais precisam ser estimulados 
e desafiados para manterem-se com a energia e 
o foco necessários ao negócio. O paradigma dos 
“cursos de reciclagem” que eram diferenciais em 
algumas organizações entre as décadas de 1960 
e 1990, foram substituídos paulatinamente pelo 
treinamento durante o trabalho, ou on the job, no 
início dos anos 2000 e se mantém.

Esta nova forma de enfrentar o desafio imposto 
pela dinâmica atual dos mercados requereu tam-
bém a presença de um profissional que até então 
estava com seu olhar muito mais voltado para atu-
ação nas escolas e que pode incorporar no seio das 
corporações o pensamento estruturado na con-
dução do processo ensino/aprendizagem em pro-
gramas permanentes de capacitação continuada e 
a manutenção da aprendizagem organizacional. 
Este profissional é o pedagogo.

Para este tipo de educação que é dirigida aos 
objetivos organizacionais e empresariais, o peda-
gogo se utiliza de técnicas e métodos para orien-
tar o estudo e a avaliação da aprendizagem que 

tem sua base na andragogia (ciência que estuda 
as práticas para orientar o aprendizado de pessoas 
adultas). Baseado no diálogo como forma de as-
similação de conceitos, boas práticas e técnicas e 
no exemplo para consolidação das habilidades e 
competências buscadas, tem se mostrado efetivo 
nas organizações que as aplicam.

Para ser desencadeada dentro das organizações 
uma série de ações preliminares tem se mostrado 
eficazes entre elas: ciclos de palestras motivacio-
nais (para elevar o ânimo dos profis-
sionais), palestras de sensibilização 
(visando estimular a consciência para 
a importância da atualização), pes-
quisa de clima organizacional (para 
medir os pontos que precisam ser 
reforçados e identificar demandas re-
primidas), avaliações e outros méto-
dos para obtenção de indicadores de 
satisfação e desempenho.

 A andragogia não é nova. Há 
2.400 anos o filósofo grego Aristóte-
les já adotava um método parecido, 
baseado no diálogo, para conduzir o 
aprendizado de seus discípulos. Em-
bora seja frequentemente abordada 
em trabalhos acadêmicos e artigos 
científicos, a difusão efetiva do mé-
todo andragógico, adotada em al-
gumas empresas em programas de 
trainee, por exemplo, ainda é rara nas 
instituições de ensino superior, que 
são as grandes formadoras do profis-
sional para o mercado de trabalho.

 A preparação do profissional que atua no 
ensino de adultos deve ser enriquecida com no-
vas discussões sobre o tema. O desenvolvimento 
humano e profissional acontecerá à medida que 
forem aplicados os pressupostos da ciência peda-
gógica na formação e aprimoramento de pessoas e 
profissionais mais completos e felizes, por fazerem 
bem aquilo que gostam.

O diálogo como método de  
aprendizagem para adultos  
dentro e fora das empresas

Professor Marcus Garcia 
possui formação na área de 
Educação e Tecnologia da 
informação, já escreveu 16 livros 
nas áreas técnicas, motivacionais 
e educacionais.


