
M
A
IO
| 2

01
2

InformatIvo  

mensal  

da regIonal 

Paraná

InformatIvo

assocIação BrasIleIra da IndústrIa elétrIca e eletrônIca

Veja também

Associada recebe 
prêmio que destaca  
a liderança dentro 
das organizações
Esta é a sexta edição do 
prêmio no mundo e a 
terceira no Brasil.  
A empresa recebeu o  
prêmio também em 2009.

ThermoSystem 
completa 22 anos
A data foi comemorada  
com novo logotipo.

Empresa quer 
quadriplicar 
faturamento
Metas para 2012 foram 
divulgadas em encontro  
em Foz do Iguaçu.

Abinee segue com visitas às 
indústrias do setor no Paraná
Diversas empresas já foram visitaDas

desde março, a abinee vem fazendo reuniões para conhecer mais de perto as 
necessidades das empresas associadas. laboratórios para testes, laudos técnicos, 
novas tecnologias – tudo isso com muita agilidade e com preço acessível. estes são 
alguns dos processos tecnológicos que estão entre as prioridades das associadas. 

“Conhecer o que as nossas associadas precisam faz parte do trabalho da abinee ”, 
aponta o gerente da abinee/Pr, dilney Bilbao. “Para que a indústria para naense se 
torne mais competitiva é preciso que tenha alta tecnologia e possa obter certifica
ções rapidamente, que garantam excelência nos processos de fabricação”, completa.

a abinee ajudará as empresas a darem andamento em suas necessidades, indi
cando e sugerindo fornecedores qualificados. as visitas continuarão durante todo 
o ano.

Participe do AbineeTEc 2012
acontece de 3 a 5 de setembro, no Centro de Convenções frei Caneca, em são 

Paulo, o AbineeTec 2012 – fórum de sustentabilidade, energias alternativas, efi
ciência energética e normalização. serão abordadas novas fontes de energia para 
diversificar a matriz energética, as práticas sustentáveis incorporadas aos negócios 
das empresas e formas que propiciem o uso eficiente dos recursos naturais.

os temas serão apresentados por especialistas em seminários e talk shows, des
tacando inovações, tendências, soluções e programas de investimentos. também 
serão discutidos os desafios para o desenvolvimento sustentável. Paralelamente, 
ocorrerá uma exposição das atividades das empresas e entidades no campo da 
sustentabilidade, energias renováveis e eficiência energética, o que possibilitará 
aos participantes e visitantes um contato direto com fabricantes e integradores de 
sistemas das diferentes cadeias produtivas. 

Antecipe a adesão e garanta a participação da sua empresa.  
Conheça o programa preliminar do evento e o layout da área de 

exposição no site www.tec.abinee.org.br/2012.

Dia 20 de junho, ocorre no Cietep, o Café da Manhã com  
o Presidente, Humberto Barbato. Marque presença e fique 
por dentro das últimas informações do setor eletroeletrônico.

café da manhã com o Presidente.
Agende-se è 20/06/12 (quarta-feira), a partir das 8h00
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associado em foco

www.furukawa.com.brAceSSe

www.weg.net/brAceSSe

de 15 a 18 de abril, a furukawa rea
lizou no mabu thermas & resort, em 
foz do Iguaçu, o seu encontro anu
al, o “Furukawa Conference Trade 
Show”. estiveram presentes mais de 
500 convidados, entre parceiros de ne
gócios, clientes e a imprensa especiali
zada de 17 países da américa do sul, 
Península Ibérica e áfrica. 

a conferência voltou à cidade pa
ranaense, como um ato simbólico da 
companhia para comemorar o avanço 
da furukawa Brasil no exterior. “foz do 
Iguaçu é uma cidade fronteiriça, com o 
Brasil fazendo divisa com a argentina 
e o Paraguai. Por isso optamos por re
alizar o encontro de 2012 novamente 
aqui, sendo uma forma figurativa de 
marcar o sucesso da nossa estratégia de 
internacionalização, iniciada em 2006”, 
disse o presidente da companhia foad 
shaihkzadeh (foto).

