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PARANÁ / SANTA CATARINA

Associadas do Paraná e Santa 
Catarina participam da 28ª FIEE

São Paulo foi palco da 28ª edição da 
Feira Internacional da Indústria Elétrica, 
Energia e Automação (FIEE), que ocor
reu entre os dias 23 e 28 de março, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. O 
evento, que teve a participação de 52 
mil pessoas, cerca de 623 expositores e 
mil marcas, é o maior e mais completo 
do setor e reúne diversas indústrias, que 

apresentam seus serviços e produtos 
para o mercado. A feira tem o intuito de 
promover negócios, impulsionar ven
das, dar oportunidade para as empresas 
analisarem seus concorrentes nacionais 
e internacionais e fortalecer a marca.

Da regional Paraná (que contempla 
também Santa Catarina), participaram 
seis associadas: as paranaenses S&C 
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Evento foi realizado no Anhembi, em São Paulo,  
e contou com mais de 600 expositores

Electric Company, GTMS Equipamen
tos Elétricos e Isoeletric Brasil e as ca
tarinenses Germer Isoladores, Weg e  
Blutrafos. “Para a Abinee é muito impor
tante participar da FIEE, maior feira da 
América do Sul no setor. Conseguimos 
mostrar para nossas associadas, que 
estavam presentes no evento, a força 
que a região sul tem na área”, afirmou o 
diretor regional da Abinee, Álvaro Dias 
Junior. 

O diretor comercial da GTMS, Lucia
no Montoya, ressalta a importância da 
participação da empresa na FIEE. “Já es
tamos consolidados como um dos prin
cipais fornecedores de secionadores do 
mercado brasileiro e sempre prioriza
mos a participação na feira. Lá, temos 
a oportunidade de apresentar nossos 
produtos e o cliente pode perceber a 
qualidade em relação aos concorrentes. 
Também conseguimos nos apresentar 
para algumas empresas de engenha
ria, profissionais liberais e até algumas 
concessionárias que, por ventura, não 
conhecem a GTMS”.

Confira mais  
sobre a FIEE.
Página 2

•	 Enerbras expõe na Feicom.
•	 Bematech participa de comitiva no Panamá.
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Terceirização e a 
competitividade da indústria.
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Associados apresentam 
novidades na FIEE

Para a S&C Electric Company, a 28ª 
FIEE foi bastante proveitosa. “Recebe-
mos um volume significativo de visi-
tas em nosso estande, sendo em sua 
grande maioria contatos importantes 
do segmento de energia tanto do Bra-
sil quanto da América do Sul. Percebe-
mos que a feira segue como um dos 
principais eventos do setor no cenário 
nacional e também da América do Sul. 
Aproveitamos a ocasião para desen-
volver parceiros e fornecedores”, con-
sidera Fabio Pfeiffer. 

Ele enfatiza ainda que a participa-
ção da empresa na FIEE reforça sua 
presença no mercado e faz parte dos 
novos investimentos. A S&C inaugu-
rou uma nova undiade fabril em São 
José dos Pinhais, no Paraná, abriu dois 
novos escritórios de vendas – um em 
Natal (Rio Grande do Norte) e outro 
em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), e 
ampliou a equipe de desenvolvimen-
to. “Esses investimentos permitiram 

desenvolver soluções direcionadas 
para o mercado brasileiro. Um exem-
plo foi apresentado na própria feira, a 
chave Vista com Painel de Automação 
Submersivel, criada em parceria com 
concessionárias de energia do nosso-
país e já aplicada em grande escala no 
mercado”, contou.

Presente no evento desde 2009, 
para a Germer Isoladores, os objeti-
vos estabelecidos no planejamento 
pré-evento foram atingidos. “A feira 
dá oportunidade de analisar e colher 
informações de nossos concorrentes, 
estreitar relacionamento com atuais e 
futuros clientes, promover produtos e 
serviços para um importante gerador 
de negócios, fortalecer e sedimentar 

a imagem da empresa e compartilhar 
experiências com profissionais do se-
tor”, afirma o gerente comercial Adir 
Nolli. 

