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a abinee-Pr vem se reunindo 
com representantes da rede Pa-
ranaense de metrologia, a Paraná 
metrologia e seus associados, para 
buscar soluções a fim de atender 
as demandas levantadas nas visitas 
rea lizadas junto às indústrias do se-
tor eletroeletrônico.

durante os encontros, o geren-
te da abinee-Pr, dilney emílio 
Bilbao , tem destacado algumas 
das necessidades manifestadas 
pelas indústrias já visitadas, como 
por exemplo, as questões de tes-
tes, calibrações, certificações en-
tre outras.

“Precisamos construir caminhos 
que permitam um processo de 
certificação com maior agilidade, 
resguardando sempre as questões 
de tecnologia e qualidade, visando 
permitir que a indústria se torne 
mais competitiva”, explica.

Abinee-PR e Paraná Metrologia  
discutem demandas do setor

“as reuniões têm servido para 
consolidar os laços das duas ins-
tituições como também para va-
lorizar a competência do parque 
técnico e laboratorial instalado 
no Paraná, o que colaborará para 

alavancar seu crescimento e mo-
dernização, e com isso atender à 
indústria de forma mais dinâmica, 
tornando-a mais competitiva”, sa-
lienta Celso Kloss, diretor superin-
tendente da Paraná metrologia.

Visitas e reuniões com indústrias  
do setor ganham mais força
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A reunião entre as instituições ocorreu no mês de maio, na sede da Abinee-PR

PARTICIPE
Informações: (11) 2175-0061

www.tec.abinee.org.br/2012



Com mais de 20 associados, a 

Paraná metrologia ou rede Para-

naense de metrologia e ensaios é 

uma articuladora entre as empresas 

e seus associados, aproximando os 

ofertantes e demandantes de servi-

ços tecnológicos nas áreas de me-

trologia e calibração. 

a metrologia é a ciência das me-

dições e atesta a qualidade dos pro-

dutos de consumo, dos laboratórios 

e equipamentos. está presente no 

controle de medições nas quan-

tidades dos alimentos e produtos 

industrializados, na precisão dos ta-

xímetros, na medição do funciona-

mento das bombas de combustível, 

no consumo de energia elétrica, te-

lefônica, radiação ótica e em muitos 

outros produtos.

a rede Paranaense de metrolo-

gia atua como articuladora na pres-

tação de serviços tecnológicos para 

o aprimoramento das empresas. 

Presta assessoria técnica que ajuda 

na adequação aos critérios da rede 

Brasileira de Calibração (rBC) ou da 

rede Brasileira de laboratórios de 

ensaios (rBle); disponibiliza ser-

viços tecnológicos à comunidade 

paranaense; avalia e acompanha a 

qualidade ofertada por seus asso-

ciados e capacita os profissionais 

necessários ao desenvolvimento do 

trabalho metrológico, entre outras 

funções.
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www.smartgreen.netACESSE

www.paranametrologia.org.brACESSE

sediada em Curitiba e gerando cerca 
de 50 empregos diretos e indiretos, a 
smart green soluções + Inteligentes é 
a nova associada da abinee. trata-se de 
uma empresa que aposta em inovações 
tecnológicas sustentáveis, oferecendo 
soluções de monitoramento remoto e 
gestão de consumo para o mercado de 
máquinas e equipamentos. “a smart-
green é uma empresa jovem, genuina-
mente brasileira, que desenvolve solu-
ções wireless com gestão via Internet 
desde 2006”, conta airton Hess, o dire-
tor técnico da smart green. 

a empresa está qualificada para de-
senvolvimento de hardware, software 
e redes wireless, que possibilitam in-
tegrações e desenvolvimento de siste-

mas independentes e sustentáveis. a 
área de hardware tem como objetivo 
o desenvolvimento de equipamentos 
exclusivos, projetados para atender a 
demanda tecnológica, enquanto a área 
de software é subdividida em duas par-
tes: sendo uma de gestão e outra sobre 
firmware. 

na primeira, são disponibilizados 
softwares web de fácil entendimento, 
que possuem configurações que po-
dem ser gerenciadas com segurança 
e economia. Já o firmware possui um 
software específico com capacidade de 
conexão com redes pré-existentes ou 
exclusivas.

entre seus serviços estão soluções 
de gerenciamento através de sistema 

customizado e que pode ser persona-
lizado, como: gestão de consumo de 
energia elétrica, água e gás; gestão de 
sistemas de segurança e alarmes; ges-
tão de iluminação pública e gestão de 
frotas.

oferecendo soluções sustentáveis, a 
associada busca contribuir com as em-
presas e a sociedade. “fazemos nossa 
própria tecnologia desde o projeto ele-
trônico, firmware, redes e sistemas de 
gestão e buscamos conquistar o merca-
do nacional e internacional com concei-
tos inovadores de desenvolvimento de 
projetos, principalmente, de soluções 
para cidades inteligentes, que buscam 
a sustentabilidade”, explica o diretor 
técnico da smart green.

