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Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

Presidente da Abinee apresenta, em Curitiba,
desempenho do setor eletroeletrônico

Café da Manhã com o Presidente - evento aconteceu no dia 5 de agosto,
no Campus da Indústria
Mais de 80 pessoas entre associados, au“A queda do consumo no mercado interno é
toridades, formadores de opinião e profesmuito grande e a repercussão disso é extresores participaram do já tradicional café da
mamente grave”, ressaltou.
Abinee, que ocorreu no dia 5 de agosto, no
Barbato revelou ainda que, se o mercado
Campus da Indústria do Sistema Fiep, procontinuar como está, o setor eletroeletrônimovido pela regional PR/SC. O presidente,
co deverá fechar o ano com retração de 5%,
Humberto Barbato, apresentou as projeções
com o faturamento ficando em R$ 146,7 bido setor eletroeletrônico para 2015, com
lhões (R$ 153,8 bilhões em 2014). “No primeiA
queda
do
consumo
no
base no desempenho e em dados econômiro semestre, tivemos uma queda de 26% nas
mercado interno é muito
cos do primeiro semestre do ano.
vendas de produtos de informática e 12% na
grande e a repercussão disso
Segundo a Abinee, a produção física do é extremamente grave.
de celulares. Isso é muito significativo, pois
setor eletroeletrônico apresentou queda de
trata-se de um segmento que, normalmente,
Humberto Barbato, presidente da Abinee
17% no primeiro semestre de 2015 em relaapresenta números positivos, e não será em
ção ao mesmo período do ano passado. Com
seis meses que conseguiremos repor.”
isso, o faturamento real teve retração de 13%. Os números neAo falar de perspectivas para este segundo semestre, Humgativos não param por aí: “Já tivemos uma perda de 15 mil emberto Barbato citou o resultado da última Sondagem Abinee
pregos somente neste primeiro semestre de 2015. Isso é um
feita com cerca de 500 associadas da entidade em todo país.
número muito considerável, pois tínhamos 200 mil empregos
O levantamento mostrou que 40% das empresas apresentam
no setor eletroeletrônico no país. Nós perdemos cerca de 8%
retração, 25% estabilidade e 35% crescimento.
de nossa força de trabalho”, anunciou Barbato aos presentes.
Confira mais informações nas páginas 2 e 3.
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CAFÉ DA MANHÃ

Dados da Abinee apontam
saída para a crise: trabalhar
melhor o mercado externo
Plano Nacional de Exportações pode ajudar o setor

“ Muitas vezes, o empresário

brasileiro só vai correr atrás de
exportação em um momento como
este. Quando o câmbio não estava
favorável, as empresas fugiam da
exportação.

”

Álvaro Dias Júnior, diretor regional da Abinee

De acordo com o levantamento da Abinee apresentado no café da manhã com o
Presidente, ocorrido no início de agosto,
o panorama e o prognóstico do setor não
são nada otimistas: o Produto Interno Bruto (PIB) deverá permanecer em queda, haverá diminuição da produção, continuará
o crescimento do desemprego, da inflação
e dos juros, haverá redução do crédito de
pessoa física e jurídica, retração dos investimentos, maior queda do índice de
expectativa do consumidor, deterioração
do índice de confiança do empresário, resultados desfavoráveis das contas públicas
e aumento do Risco Brasil.
Mesmo sem comemorar, a entidade
vê nas exportações um caminho para ser
seguido, especialmente, porque o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior lançou em junho o Plano Nacional de Exportações. “O plano de
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exportações do governo é uma alavanca
importante para redesenhar o comércio
exterior e aprofundar as ferramentas para
ter uma maior inserção no mercado externo. Perdemos muito nos últimos anos
e precisamos de diversos instrumentos
que nos permitam chegar novamente
nesses mercados, que são importantes
para o Brasil”, disse Barbato.
Ele afirmou que é preciso recuperar
o espaço perdido nos últimos anos. Em
2006, as exportações do setor representavam 19,2% do faturamento, hoje não
chegam a 10%. “O país tem uma participação no mercado internacional de manufaturados muito pequena e precisa
aumentar. Nós precisamos nos aproximar
novamente de grandes mercados, como
dos Estados Unidos.”
No ano passado, o Brasil exportou US$
6.552 bilhões e neste ano, considerando

