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Aprendendo com 2014,
Preparando-se para 2015
O ano de 2014 foi atípico em termos de produção e crescimento.
Dificultado em parte pelas incertezas da época de eleições e, antes disso, pelas atenções voltadas aos acontecimentos para a realização da
Copa do Mundo (pré e pós), ainda assim, 65%
dos industriais paranaenses do setor eletroeletrônico apontaram, em nossa 4ª edição do Perfil
Setorial, ter expectativas favoráveis ao período.
Conforme demonstrado em nosso estudo,
“Desenvolvimento de Negócios; Pesquisa e Desenvolvimento; Inovação de Produtos; Desenvolvimento de Funcionários e Satisfação do Cliente” estão entre os principais itens de estratégia
das indústrias. Concernente a isso, os mesmos
industriais indicaram que a maior parte de seu
desempenho de produtividade se deve ao melhor gerenciamento de pessoal, à modernização
tecnológica e ao melhor tratamento e administração das informações.
Esses resultados nos motivaram a incrementar e alinhar ainda mais nossa programação regional de 2015, sempre tendo em vista as necessidades e tendências de nossas associadas.
Como primeiro passo, estão em andamento ne-

gociações com instituições
conceituadas que oferecem
condições especiais aos filiados da Abinee. Trabalhar
soluções, além de proporcionar capacitação e aperfeiçoamento de pessoal,
Álvaro Dias Júnior
são fatores decisivos para Diretor Regional
essa consideração.
Também estamos trabalhando uma maior
aproximação de nossa regional com as associadas em Santa Catarina, para que sejam beneficiadas e que seus anseios sejam atendidos.
O ano de 2015 sinaliza como mais um de
muito trabalho e com novos desafios. A Abinee
PR/SC permanece com seu empenho no fortalecimento do setor eletroeletrônico, assim como
também continuará proporcionando oportunidades de negócios e organização de reuniões
com os associados para discutir os caminhos
para o crescimento.
Um feliz natal e boas festas a todos vocês e
suas famílias. Que tenhamos um 2015 de prosperidade, paz e ótimos negócios!

Nesta Edição

retrospectiva. veja um
resumo das atividades
da Abinee-PR/SC em 2014.
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Conheça melhor o
DES - Departamento de
Sustentabilidade da Abinee.

Perfil industrial
2013/2014 já está
disponível.
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RETROSPECTIVA

Em 2014, evento de 30 anos
da regional foi destaque
Confira alguns dos avanços que ocorreram neste ano:

Lei de Informática e a PEC 506

Em fevereiro, a Abinee esteve em audiência com o governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, solicitando apoio
para a prorrogação da Lei de Informática nos mesmos
termos dos incentivos da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 506, que trata sobre a Zona Franca de Manaus. “Se não houve paridade, as empresas que estão
sob o guarda-chuva da Lei de Informática perderão a
capacidade de competir, sendo obrigadas a se transferir
para outros países, causando prejuízos incontáveis aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e à geração
de emprego e renda”, disse, à época, o presidente Humberto Barbato ao governador paranaense. Beto Richa se
comprometeu a falar com os deputados da bancada paranaense sobre o problema. “Para o Estado do Paraná é
interessante a prorrogação dessa Lei que garante empregos e a competitividade de preços”, afirmou. Com base
em levantamentos de 2012, o Estado abriga 44 empresas
de informática, gera 17 mil empregos e tem um faturamento anual de R$ 3,9 bilhões, sendo o segundo polo de
informática do pais – perde apenas para São Paulo.

Aniversário da Abinee-PR/SC

Autoridades, empresários, políticos, associados e instituições parceiras prestigiam o aniversário de 30 anos da regional
da Abinee no Paraná. O almoço ocorreu no dia 5 de agosto,
no Restaurante Devons, em Curitiba. O evento contou com
discurso do vice-governador, o ex-senador Flávio Arns. “A área

Conferência Internacional
de Energias Inteligentes

Um dos eventos internacionais mais importantes do ano, que
ocorreram em Curitiba, contou com a participação da Abinee.
O diretor regional Álvaro Dias Júnior foi palestrante da Conferência Internacional de Energias Inteligentes, que debateu a geração distribuída, smart grid e viabilização de projetos na área
de novas energias. O evento ocorreu em maio, no Centro de Exposições Horácio Sabino Coimbra do Centro de Eventos Sistema
FIEP, e contou com a participação de palestrantes internacionais
e nacionais de diversas empresas do setor, que apresentaram
seu ponto de vista sobre o assunto.
O diretor regional ministrou a palestra sobre “A visão do setor
industrial”, no painel “Aspectos Regulatórios e Perspectivas em
GD e Smart Grid”. Álvaro Dias Júnior explicou que o Paraná é
o Estado que tem maiores chances de se desenvolver e sair na
frente com os projetos de Smart Grid. “É importante ressaltar
que o trabalho em conjunto entre a Copel, Sanepar e Compagás
trará ao nosso Estado uma nova etapa do Smart Grid, pois com
todos os custos sendo divididos, o preço para implantar o projeto diminuirá e a distribuição será mais abrangente”, afirmou.

