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AssociAção BrAsileirA dA indústriA elétricA e eletrônicA

Lei de Informática: 
Abinee obtém apoio do Governo do Paraná

Nesta edição

no último dia 12 de fevereiro, uma 
comitiva da abinee participou, no Palá-
cio Iguaçu, de audiência a portas fecha-
das com o governador do Paraná, Beto 
richa. em pauta, a lei de Informática 
e a Proposta de emenda Constitucional 
(PeC) 506 sobre a Zona franca de ma-
naus (entenda o que diz cada texto na 
página 2).

o presidente da abinee, Humber-
to Barbato e o diretor regional, álvaro 
dias Junior, solicitaram ao governador 
paranaense que peça apoio aos de-
putados federais do Paraná a favor da 
prorrogação da lei de Informática, que 
preserva os incentivos fiscais às empre-
sas de tecnologia apenas até 2019. do 
outro lado, a União defende a PeC 506, 
que propõe a prorrogação dos benefí-
cios fiscais até 2073 para as empresas 

Entenda a Lei da Informática,  
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instaladas na Zona franca de manaus. 
o presidente da abinee destacou a 

necessidade de que a lei de Informáti-
ca seja prorrogada nos mesmos termos 
dos incentivos para a zona franca. “se 
isto não acontecer, as empresas que es-
tão sob o guarda-chuva da lei de Infor-
mática perderão a capacidade de com-
petir, sendo obrigadas a se transferir 
para outros países, causando prejuízos 
incontáveis aos investimentos em pes-
quisa e desenvolvimento e à geração de 
emprego e renda”, disse Barbato. 

Presente na reunião, o empresário 
Hélio Bruck rotenberg, presidente da 
Positivo Informática, ressaltou o proble-
ma que pode ser ocasionado no setor 
se a lei de Informática não for atualiza-
da. “se a lei 8248 não sofrer as mes-
mas adequação da PeC 506, a fabrica-

ção de produtos de informática, fora 
da zona franca, ficará inviável”, disse. 
“nossa sede é Curitiba e não queremos 
nos mudar para manaus para obter 
os incentivos fiscais propostos na PeC 
506”, completou.

durante a audiência, o governador 
Beto richa mostrou-se preocupado 
com a questão. “Para o estado do Para-
ná é interessante a prorrogação dessa 
lei que garante empregos e a competi-
tividade de preços. Contem com nosso 
apoio”, afirmou. 

o Paraná mantém o segundo polo 
de informática do país, perdendo ape-
nas para são Paulo. de acordo com 
dados de 2012, o estado abriga 44 
empresas de informática, gera 17 mil 
empregos e tem um faturamento anual 
de r$ 3,9 bilhões. 
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Abinee defende o equilíbrio entre   
a Lei de Informática e a PEC 506  
sobre a Zona Franca de Manaus
Entenda cada uma delas

a diretoria da abinee tem feito uma 
grande campanha de esclarecimento 
informando governadores, deputados 
federais e autoridades sobre a neces-
sidade de igualar as garantias da PeC 
506, sobre a Zona franca de manaus, 
à lei de Informática (8248/91), que 
discorre sobre incentivos fiscais para as 
empresa de informática. 

segundo a PeC, os benefícios fiscais 
para empresas instaladas na zona franca 
poderão ir até 2073, enquanto que os 
incentivos fiscais para as demais indús-
trias do setor de informática (lei 8248) 
se encerram em 2019. “o que queremos 
é que essas leis andem juntas, quando 
uma receber benefício, a outra também 
deverá receber”, argumenta Humberto 
Barbato. 

Para ele, se não houver a paridade, o 
que se verá país afora é uma quebradei-
ra geral. “se as outras empresas do setor 
não receberem o mesmo benefício, terão 
que mandar seus funcionários embora, 
trocar de setor ou mudarem suas plantas 
industriais para manaus”, alertou.

Outras visitas
além do governador do Paraná, o 

presidente da abinee, Humberto Bar-
bato já pediu apoio aos governadores 
de são Paulo (veja gráfico), rio grande 
do sul e de minas gerais e mostrou o 
impacto negativo para a economia dos 
estados. “todos se mostraram solícitos 
e interessados em resolver o problema”, 
disse Barbato. de acordo com levanta-

mento da abinee, só no ano passado, 
o déficit na balança comercial do setor 
de informática chegou a r$ 35 bilhões. 

Barbato esteve também, no dia 20 
de fevereiro, com o ministro mauro 
Borges, do ministério do desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio exterior. o 
ministro agradeceu a visita e disse que 
dará encaminhamento às demandas 
propostas pela abinee.