SMARTGREEN
Soluções
Inteligentes

Conheça 
mais sobre a

Nova associada  
da Abinee



Bematech lança impressora  
fiscal adequada à nova  
legislação

a Bematech, líder em soluções de tecnologia para o varejo, acaba de lançar a 

mP-4200 tH fI, primeira impressora fiscal do mercado homologada de acordo com 

as exigências da nova legislação (Convênio 09/09 do ConfaZ – Conselho nacional 

de Política fazendária). a novidade também traz vários recursos que permitem 

mais agilidade e eficiência no varejo.

PRINCIPAIs dIfERENCIAIs dA MP-4200 TH fI:
 economia de papel: para cupons de um item, a economia pode chegar a 18% 

em relação aos cupons atuais;

 maior vida útil: a mP-4200 tH fI tem a maior memória fiscal do mercado, 

permitindo a emissão de até 3650 reduções Z (relatório emitido no final de 

expediente, que totaliza todas as operações realizadas);

 Conectividade: por meio da conexão ethernet da impressora, a mP-4200 

tH fI está preparada para enviar automaticamente ao fisco (via internet) os 

dados registrados na memória da impressora, já no formato do cupom fiscal 

eletrônico (Cf-e), simplificando o cumprimento das obrigações fiscais; 

 fácil Integração: a mP-4200 tH fI atende as novas exigências legais de 

comunicação com os aplicativos de automação comercial através de interface 

UsB e de conjunto de comandos padronizado. 

a nova impressora não possui lacres físicos e seu módulo fiscal é blindado – o 

que torna o equipamento inoperante em caso de violação.
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www.bematech.com.brACESSE

a gemalto, líder mundial em seguran-

ça digital, recebeu o Prêmio lte (long 

term evolution) na categoria de “melhor 

contribuição em P&d para lte”, duran-

te a lte World summit 2012. esta é a 

terceira condecoração consecutiva que 

a gemalto recebe da lte World summit. 

Já recebeu os prêmios “melhor contri-

buição para padrões de lte” e “melhor 

tecnologia facilitadora” em 2011. nos 

estados Unidos, a gemalto também re-

cebeu o prêmio “Implantação mais ino-

vadora de redes” na 4g World 2011.

a solução advanced Connectivity da 

gemalto foi desenvolvida com base na 

plataforma versátil linqUs™ advanced 

ota e no módulo de assinante de última 

geração Upteq lte, incorporado com o 

software de sondagem segura exclusivo 

da gemalto. este recurso permite atu-

alização automática do software para 

ajudar a garantir 100% de sucesso no 

download e ativação de aplicativos sen-

síveis, como assinaturas m2m, grandes 

aplicativos de pagamento nfC, bem 

como credenciais para conteúdo de 

transmissão de vídeo por redes lte. 

“Com mais de 150 milhões de euros 

investidos em P&d em 2011 e aprovei-

tando a experiência dos 1.500 cientistas 

da gemalto em todo o mundo, estamos 

comprometidos em desenvolver pro-

dutos e soluções lte adaptados às ne-

cessidades das redes móveis que estão 

atualizando suas capacidades e recursos 

de tráfego de dados”, comentou o vice-

presidente executivo da gemalto, Phili-

ppe vallée. “Com as soluções advanced 

Connectivity para lte, continuaremos 

apoiando nossos clientes para que eles 

possam se diferenciar e monetizar seus 

investimentos de maneira eficaz”.

www.gemalto.com.brACESSE

Gemalto é premiada
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Você quer se tornar  
um profissional 
fora de série?

aRTigo

ExpEdiENTE

Arteche participa de feira
o grupo arteche, referência internacional e especialista no setor elétrico, participou da 

RockwellAutomationontheMove, que aconteceu entre os dias 30 e 31 de maio, no Hotel 
transamérica, em são Paulo. os gerentes comerciais da arteche, adelino anderson godoi 
e rodrigo Junqueira ministraram a palestra “Qualidade de energia”, abordando bancos de 
capacitores e filtros harmônicos entre outros tópicos.

o grupo arteche apresentou soluções e produtos nas áreas de geração, transmissão, 
distribuição e indústria. 

