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no mês de março foi dado início à 
primeira etapa prática da parceria en-
tre abinee e o lactec. de 12 a 30 de 
março, foram visitadas 12 empresas do 
setor eletroeletrônico paranaense. de 
um lado, os representantes das empre-
sas relatavam suas necessidades tecno-
lógicas e de outro o lactec apresentava 
suas soluções, ressaltando que, devido 
ao acordo abinee/lactec, as associadas 
gozam de condições diferenciadas ofe-
recidas pelo lactec. 

a receptividade e expectativa, espe-
cialmente, por parte das associadas foi 
ponto marcante nas reuniões realiza-
das. “a reunião foi excelente. o contato 
com o lactec é muito importante, pois 
fazía mos os ensaios em outros estados 
por não conhecer o que eles faziam 
aqui. depois da reunião conseguimos 
observar que o lactec pode nos ajudar 
em muitas situações”, disse daniel Pup-
pi, gerente técnico da enerbrás, que foi 
convidado a conhecer toda a estrutura-
da do laboratório. “foi uma excelente 
oportunidade ouvir o setor industrial, 
quais seus anseios, necessidades de 
suporte técnico, tecnologia para terem 
maior velocidade dos produtos no mer-
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cado”, avaliou o gerente da assessoria 
comercial do lactec , Carlos eduardo 
ribas.

Para o representante do lactec, as 
visitas ocorreram em um período bas-
tante oportuno. “o lactec está fazendo 
neste momento planejamento estra-
tégico exatamente para verificar a 
possibilidade de alguns investi-
mentos”, declarou. ele salientou 
que o laboratório buscará inves-
timentos governamentais a fim 
de que “de uma maneira ordena-
da possa ser feita uma cronologia 
de qual setor atender imediatamen-
te, fazer uma análise de negócios e, 
também, mobilizar recursos em prol da 
expansão industrial”. 

foram observadas várias demandas 
comuns entre as empresas, que embora 
sejam fabricantes de produtos diferen-
tes, compartilham de necessidades se-
melhantes como: testes, ensaios e cer-
tificações. “Precisamos dar velocidade 
com qualidade à industria, que está ca-
rente de laboratório para certificação de 
produtos. a mão de obra altamente es-
pecializada o lactec possui, precisamos 
de infraestrutura para atender essas ne-
cessidades apontadas pelas empresas”, 
afirmou ribas.

 os industriais das mais diversas áreas 
tiveram a oportunidade de manifestar 
ao lactec suas perspectivas de projetos 
a médio e longo prazo, o que inclusive 
gerou, em alguns casos, o agendamen-
to de uma segunda reunião entre os 
departamentos técnicos do lactec e das 
empresas associadas. os agendamen-
tos para nova rodada de reuniões estão 
ocorrendo neste mês de abril.

21 de junho, 
no cIetep.
agende-se.

Vem aí:

café da 
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presIdente.
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associado em foco

a gemalto, líder mundial em segu-
rança digital, anunciou que a mobily, a 
maior operadora de telefonia móvel da 
arábia saudita, selecionou o módulo 
de identificação de máquinas (mIm) da 
gemalto para a implementação de servi-
ços máquina-a-máquina (m2m). o mIm 
da gemalto atende especificamente aos 
requisitos exigentes de alta durabilidade 
dos ambientes industriais, especialmente 
em áreas de climas extremos, como na 
arábia saudita, e será a primeira implan-
tação da tecnologia específica de m2m 
no oriente médio. os dispositivos da ge-
malto serão instalados para os próximos 
projetos de m2m da arábia saudita nos 
setores de gestão de energia e transpor-
te, como medição inteligente de redes 
elétricas e rastreio de frotas.

a tecnologia m2m abre novos canais e 
oportunidades de negócios para a mobily. 