o executivo informou que o grupo 
furukawa começou a integrar as suas 
operações globalmente e que a fu
rukawa Brasil ficou responsável pela 
marca em todos os países de língua 
Portuguesa e espanhola. afora o Brasil, 
atualmente está presente na argentina 
– onde tem fábrica subsidiária desde 

Furukawa anuncia metas de faturamento

2008 –, Bolívia, Chile, Colômbia, Cos
ta rica, Cuba, el salvador, guatemala, 
Honduras, nicarágua, equador, méxico, 
Paraguai, Peru, Uruguai, venezuela, an
gola, espanha e Portugal. “nossa pre
sença além das fronteiras brasileiras se 
consolida cada vez mais em todo o blo
co latino. nas exportações saímos do 
marco zero para a atual estrutura, com 
instalações e equipes próprias em vários 
países, suporte local de atendimento 
para os clientes, logística avançada para 
suprir os canais e sistemas de capacita
ção profissional para os diferentes mer
cados. É um processo bastante dinâmi
co”, observou foad.

o presidente da furukawa Brasil 
acredita que esse modelo de negócio 
justifica a liderança que a companhia 
sustenta no mercado interno e o cres
cimento acelerado que vem obtendo 
no exterior. em volumes de negócios, a 
área de exportações da furukawa Bra
sil registrava em 2006, somente com 
a linha fCs – furukawa Cabling sys
tems, uma receita de Us$ 4 milhões, 
sendo 50% advinda dos países do 
mercosul e 50% das demais regiões. 
“em 2012 vamos quadriplicar esse vo
lume, alcançando os Us$ 16 milhões, 
com fatias de 40% para o mercosul e 
de 60% nos países de fora do bloco”, 
estimou foad. Já na linha de fttx (fi
ber to anywhere, ou a fibra em qual
quer lugar), o executivo informou que 
a marca também cresceu no mercado 
externo. “devemos dobrar a receita 
neste ano de 2012 e atingir a casa dos 
Us$ 3 milhões.”  

das vendas totais da furukawa Bra
sil, o último balanço anual (publicado 
em março/2012) registra uma receita 
líquida de Us$ 231 milhões, um cres
cimento de 21% sobre 2010. a meta 
para 2012 é crescer próximo aos 10% e 
ultrapassar Us$ 250 milhões.

Weg ganha prêmio de liderança
a Weg acaba de conquistar o prê

mio “top Companies for leaders – as 
melhores em liderança 2011”, concedi
do pela Consultoria aon Hewitt através 
das revistas Época negócios no Brasil 
e fortune no exterior. esta é a segunda 
vez que a empresa o recebe. 

o diretor de recursos Humanos da 
Weg, luís figueiredo (foto), recebeu 
a premiação em são Paulo no final do 
mês de abril. “este prêmio é o reconhe
cimento de que nossas práticas e pro
gramas voltados ao desenvolvimento 
de lideranças destacamse no mercado. 
também tem um significado especial e 

é motivo de orgulho para todos nós, 
profissionais da Weg, que fazemos par
te deste time de lideranças. estamos no 

caminho certo”, ressalta. segundo o 
diretor, a gestão de talentos e lideran
ças na Weg está alinhada à estratégia 
organizacional, buscando desenvolver 
competências que impulsionem a em
presa ao crescimento sustentado no 
mercado. 

o prêmio é um dos estudos de prá
ticas de liderança mais abrangentes do 
mundo. nele, a Weg ocupa a quarta 
posição entre as empresas locais me
lhores colocadas na américa latina, no 
ranking que inclui natura e amBev (Bra
sill), Bancolombia (Colômbia) e Walmart 
de méxico e Centroamérica (méxico).



cebra apresenta 
novidades em 
feira

a Cebra Conversores estáticos Brasi
leiros participou da feeaI 2012 – feira 
de eletroeletrônica, energia e automa
ção Industrial, que aconteceu de 17 a 
20 de abril, no Complexo expoville, em 
Joinville. a Cebra apresentou suas fontes 
de alimentação chaveadas e conversões 
dC/dC com soluções para aplicações na 
indústria de máquinas e equipamentos, 
automação industrial, telecomunica
ções, automação bancárias, automação 
comercial e energia.