o mesmo período, US$ 6 bilhões, revelando uma retração de 8%. “A exportação é
o único caminho hoje para desovar boa
parte da produção, já que o Brasil perdeu
mercados por causa da desvalorização
exacerbada da moeda que tivemos nos
últimos anos, por causa de uma política
monetária bastante irresponsável, que
penalizou a indústria de uma maneira
absurda e que agora está se revertendo,
felizmente”, declarou o presidente da
Abinee. O levantamento apontou ainda
que as importações deverão ter retração
de 13%, ficando em US$ 36 bilhões. Com
isso, a balança comercial de produtos do
setor apresentará um déficit US$ 30 bilhões.
De acordo com o vice-presidente
da Fiep, Hélio Bampi, a taxa de câmbio
está favorecendo as exportações. “O
setor produtivo brasileiro responde ra-

pidamente a essas variações positivas
do câmbio, de forma que já vêm acontecendo, em reais, este aumento nas exportações, em que pese o valor do dólar
ser menor que no ano passado”, comenta. O professor e economista sênior da
Fiep, Roberto Peredo Zurcher, alerta
que é preciso pensar em exportações,
pois a renda do consumidor paranaense
caiu e o poder de compra está menor.
“Estamos perdendo poder de competi-

de rever a situação e trabalhar forte para
a exportação”, explica.

Com a recessão interna, a Abinee não
vê possibilidades de reverter a crise do setor muito rapidamente. “O governo está
desacreditado! Os índices de confiança do
consumidor e empresário estão baixos”,
ressaltou Barbato. Embora a Abinee acredite que o segundo semestre seja melhor,

Reestruturar a empresa e investir em
treinamentos é o que vem sendo feito
pela Serdia. “Estamos aproveitando a baixa na produção para reforçar treinamentos, colocar em dia o 5S, mudar o layout,
vender excesso de inventário”, explica
Roberto Tamlyn de Mendonça, diretor comercial da empresa.
A Abinee vem contribuindo com os
associados, apresentando informações
estratégicas e dialogando com o governo

“ O setor produtivo brasileiro

“ Temos buscado diversificar

“ Estamos perdendo poder de

Segundo semestre

responde rapidamente a
essas variações positivas do
câmbio, de forma que já vêm
acontecendo, em reais, este
aumento nas exportações.

e investido no processo de
enxugamento da empresa:
não na redução de quadro de
funcionários, mas na melhoria
dos processos produtivos.

competição com outros países
e é neste cenário que a Abinee
está fazendo um trabalho muito
interessante para promover as
exportações brasileiras.

Hélio Bampi, vice-presidente da Fiep

Celso Saito, diretor da Hi-Mix

Roberto Peredo Zurcher, professor e economista

ção para outros países e é neste cenário
que a Abinee está fazendo um trabalho
muito interessante para promover as exportações brasileiras”, complementa o
professor e economista sênior da Fiep,
Roberto Peredo Zurcher.
Contudo, o diretor regional da Abinee,
Álvaro Dias Júnior, adverte que exportar
requer continuidade. “Não é algo tão
simples, que nasce do dia para a noite.
Muitas vezes, o empresário brasileiro só
vai correr atrás de exportação em um momento como este. Quando o câmbio não
estava favorável, as empresas fugiam da
exportação e, com isso, tiramos a nossa
presença do mercado internacional. Essa
inconstância de ‘ora você estar, e ora você
não estar’, é ruim. O comprador de lá de
fora tem que ter a segurança de que você
estará sempre com ele. É um momento

não há previsão de recuperação da indústria para este ano. “Esperamos uma melhora no segundo semestre, já que costuma
ser melhor que o primeiro até por causa
das festas de final de ano. Mas, para reverter as perdas do setor, somente no final de
2016”, acredita.

”

Soluções

”

Em tempos de crise é preciso buscar
alternativas e é isso que muitas associadas têm feito. “Temos buscado diversificar e investido no processo de enxugamento da empresa: não na redução de
quadro de funcionários, mas na melhoria
dos processos produtivos, para ter uma
maior eficiência. Isso tem dado bastante
resultado para podermos compensar o
que vem ocorrendo na economia”, conta
o diretor da Hi-Mix, Celso Saito.