a s&C electric Company e alstom grid 
firmaram parceria no desenvolvimento 
de soluções smart grid de interoperabi-
lidade avançada e de uma nova geração 
de redes auto-reconfiguráveis em tempo 
real. a tecnologia conta com o sistema 
e-terradistribution™ Integrated Distribu
tion Management System (Idms) da 
alstom grid e com o sistema de recom-
posição automática Intelliteam sg™ da 
s&C. “À medida que os desenvolvimen-
tos de sistemas smart grid crescem em 
escala e em complexidade, uma firme 
integração de operações em tempo real, 
dados de recursos disponíveis e coorde-
nação de dispositivos em nível de siste-
ma torna-se cada vez mais importante,” 

salienta Witold Bik, vice-presidente da 
divisão de sistemas de automação da 
s&C. “a combinação desses dois siste-
mas irá render soluções em tempo real 
de mais alto nível”, complementou.

escalabilidade e um eficiente geren-
ciamento de dados são essenciais para 
a implementação de projetos smart 
grid. Um sistema completamente in-
tegrado facilita significativamente a 
administração de instalações de gran-
de escala e aumenta confiabilidade e 
eficiência da rede de distribuição, en-
quanto minimiza a duração de desli-
gamentos sofridos por consumidores. 
essa solução sofisticada também vai 
possibilitar integração perfeita de re-

cursos de energia distribuída (geração 
eólica, solar, carros elétricos e armaze-
namento de energia) ao longo da rede 
de distribuição. “nossa parceria com a 
s&C demonstra comprometimento em 
investir continuamente em alianças que 
diferenciarão nosso Integrated distribu-
tion management system, que oferece 
elevada confiabilidade, estabilidade e 
eficiência para nossos consumidores 
na rede de distribuição. Com nossos 
estimados parceiros, a alstom grid 
continua a buscar soluções inovadoras 
para fazer das redes do smart grid uma 
realidade,” disse Jean-michel Cornille, 
vice-presidente sênior da divisão de au-
tomação e smart grid da alstom grid.

Gemalto fornece serviços  
para a arábia saudita

s&c electric anuncia aliança para 
desenvolvimento de soluções smart Grid

www.gemalto.com.bracesse

http://www.sandc-electric.com.br/siteacesse

focada em me-
dição inteligente 
de redes elétricas, 
a solução mIm per-
mite que as presta-
doras de serviços 
públicos da arábia 
saudita coletem 
e monitorem, re-
motamente e em 

tempo real, dados do consumo de eletri-
cidade. Usada também para rastreio de 
frotas, a solução permite que empresas 
de logística monitorem continuamente 
o fluxo de veículos para otimização de 
rota, com informações atualizadas de 
tráfego. a tecnologia tornará os proces-
sos de negócios mais eficientes e mais 
rentáveis, garantindo, ao mesmo tempo, 
a continuidade dos serviços.

o mIm da gemalto é totalmente 
compatível com os padrões JedeC (Joint 
electron device engineering Council) 
e foi projetado com os materiais mais 
resistentes para suportar ambientes e 
temperaturas extremos, conseguindo 
inclusive suportar variações de tem-
peraturas de -40 a +105 graus centí-
grados. o dispositivo também resiste a 
vibração, umidade, corrosão e outros 
fatores ambientais agressivos que são 

exigidos normalmente em aplicações de 
máquina-a-máquina.

o mIm aproveita o sistema operacio-
nal único da gemalto, que conta com o 
extended life mechanism, um sistema 
exclusivo de gerenciamento de memória 
que aumenta drasticamente a vida útil 
do dispositivo. estes recursos desenvolvi-
dos especificamente para essa finalidade 
garantem que o dispositivo seja perfei-
tamente adequado a aplicações indus-
triais, para evitar interrupções do serviço. 
“a adoção do padrão mIm posiciona 
a mobily como a única operadora no 
oriente médio capaz de atender aos re-
quisitos específicos da indústria saudita, 
como fornecedora chave e confiável de 
serviços m2m. Isso terá, definitivamente, 
um impacto positivo em vários setores 
que desejam automatizar processos para 
oferecer operações em tempo real mais 
confiáveis e mais rentáveis. Com uma 
previsão de que a conectividade m2m

ultrapassará 2 bilhões de dispositivos 
até 2020, o uso de mIms ajudará a ex-
pandir os horizontes da operadora de 
telefonia móvel para prestar novos ser-
viços e diversificar os canais de receita”, 
acrescentou o vice-presidente de servi-
ços m2m de valor agregado da gemal-
to, Benoit Jouffrey.