Dígitro 
patrocina 
orquestra

o projeto “Educando com Músi-
ca”, orquestra formada por 20 crianças 
e adolescentes de são Pedro de alcân
tara, na região da grande florianópolis, 
que oferece aulas de música gratuitas 
a alunos da comunidade rural de san
ta filomena é patrocinado pela dígitro 
– empresa de ti e telecom de florianó
polis. existente desde 2005, o projeto já 
capacitou mais de 60 alunos, ensinan
do a eles acordes de violino, violoncelo, 
contrabaixo, piano, flauta, teoria musi
cal, história da música e prática de or
questras. 
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www.thermosystema.com.brAceSSe

www.intelbras.com.brAceSSe www.portaldigitro.com.brAceSSe

www.grameyer.com.brAceSSe

ThermoSystem faz 22 anos

o grtd2000 é o novo equipamento 
digital da grameyer. tratase de um re
gulador de velocidade e tensão, um mi
croprocessador que controla máquinas 

síncronas. Utiliza tecnologia IgBt, que 
permite também comandar módulos de 
potência externos com topologias e pode 
ser usado em uma ampla faixa de aplica

ções. Para correntes de excitação até 15a, 
tem a opção de utilização de módulo de 
potência incorporado (gPrI200015), 
utilizandose da tecnologia IgBt. 

Intelbras apresenta soluções  
em segurança eletrônica

de 24 a 26 de abril, a Intelbras participou da feira internacional de segurança 
eletrônica – IsC expo, que ocorreu na expo Center norte, em são Paulo. a em
presa, que está há penas cinco anos no segmento de segurança eletrônica, apre
sentou várias soluções eletrônicas. os visitantes puderam conferir as seguintes 
novidades: dvrs da linha full d1, câmeras IP vIP sd1.3m 18X e vIP sd1.3mIr 
18X e central de alarme monitorada amt 3010. em telecomunicações, a empre
sa lançou a Central Impacta IP – que integra os sistemas analógico, digital e IP e 
amplia a quantidade de ramais.

no dia 7 de março, a thermosystem comple
tou 22 anos de existência. Criada em 1990, a 
empresa busca soluções para a água na tempe
ratura certa, oferecendo produtos certificados 
pelo sistema Iso de qualidade e atestado pelos 
selos Inmetro e Procel, que atestam a resistên
cia, durabilidade e eficiência com baixo consu
mo de energia.

Para comemorar a data, a empresa apresenta 
sua nova identidade visual, que foi totalmente 

reformulada, após um ano de estudo. mais moderno, o logotipo transmite ideias 
relacionadas ao pioneirismo, determinação e inovação. a nova identidade visual 
ganhou nas letras pontas arredondas para dar mais movimento e leveza. o tom 
azul escuro, sempre presente nos produtos e materiais da thermosystem, simboli
zar a ligação da empresa com sua tradição. 

as letras t o s foram destacadas. foi acrescentado na logomarca o símbolo de 
uma faixa horizontal com um degradê, que simboliza as inúmeras opções de tem
peratura entre o quente e o frio que os produtos thermosystem oferecem.

outra novidade é o emblema que significa a união e simplificação do logotipo, 
do símbolo e da marca em um único elemento. Composto pelas letras t e s dentro 
de uma circunferência, que representa o controle de temperatura e a eternidade 
(sem começo e nem fim) que a marca disponibiliza em seus produtos. 