elétrica e eletrônica é uma questão de soberania e independência, fundamental para o Paraná e todo o país, pois é geradora
de recursos, emprego e renda”, disse o vice-governador Flávio
Arns em seu discurso. “Um chip bem desenvolvido vale por toda
a produção de soja do Estado e movimenta toda a economia”,
comparou.
Também discursou o secretário da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul do Estado, Horácio Monteschio. “A indústria elétrica e eletrônica movimenta 30 bilhões de reais de investimentos e merece toda a nossa atenção. Os 30 anos da Abinee
são motivo de orgulho e satisfação para nosso estado”, disse.
O presidente da Abinee, Humberto Barbato, fez um breve relato do histórico da regional. “Essa regional tem contribuído decisivamente para as estratégias nacionais da Abinee e, consequentemente, todas as empresas do setor”, afirmou e lembrou do apoio
para a prorrogação da Lei de Informática. “Foi fundamental e
decisiva a participação do Governo Paranaense para essa prorrogação, para que não houvesse prejuízo nessa cadeia produtiva.”
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Associadas em foco
ABINEE

Conheça o DES
Departamento de Sustentabilidade
Em fevereiro, a Abinee trocou o
nome do Departamento de Responsabilidade Socioambiental para DES
– Departamento de Sustentabilidade.
A nova nomenclatura está alinhada às
necessidades atuais do mercado, em
que a sustentabilidade é uma das bases
para a competição ética e de qualidade
contínua nos processos de fabricação
de produtos. O DES vem ao encontro
da evolução das discussões a respeito
de Logística Reversa de equipamentos
eletroeletrônicos - uma realidade para
todas as associadas, e também uma
questão crucial, com impacto econômico e na garantia da competitividade do
setor eletroeletrônico.
Como parte dessa nova forma de
atuação, e com um olhar mais amplo
para os pilares econômicos, ambientais e sociais da sustentabilidade, foram
modificados a missão e os objetivos estratégicos do Departamento. Divulgar,
promover e estimular a criação e o aprimoramento de legislação, regulamentos e normas adequadas com base na
responsabilidade compartilhada em um
ambiente corporativo estão entre esses
novos princípios.
O DES é dirigido por André Saraiva
e pelo vice-diretor José Mariano Filho,
com o apoio do gerente de área Ademir
Brescansin e do analista de Sustentabilidade Henrique Mendes, que já estavam
a frente da pasta antes da alteração de
nome.
A Área de Meio Ambiente da Abinee
foi criada em 2007, devido às necessidades de entendimento a respeito das

Gerente de área, Ademir Brescansin

questões ambientais. Começava, então,
o desenvolvimento e orientação sobre
uma cultura de utilização de tecnologias
limpas e prevenção à poluição. Logo,
surgiram iniciativas e proposições de lei
com foco na área. O mais importante foi
o Projeto de Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, do qual a Abinee participou ativamente. Nos estados e municípios as regionais iniciavam reuniões
para articulação e esclarecimento às associadas e negociações para maior entendimento com governos e secretarias
de meio ambiente. Com a evolução das
atividades e as questões sociais cada vez
mais presentes nas mesas de discussão,
em 2011 foi criado e estruturado o Departamento de Responsabilidade Socioambiental, com uma gerência dedicada
aos temas ambientais e sociais.

Mais informações pelo telefone (11) 2175-0015

Pesquisa de
Perfil industrial
Perfil Industrial do

Dando continuidade aos trabalhos
Setor Eletroeletrônico no Paraná
realizados em outros anos, a
2013 | 2014
Abinee-PR/SC coordenou o novo
levantamento que mapeia o setor
no estado, trazendo mais
informações estratégicas aos
empresários.
O “Perfil Industrial do Setor Eletroeletrônico do Paraná - 2013/2014”,
realizado em parceria com a Fiep, está disponível no site da Abinee.
Acesse: www.abinee.org.br/abinee/falecon/pr.htm

WEG entre as melhores
do mundo em Liderança
A WEG ocupa a 15ª posição
e é a única empresa da América Latina a estar entre as 25
melhores empresas do mundo em liderança e desenvolvimento de talentos, segundo
o ranking Top Companies for Leaders 2014,
desenvolvido pela Hewitt Associates (empresa global de consultoria de RH).
A pesquisa, considerada o mais completo
estudo de liderança do mundo, é realizada
a cada dois anos e avalia como as empresas
escolhem, desenvolve e mantém seus líderes,
determinando a correlação entre as práticas
de liderança e seus resultados financeiros.
Os itens avaliados foram: estratégia de liderança, plano de ação, vínculo entre as práticas de liderança e estratégia de negócios,
envolvimento, diversidade da liderança, gerenciamento de sucessão, identificação e
desenvolvimento de talentos, remuneração
e gratificações. E, entre as características comuns das empresas selecionadas estão: gestão profissional, consciência, resiliência, sustentabilidade e liderança envolvente.
A C ESSE