a HP fez uma parceria inédita com estilista alexandre Herchcovitch. o brasileiro foi 
convidado para criar do Brasil para o mundo um novo e exclusivo design para o note-
book Pavilion dm1 da HP. alexandre, que tem produtos em paí-
ses como estados Unidos e Japão, foi escolhido devido ao seu 
reconhecimento global, posicionamento premium e inovador, 
características apreciadas pelos clientes da HP.

o HP Pavilion dm1 edição especial nasceu da união da ex-
pertise de mais de 15 anos do estilista no mundo da moda 
com a tradição, qualidade e caráter inovador da HP. alexan-
dre usou como referência de criação a sua coleção outono/
inverno 2012, que resultou na estampa aplicada na tampa 
do computador, teclado, parte interna e em acessórios como 
sleeve (capa para o notebook), que já vem incluso nesta edição 
especial. 

o equipamento é ultraportátil, pesa apenas 1.6kg e é equipado, 
entre outros apetrechos, de: Windows 7 Home Premium autêntico 64bits, pro-
cessador amd, tela de 11.6” led, conexões Bluetooth e Wi-fI, portas UsB, HdmI, rJ45 e vga, HP true-
vision Hd Webcam, bateria de longa duração, botão Quick Web que permite acesso rápido à páginas 
web mesmo antes do carregamento total do sistema operacional, sistema de som Beatsaudio e o HP 
Coolsense - que mantém o notebook resfriado em quaisquer condições.
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últimas 
para executivos

The BesT
o CareerCast. – site americano de 

empregos – fez uma lista com os me-
lhores e piores empregos, consideran-
do 200 carreiras. os critérios utilizados 
foram: demandas físicas, ambiente de 
trabalho, salário, estresse e perspectivas 
de contratação. os dados foram pes-
quisados no Bureau of labor statistics 
e de outras agências do governo dos 
estados Unidos.

a profissão melhor colocada foi a de 
engenheiro de software, depois atuário 
(profissional que mensura e administrar 
riscos), gerente de recursos humanos, 
dentista e planejador financeiro. 

Confira os dez mais da lista:
 1. engenheiro de software 
 2. atuário
 3. gerente de recursos Humanos
 4. dentista
 5. Planejador financeiro
 6. audiologista
 7. terapeuta ocupacional
 8. Publicitário de mídias online
 9. analista de sistemas
10. matemático

celular promete  
100% de privacidade  
nas liGações

a Partners risks, empresa especializada em análise e ge-
renciamento de sistemas de segurança, lança o novo tele-
fone celular gsm enigma e2 – aparelho 100% seguro com 
criptografia de voz e sistema triband, que garante seguran-
ça, inteligência e privacidade nas ligações.

Homologado pela agência nacional de telecomunicações 
(anatel), o enigma e2 é perfeito para executivos, empresários 
e para todos aqueles preocupados com a segurança fami-
liar e patrimonial. totalmente blindado e montado exclusi-
vamente para fazer a criptografia de voz, o aparelho utiliza 
transmissão gsm com Circuit switched data (Csd), o que 
significa a criação de uma conexão ponto a ponto. o circuito 
permanece aberto pela duração da chamada e uma parcela 
fixa de recursos de rede é alocada e não é liberada até o 
encerramento da chamada. a principal vantagem do “circuit-
switching” é o seu desempenho.