www.arteche.com.brACESSE

Renan Kaminski Damasceno – diretor 
da Kaminski Avalca Consultoria 
Empresarial (www.abrindoportas.com)

sabe aquelas pessoas fora de série, que se 
destacaram muito em suas áreas profissionais? 
são os chamados outliers. o escritor malcolm 
gladwell foi quem introduziu ao mercado este 
termo, e steve Jobs e Bill gates são alguns dos 
famosos entre eles. mas, será que você é ou 
pode se tornar um profissional fora de série? 
será que um QI de gênio ajuda? 

o fato é que um altíssimo índice de in-
teligência tem pouco, ou mesmo nada a 
ver com o sucesso dos outliers. no início da 
década de 1920, lewis terman começou a 
acompanhar centenas de jovens com QI de 
gênio. Quando atingiram a idade adulta, 
terman voltou a conversar com eles para 
comprovar sua teoria de que pessoas mais 
inteligentes são mais bem sucedidas.

mas, o resultado não foi bem esse... 
somente 20% deles se tornaram um “su-
cesso”. outros 60% se saíram satisfatoria-
mente, ou seja, como qualquer outro ser 
humano de QI normal. os 20% restante ti-
veram resultados pífios, com boa parte nem 
chegando a ter ensino superior. lembre-se: 
todos tinham QI de gênio!

voltamos à questão inicial: se ter um altís-
simo QI não faz diferença, o que faz então? 
o que foi verificado é que todos os outliers 
quando alcançaram o sucesso tinham, pelo 
menos, dez mil horas de prática. o composi-
tor Mozart só produziu suas maiores obras 
depois de 20 anos de experiência. a primeira 
grande obra ele fez quando tinha 21 anos, 
sendo que ele compunha desde os 11. 

os Beatles, quando fizeram seus álbuns 
de maior sucesso, estavam juntos há mais 
de dez anos e tinham muito mais de 10 mil 
horas juntos. entre 1960 e 1962 tiveram a 
oportunidade de tocar em diversas boates 
em Hamburgo, na alemanha. eles costuma-
vam tocar oito horas por dia, sete dias por 
semana. 

Bill Gates começou a programar na sé-
tima série do ensino fundamental. Quando 
deixou Harvard para iniciar sua empresa, já 
programava há sete anos, trabalhando to-
dos os dias, sete dias por semana. ou seja, 
muito mais que 10 mil horas de trabalho. 
Neymar iniciou nas categorias de base do 
santos com 11 anos. você acha que ele já 
não tem suas 10 mil horas?

nós, normalmente, só vemos a parte bo-
nita da história, quando o empreendedor já 
alcançou o sucesso. o que não sabemos é 
que eles já estão há muito tempo trabalhan-
do com muito afinco. assim, se você quer 
atingir o sucesso, trabalhe e muito! Isso é 
fato: para ser um outlier é preciso de 10 mil 
horas de prática e experiência em um deter-
minado assunto.

outros quesitos também são importan-
tes. muitos chamariam de sorte – e talvez 
realmente seja. todos estes outliers tiveram 
algumas oportunidades que fizeram toda a 
diferença. sem elas, talvez jamais tivessem 
se tornado um profissional fora de série. 

Um levantamento feito sobre o que fez 
a diferença entre os gênios estudados que 

se tornaram um sucesso e aqueles que não 
obtiveram êxito foi a família abastada! a 
grande maioria dos bem sucedidos vinha de 
famílias das classes média e alta, enquanto 
o outro extremo vinha de famílias pobres. 
ou seja, eles não tiveram a oportunidade de 
nascer no ambiente propício a desenvolver 
suas habilidades extraordinárias. o pai de 
mozart, por exemplo, era um músico expe-
riente. se ele fosse um camponês, será que 
mozart teria a oportunidade de se dedicar 
à música? 

Isso significa, então, que não se deve 
desperdiçar as oportunidades que a vida 
oferece, sejam elas no ambiente familiar ou 
no mercado de trabalho. 

será que podemos deduzir que a sor-
te determina um outlier? se encararmos a 
sorte como estar na hora, no local e com as 
pessoas certas e estar preparado para isso, a 
resposta é sim! neymar, por exemplo, nasceu 
em mogi das Cruzes e com 11 anos foi para 
santos. lá, entrou nas categorias de base do 
time. e se ele continuasse morando em mogi, 
será que ele seria o neymar que é hoje?

o fato é que agarrar todas as oportu-
nidades faz diferença, pois uma delas pode 
ser aquela que você tanta espera para im-
pulsionar sua carreira.