www.weg.com.br

Bematech é a gestora
das operações dos hotéis
do Grupo BHG
A Brazil Hospitality Group
(BHG) – terceira maior
rede hoteleira do país,
fechou parceria com a Bematech – provedora de tecnologia para varejo,
food service e hospitality. O grupo BHG tem
mais de nove mil quartos e optou pela implementação do novo sistema, que ocorrerá até
junho de 2015, a fim de centralizar e padronizar as operações, pois 26 de seus estabelecimentos já utilizavam as soluções da Bematech.
O presidente da Bematech, Cleber Morais,
afirma que o projeto reforça o compromisso
da empresa em otimizar a operação de seus
clientes com soluções de alta qualidade e aderência. “O BHG está inserido em um cenário
de grande crescimento e precisa de um sistema de gestão robusto, que suporte esse avanço e ofereça sempre a melhor experiência para
os seus hóspedes. É com muita alegria que
assumimos o desafio de apoiar o Grupo BHG
nesse momento, colocando à sua disposição
um portfólio de soluções customizadas e uma
equipe altamente especializada”.
A C ESSE

www.bematech.com.br
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Informe-se

Homenagem a
Dário Bampa

No último dia 13 de novembro, a Abinee perdeu seu superintendente Dário
Bampa, uma pessoa que tanto ajudou a
entidade com sua dedicação, respeito,
compromisso, alegria e educação. Na Abinee desde 1972, Dário sempre emprestou
seus conhecimentos a todos os presidentes que passaram pela entidade, sendo
peça fundamental para a consolidação da
respeitabilidade da Abinee junto aos associados e às autoridades das mais diversas
esferas governamentais e parlamentares.
Dário tinha perfeito domínio e discernimento de todos os assuntos e acontecimentos relacionados ao mundo da política
e da economia, e, principalmente do setor
eletroeletrônico, o que propiciava solidez
e objetividade nos encaminhamentos dos
pleitos das empresas associadas. Habilidoso negociador, Dário defendia os interesses do setor de forma intransigente, mas
com sabedoria e respeito, dosando o momento de prosseguir ou suspender um debate, o que o fez ganhar reconhecimento,
inclusive de autoridades. Nos 42 anos de
Abinee, Dário sempre foi um profissional
dedicado, o que o transformou numa das
faces principais da entidade. Seu nome
está inscrito de maneira indelével na história da casa, bem como na trajetória da
indústria eletroeletrônica.

Faturamento do setor eletroeletrônico
terá queda real de 3% em 2014
Dados da Abinee apontam que o
setor eletroeletrônico encerrará 2014
registrando crescimento de 2% no
faturamento nominal, porém queda da ordem de 3% no faturamento
real. Ao mesmo tempo, a produção
física registrou, até o mês de outubro, retração de 2,6%. Esta queda
de atividade refletiu diretamente na
capacidade do setor de gerar empregos, encerrando o ano com 3 mil
vagas a menos que 2013. Também
o fluxo de comércio apresentará retração. As exportações deverão cair
9%, e as importações 4%. Com isso,
o déficit da balança comercial do setor deverá ser 3% menor que o registrado em 2013, atingindo US$ 35
bilhões.

Principais Indicadores do Setor
Indicador

Faturamento
Nominal
(R$ milhões) **
Faturamento
(US$ milhões)
Exportações
(US$ milhões)
Importações
(US$ milhões)
Saldo
Nº de
Empregados
(mil)

2013

2014 *

156.745

159.353

2014
*X
2013
2%**

72.574

67.810

-7%

7.363

6.672

-9%

43.595

41.912

-4%

-36.231
177,9

-35.239
175,0

-3%
-2%

* projeção
** variação real = -3%

Perspectivas 2015
O setor não projeta aumentos significativos nos negócios. O faturamento da indústria
eletroeletrônica deverá apresentar crescimento nominal de cerca 2% em relação a 2014.
As importações deverão ficar no mesmo patamar de 2014, atingindo US$ 41,9 bilhões,
influenciadas pela estabilidade esperada para o mercado interno. As exportações deverão ficar pouco abaixo das realizadas em 2014, registrando US$ 6,6 bilhões. Assim,
a projeção para 2015 é de que o déficit do setor alcance US$ 35,3 bilhões, o mesmo
registrado neste ano. O número de empregados deverá permanecer em 175 mil.

Para Abinee, Armando Monteiro está
sintonizado com agenda da indústria
O presidente da Abinee, Humberto Barbato, vê com bons olhos a escolha do senador Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC). Segundo ele, o novo ministro, que já presidiu a CNI por seis anos,
tem profundo conhecimento das dificuldades que a indústria enfrenta e as causas da
desindustrialização.

Agende-se
ISC Brasil 2015
De 10 a 12 de março de 2015,
em São Paulo, a Reed Exhibitions
Alcântara Machado realiza, com apoio
da Abinee, a 10ª ISC Brasil - Feira e
Conferência Internacional de Segurança.
Confira mais informações no site:
www.iscbrasil.com.br.

FIEE 2015
Com apoio da Abinee, a Reed
Exhibitions Alcantara Machado
realiza, de 23 a 27 de março de
2015, no Anhembi, a 28ª Feira
Internacional da Indústria Elétrica,
Energia e Automação.
Confira mais informações no site:
www.fiee.com.br.
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