”

para buscar soluções. “O café da manhã
da Abinee mostra a força tanto do setor,
quanto dos empresários, ao se unir para
suas reivindicações tanto no plano estadual quanto no plano federal. É importante porque a força das empresas se revela
em ações conjuntas”, ressalta o gerente
de Planejamento e Administração do Senai, Fabiano Rauli.
Para Luiz Domingos, da Ateei, a associação traz dados e informações que
mostram a atual situação do país. “A
Abinee revela pesquisas, dados, informações e a perspectiva de como está o
país no exato instante. Neste evento foi
possível observar que teremos mais um
período de instabilidade e recessão, mas
que há esperança de uma melhora para
o fim deste ano ou começo do ano que
vem” , afirma.
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Manifesto da Abinee/CNI

Abinee faz um manifesto em conjunto com a CNI sobre o atual momento político
e econômico do país. O resultado foi o artigo “O Brasil que todos queremos”.
O Brasil vive um momento grave e
complexo. É preciso evitar que a crise
se aprofunde e torne ainda mais difícil a superação dos problemas. Há um
problema de confiança que mina as
decisões dos indivíduos e empresas e
aprofunda a recessão. O impasse político imobiliza o País, paralisa decisões,
eleva custos e gera incertezas sobre o
futuro. O País está sendo derrotado
pelo pessimismo. A responsabilidade
de reverter esse quadro e gerar uma
agenda é de todos. É papel do sistema político construir soluções e atuar
de forma que os impasses sejam superados. O Brasil já enfrentou outros

momentos difíceis e graves. E soube
enfrentá-los. Este ambiente penaliza
trabalhadores, empresas e consumidores. A indústria tem sua capacidade
de produzir, investir e gerar emprego
e renda comprometida. O momento é
de chamar todos à responsabilidade.
É preciso que todas as forças políticas adotem ações efetivas para o Brasil
voltar a crescer. É preciso que o Congresso e o executivo convirjam e se
mobilizem para viabilizar uma agenda
para o fortalecimento da economia.
Temos que prosseguir com o reequilíbrio fiscal e as reformas estruturais. É
preciso que o Judiciário siga cumprin-

do seu trabalho constitucional com
firmeza e independência e que não
perca de vista a preservação das empresas, responsáveis pela geração de
emprego e renda. Não podemos assistir passivos à deterioração do País. O
atual ambiente precisa ser transformado. A indústria brasileira propõe um
diálogo com os Poderes da república
e a sociedade para buscar soluções
e construir uma agenda em favor da
modernização institucional, política e
econômica do País. Precisamos mirar
no que é mais importante e trabalharmos para a construção de um Brasil
democrático e próspero.

Com mercado interno retraído, déficit da balança
do setor eletroeletrônico recua 16% até julho
Dados da Abinee apontam que, no
acumulado de janeiro a julho de 2015,
a balança comercial de produtos do
setor eletroeletrônico registrou déficit
de US$ 17,08 bilhões, 16% inferior ao
registrado no mesmo período do ano
passado (US$ 20,43 bilhões). A redução do saldo negativo é consequência
da queda das importações, que vem
sendo verificada desde o ano passado.
Todas as áreas, representadas pela
Abinee, apresentaram queda, com taxas que atingiram mais de 20%, como
nos casos de bens de Informática, de
Telecomunicações e de GTD.
Refletindo o baixo nível de atividade do setor eletroeletrônico, as importações de componentes elétricos e
eletrônicos (-16,7%) somaram US$ 11,9
bilhões, representando 58% do total
do setor. Dentre eles, estão os produtos mais importados do setor, que
também retraíram: componentes para
telecomunicações (-17%), semicondutores (-24%) e componentes para informática (-17%).
As compras externas dos dez produtos mais importados do setor re-
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cuaram e oito deles são componentes.
Em contrapartida, ainda sem sentir
os efeitos do novo patamar do câmbio,
as exportações de produtos elétricos e
eletrônicos recuaram 14% no acumulado de janeiro a julho de 2015 US$

3,37 bilhões, 14,0% abaixo do igual
período do ano anterior (US$ 3,92 bilhões). Com exceção das áreas de Material Elétrico de Instalação (+15,6%) e
Utilidades Domésticas (+0,3%), diminuíram as exportações de produtos de
todas as demais áreas do setor.
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