Com designer moderno e tecnologia europeia, o lan-
çamento chega ao Brasil com tela de lCd, teclado alfa-
numérico, bateria com capacidade de tempo de conversa 
para até 240 minutos e em modo de espera de até 220 
horas no modo padrão, frequência de Banda tripla gsm 
900/1800/1900, câmera de 3.0 megapixels, além de cartão 
microsd de 2 gB, sendo compatível com cartões de memó-
ria de até 8 gB. 

tecnoloGia e moda
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você saBe o que é 
pRioRidade na sua empresa?

por Christian Barbosa*aRtigo

Christian Barbosa é especialista em 
administração de tempo e produtividade, 
fundador da Triad Consulting, empresa 
multinacional especializada em programas 
e consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do tempo. Ministra 
treinamentos e palestras e autor dos livros: A 
Tríade do Tempo e Você, Dona do Seu Tempo, 
Estou em reunião e Mais tempo mais dinheiro.

É papel do líder ajudar o time a defi-
nir o que deve ser feito primeiro e o que 
deve ser feito depois. 

ao escrever este artigo minha in-
tenção é justamente colocar o tema na 
pauta de todo empreendedor, diretor 
e Ceo. Um dos maiores problemas de 
produtividade que enfrento em consul-
toria para empresas de qualquer porte 
e estágio de desenvolvimento é a falta 
clara de estratégias de priorização. em 
geral tudo é para ontem e prioritário. 
as empresas estão sofrendo do “mal da 
prioridade”, sem essa clareza, muito se 
trabalha, muito estresse é gerado e no 
final pouca execução e resultado acon-
tece de verdade. 

Imagine a seguinte situação corri-
queira: um membro da sua equipe está 
trabalhando quando surge 
uma demanda urgente para 
ser atendida. dois clientes 
com urgências pedem uma 
solução ao mesmo tempo (entenda 
cliente como interno ou externo). o 
primeiro cliente é tranquilo, calmo 
e expressa sua urgência de forma 
mais educada. Já o segundo cliente é 
extremamente mal humorado, indelica-
do, grosso e fica gritando.

Qual dos clientes você acha que seu 
colaborador vai atender primeiro? o 
calmo ou o nervosinho? se ele estiver 
em uma empresa sem estratégias de 
priorização, com certeza o cliente ner-
vosinho será priorizado. Isso é porque 
as pessoas dentro de empresas sem 
prioridade, acabam por definir a ordem 
de execução através da gritaria e não de 
prioridades.

É papel do líder ajudar o time a defi-
nir o que deve ser feito primeiro e o que 

deve ser feito depois. sem essa defini-
ção, tudo é priorizado de forma empí-
rica, por gritaria ou de forma errada. e 
pode ter a certeza, de que a culpa não 
é do time.

existem dois níveis de prioridades 
que precisam ser definidas: as corpo-
rativas e as departamentais. Há algum 
tempo extingui as prioridades de unida-
des de negócios, por não se tornarem 
práticas no dia a dia. as prioridades 
corporativas têm ligação direta com a 
estratégia, missão, visão e decisões do 
board para o período em exercício. Prio-
ridades corporativas devem ser específi-
cas, ter uma ordem de importância, e 

não devem ultrapassar três ou quatro 
prioridades.

as prioridades departamentais têm 
obviamente ligação com as prioridades 
corporativas, mas tem ligação com o 
dia a dia do departamento, de uma for-
ma bem prática e objetiva.

a partir do momento em que as 
prioridades estiverem definidas é pre-
ciso comunicá-las da forma adequada. 
todos na empresa precisam saber exa-
tamente o que deve ser feito quando 
duas coisas urgentes exigirem atenção 
imediata. não pela gritaria, coleguismo, 
nível hierárquico de quem está pedin-
do, mas de acordo com o que é mais 
importante para a empresa, que ajuda 
os objetivos a serem alcançados e colo-
ca o time focado no senso de importân-
cia e não nas urgências.

Um cliente nosso da área de It defi-
niu suas prioridades corporativas e de-
partamentais. a escala de prioridades 
foi customizada no sistema de Crm, 
que facilita a visualização da prioridade 
de atendimento através de um score. 
nenhum cliente fica sem atendimento, 
mas eles são priorizados de acordo com 

o que é realmente foco da empresa.
sem produtividade, ne-

nhuma empresa consegue 
permanecer competitiva no 
mercado por muito tempo. 

Que tal começar com o assunto 
de prioridades? Pense nisso!

expedieNte