Já o diretor técnico e comercial da 
Isoeletric Brasil Ltda, Celso Sertorio, sa-
lienta que a frequência de público no 
estande foi boa. “Como éramos a úni-
ca empresa nacional em nosso ramo, 
os participantes vinham até nós, o que 
nos ajudou a estreitar, ainda mais, os 
laços com nossos clientes”, ressalta.

Para a catarinense Weg, a feira ser-
viu para apresentar novidades para 
seus clientes. A empresa apostou na 
apresentação das novas linhas de  to-
madas e interruptores,  plugues e to-
madas industriais, soluções para torres 
de resfriamento e nos já tradicionais 
sistemas nas áreas de motores elétri-
cos, geração e transmissão de energia, 
automação e tintas industriais. A Weg 
também proferiu palestras técnicas 
durante a FIEE.



Enerbras participa da Feicon

A Enerbras participou, de 10 a 14 de março, da Feicon Batimat, 
maior salão de construção civil da América Latina, no Anhembi, 
em São Paulo. O evento contou com a participação de mais de  
duas mil marcas nacionais e internacionais expostas numa área 
de 85 mil metros quadrados e contou com mais de cem mil visi-
tantes. A associada paranaense da Abinee apresentou sua gama 
de produtos no segmento de materiais elétricos.
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Cleber Morais,  
presidente da Bematech

Bematech participa  
de Cúpula das Américas
O presidente da Bematech, 
Cleber Morais, integrou a 
comitiva de executivos bra-
sileiros que participou da  
VII Cúpula das Américas, 
que ocorreu nos dias 10 e 
11 de abril, na Cidade do 
Panamá (Panamá). O evento 
contou com painéis e fóruns 
de discussão de ações que 
fomentam o desenvolvimento de novos negócios 
e investimentos no setor privado. 

Para Morais, a presença no evento foi impor-
tante para a troca de experiências com outros lí-
deres da América Latina. “A Bematech é uma mul-
tinacional brasileira com operação consolidada no 
mercado latino, de forma que aproveitamos para 
fomentar os negócios e buscar novas oportunida-
des, visando expandir ainda mais nossa atuação”, 
comentou.

Terceirização: primordial para  
a competitividade na economia moderna
Humberto Barbato, presidente da Abinee

Há muito tempo temos de-
batido a necessidade de mo-
dernização da retrógrada legis-
lação trabalhista, atualizando-a 
para os novos tempos. Além de 
conferir a ela uma maior flexi-

bilização nas negociações coletivas e reduzir o custo sala-
rial, aproximando-o do salário líquido do trabalhador, é es-
sencial permitir a existência de vários regimes de trabalho 
e não apenas um.

Neste sentido, a aprovação da terceirização se apresen-
ta como uma questão fundamental para o incremento da 
competitividade do país. Embora seja um regime adotado 
no mundo todo, inclusive por alguns setores no Brasil, a 
terceirização continua emperrada no Congresso Nacional, 
onde tramita há cerca de 17 anos.

A única regulamentação existente é do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que editou, há mais de 10 anos, a Súmula 
331, estabelecendo a restrição à terceirização das ativida-

des denominadas “fim”, permitindo apenas a terceirização 
das atividades denominadas “meio”. No entanto, com o di-
namismo da economia e das áreas de atuação das empre-
sas, esses conceitos são insuficientes e causam uma enor-
me insegurança jurídica.

O principal entrave para a aprovação de uma legisla-
ção específica para a terceirização é a suposta preocupa-
ção quanto à garantia de direitos trabalhistas. Entretanto, 
é preciso que fique claro que a terceirização não implica 
em precarização das condições de trabalho. Pelo contrário, 
esse regime traz inúmeras vantagens para toda a socieda-
de, permitindo a redução do custo da mão de obra, a ge-
ração de mais empregos e o aumento do salário líquido do 
trabalhador.

Hoje, com a evolução tecnológica, a definição do traba-
lho terceirizado é parte integrante e primordial da econo-
mia moderna. A falta de uma regulamentação no Brasil nos 
deixa mais uma vez em uma posição de atraso em relação 
às demais nações.

ASSOCIADO EM F      CO

ABINEE

www.bematech.com.br www.enerbras.com.brACESSE ACESSE
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Irineu Govêa é eleito presidente  
do Conselho de Administração da Abinee

Em eleições realizadas nos dias 30 e 31 de março, as indústrias associadas 
à Abinee elegeram a Diretoria Plena e o Conselho Fiscal da entidade, para 
o mandato relativo ao quadriênio 2015-2018. A diretoria é encabeçada por 
Irineu Govêa, executivo do Grupo Itautec, que passa a ocupar a Presidência 
do Conselho de Administração.