Grameyer lança novo microprocessador

www.cebra.com.brAceSSe
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comunicação integrada  
ou diálogo de mudos?

por Eloi Zanetti*aRTigo

Eloi Zanetti é consultor e palestrante 
em marketing, comunicação 
corporativa, criatividade e vendas.

a ausência ou a má gestão da co
municação corporativa está entre os 
maiores problemas enfrentados pelas 
empresas de qualquer tipo, tamanho 
ou lugar. não deveria ser assim porque 
nos últimos tempos surgiram meios e 
ferramentas capazes de levar informa
ções com facilidade e em tempo real 
aonde elas precisam chegar. Podemos 
partilhar informações entre vendedores 
de uma rede de lojas, com operários 
em campos remotos de trabalho e com 
consultores de produtos agrícolas em 
atividade pelo interior de forma simul
tânea, se quisermos.

diretorias reclamam que a comuni
cação não está realizando a contento o 
seu papel. decepcionadas, falam que o 
conhecimento das estratégias por elas 
solicitadas não alcança aqueles que rea
lizam os trabalhos táticos, isto é, a tur
ma que faz realmente “a coisa andar”. 
Uma pesquisa aponta que apenas 5% 
dos funcionários entendem as propos
tas emanadas dos altos escalões. estra
tégias não comunicadas não existem.

aos comunicadores profissionais 
cabem algumas perguntas e reflexões: 
se hoje existem especialistas mais bem 
preparados, sistemas rápidos e eficien
tes de difusão, planos estratégicos que 
envolvem dezenas de horas de trabalho 
e até pesquisas para saber o que deve 
ser dito, para quem e se a mensagem 
foi bem percebida, por que as ações da 
comunicação não estão funcionando? 
Qual a razão desta babilônia onde a 
fala de um é diferente da do outro e 
a necessária conexão entre os parceiros 
não se processa?

Quando o público interno é diversifi
cado e espalhado por dezenas de locais 
e unidades usase a chamada comuni
cação integrada, que parte do conceito 
de que todos os comunicadores devem 
trabalhar de forma articulada em estra
tégias, esforços e ações conjuntas. a 
reclamação é que ela vem sendo rea
lizada de forma solta, independente e 
sem unidade de comando. feita por de
partamentos, divisões e assessorias que 
não se articulam na busca e na divulga
ção de valores e objetivos comuns da 
organização. na prática, além de faltar 
planejamento, vêse ocorrer uma acir
rada competição interna onde cada um 
cria sua instância particular de decisão e 
ação. a velha fórmula egoísta do “aqui 
quem manda sou eu” tem tudo para 
dar errado.

em excesso e de forma dispersa, a 
comunicação tornase vítima de si mes
ma, vira ruído ambiente e deixa no ar 
uma sensação de artificialidade e falsi
dade – não convence ninguém.

Já é tempo de deixar de pensar que 
a comunicação corporativa foi feita só 
para dar uma “motivada no pessoal”, 
divulgar festas e incentivar atividades 
promocionais. ela deve ser considera
da uma eficiente apoiadora nas ações 
de gestão, contribuindo para a melho
ria dos fluxos de sistemas e processos. 
Quando trabalhada com inteligência e 
sutileza, ajuda a criar os sensos de per
tencimento, propósito e direção. na 
área do marketing, ajuda a criar rela
cionamento com os clientes, além de 
atuar na construção, valorização e con
solidação da marca. deve fazer parte de 

um sistema administrativo único, além 
de representálo e esclarecer as dúvidas 
muito antes de elas aparecerem.

Para haver integração devemos reu
nir os conteúdos e retirar deles poucas 
e boas idéias. fazer as diferentes áreas , 
setores, departamentos ou divisões 
geo gráficas se entenderem e falarem 
a mesma linguagem com coerência de 
conceitos. esforços individuais, ainda 
que bem intencionados, se não estão 
em concordância com a linha de comu
nicação da empresa, mais atrapalham 
do que ajudam. nas empresas onde 
a comunicação integrada se realiza a 
contento vêemse feudos inertes se des
manchando e o uso das novas tecno
logias e a sinergia tomando conta do 
processo. o lema dos três mosqueteiros 
ainda está valendo: “Um por todos e to
dos por um.”

acrescentemse, às mensagens 
emanadas, doses de emoção, de senti
mentos reais e valores críveis, e ao co
municador chefe, carisma, postura de 
comando, atitude e coragem para assu
mir o jogo e articular forças e interesses.

ExpEdiENTE