Formado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela PUC - Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo - e com especialização em Adminis-
tração Industrial pela Escola Politécnica da USP/Fundação Vanzolini, Irineu 
Govêa iniciou sua carreira no Grupo Itaúsa, em 1980, no qual vem exercen-
do diversos cargos nas Áreas Financeira e Industrial. Atua como represen-
tante das empresas Duratex S/A, Elekeiroz S/A, Itautec S/A e Oki Brasil em 
órgãos federais, estaduais e municipais.

A cerimônia de posse acontece no dia 27 de abril, em São Paulo. Hum-
berto Barbato permanece como Presidente Executivo da Abinee. 

Para conhecer a diretoria eleita da gestão 2015/2018, acesse: 
http://www.abinee.org.br/abinee/diretor.htm

www.abinee.org.br  
email: abinee.pr@terra.com.br 
R. Comendador Franco, 1.341, Jardim Botânico 
80215-090 – Curitiba, PR

Diretor Regional
Álvaro Dias Júnior

Vice-diretor Regional 
Sérgio Luiz Correia

Gerente Regional 
Jorge Paulo de Aguiar
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INFORME-SE

EXPEDIENTE

Os bens de Informática, segundo a 
IDC, apresentaram retração de 12% nos 
dois primeiros meses do ano, na compa
ração com o mesmo período de 2014, com 
a comercialização de 2,5 milhões de uni
dades. Os tablets, que representaram 47% 
das vendas, recuaram 5%. Já os notebooks 
caíram 16% e os desktops 23%. 

Considerando apenas o mês de feverei
ro (em relação a fevereiro/2014), o mercado 
de computadores reduziu 24%, com queda 
de 26% no mercado de tablets, de 29% nos 
desktops e de 16% nos notebooks. 

Dados da IDC, agregados pela Abinee, 
apontam que os smartphones atingiram qua
se a totalidade das vendas de celulares no país, 
ocupando 95,2% do mercado ao final de feve
reiro. Nos dois primeiros meses de 2015, foram 
comercializadas 8,5 milhões de unidades de 
smartphones, contra 539 mil aparelhos tradi
cionais, atingindo um total de 9 milhões de ce
lulares vendidos.

Em termos percentuais, os smartphones 
apresentaram um incremento de 26% até feve
reiro, comparado com os dois primeiros meses 
de 2014. Já os celulares tradicionais tiveram que
da de 84%, puxando a retração do mercado to
tal, que atingiu 11% no período.

Período Participação
Desktops Notebooks Tablets Total

fev/15 21,1% 31,9% 47,1% 100,0%

Período Participação
Tradicionais Smartphones Total

fev/15 4,8% 95,2% 100,0%

Fonte: IDC

Fonte: IDC

Com o resultado das novas 
eleições, o empresário  
Álvaro Dias Júnior (Ateei) 
permanece no comando da 
regional Paraná. Também 
continua na vice-diretoria o 
empresário Sérgio Luiz Correia 
(Roque & Correia). 

Período
Mercado de PCs e Tablets  

em mil unidades
Var % em relação ao igual período  

do ano anterior
Desktops Notebooks Tablets Total Desktops Notebooks Tablets Total

fev/14 347 445 742 1.533
-29% -16% -26% -24%

fev/15 246 373 550 1.169
jan-fev/14 655 889 1.351 2.895

-23% -16% -5% -12%
jan-fev/15 504 749 1.287 2.540

Período
Mercado de Celulares em mil 

unidades
Var %  em relação ao igual período 

do ano anterior
Tradicionais Smartphones Total Tradicionais Smartphones Total

fev/14 1.705 3.677 5.382
-29% -16% -24%

fev/15 225 4.450 4.675
jan-fev/14 3.331 6.778 10.109

-23% -16% -12%
jan-fev/15 539 8.508 9.047

Mercado de computadores: queda de 12% nos dois primeiros meses

Smartphones chegam a 95% do mercado de celulares

Diretoria da Abinee-PR