Veja os pontos principais de cada uma das leis:
n O que diz a Lei de Informática (8248/91)
 a lei de Informática aborda a capacitação e competitividade do setor de 

informática e automação. Com base nela, todas as empresas que produzem 
equipamentos de informática no Brasil terão benefícios de isenção fiscal de 
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). segundo o texto da lei, “os 
benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação 
produzidos de acordo com processo produtivo básico definido pelo Poder 
executivo”. 
n redução de impostos: a lei prevê deduções no imposto até 2019, sendo:
•	redução de 80% do imposto devido até 31 de dezembro de 2014; 
•	redução de 75% do imposto devido de 1º de janeiro até 31 de 

dezembro de 2015; 
•	redução de 70% do imposto devido de 1º de janeiro de 2016 até 31 de 

dezembro de 2019, quando será extinto.

n O que diz a PEC 506, defendida pela União
 Como está: a prorrogação dos benefícios tributários para a Zona franca de 

manaus foi aprovada em Comissão especial em outubro do ano passado por 
mais 50 anos, ou seja, termina em 2073.

 O que falta para ser aprovada na íntegra: a PeC deverá ainda ser votada 
em dois turnos na Câmara dos deputados e no senado. a expectativa é que 
as votações iniciem após o Carnaval.

Maiores polos  
de informática
1º è São Paulo

2º è Paraná 

3º è Rio Grande do Sul

4º è Minas Gerais
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associado em foco

a multinacional furukawa anunciou, 

em fevereiro, uma meta ousada: atingir 

60% de participação no setor de tec-

nologia da Informação em saúde nos 

próximos três anos. Para isso, lança no-

vas soluções exclusivas para hospitais e 

clínicas de grande, médio e pequeno 

portes. 

Para os grandes ambientes, a nova 

solução da furukawa foi baseada na 

sua família de produtos ItmaX, que é 

voltada ao mercado de data Centers.  

“ofertamos aqui soluções gerenciáveis 

para administração lógica e física das 

redes, garantindo a máxima qualidade 

de serviço”, informa o chefe do depar-

tamento de banda larga da furukawa, 

antonio gonçalves. ele explica que o 

gerenciamento das camadas da rede 

garante uma infraestrutura de comuni-

cação rápida e sem falhas ou interfe-

rências, com disponibilidade em tempo 

real.

Para o gerente regional de novos 

negócios da multinacional, magno 

fugisava, os serviços médicos, ambula-

toriais e administrativos estão cada vez 

mais integrados às redes (WeB/lan), 

favorecendo todo o fluxo de acesso 

aos profissionais da saúde, pacientes 

e seus familiares. “a evolução para os 

prontuários eletrônicos dos pacientes 

trouxe uma melhor capacidade de ges-

tão e controle por pessoas autorizadas, 

permitindo às organizações da saúde 

prover um atendimento diferenciado e 

dentro de um conceito de hospitalida-

de, antes restrito aos ambientes hote-

leiros e domésticos. os hospitais hoje 

são cada vez mais um grande consumi-

dor de tI”, afirma fugisava.

atualmente, a furukawa atende gran-

des complexos de saúde, como Hospital 

albert einstein, Beneficência Portugue-

sa, rede Unimed e o grupo amil.

Para ampliar seus produtos na geração de energias renováveis, a arteche 
turnkey solutions, referência nos segmentos de geração eólica, transmissão 
e distribuição de energia elétrica, está investindo na implantação de plantas 
solares. os primeiros investimentos do ano são os vencedores do leilão de 
energia solar, realizado em Pernambuco, em dezembro de 2013, no qual fo-
ram contratados seis projetos solares, totalizando 122,82 mWp de energia. 

atualmente a empresa trabalha em parceria com investidores no desen-
volvimento de projetos e estudos de viabilidade técnico-econômica. de acor-
do com a empresa de Pesquisa energética (ePe), ligada ao ministério de 
minas e energia, a geração de energia solar pode chegar a 1.400 megawatts 
(mW) nos próximos oito anos, e é considerada uma opção de abastecimento 
sustentável, já que seu processo de captação não polui e o tempo de implan-
tação das plantas solares é reduzido, quando comparado a outras fontes de 
energia renovável.

a entrada da arteche na elaboração de plantas solares contará com o 
know-how de seu corpo técnico especializado, que já reside no Brasil, e que 
possui experiência em projetos na europa, região que concentra a maior ca-
pacidade de geração de energia solar do mundo, o que representa 55% do 
mercado global. Já no setor de energia eólica, a empresa é corresponsável 
por mais de 30% da potência gerada em território brasileiro.

BrasilSat 
apresenta nova 
linha de antenas 
de grande porte

Com base em estudo que prevê a 
demanda do mercado por novas ante-
nas de grande porte, a Brasilsat desen-
volveu produtos com 11, 12, 13, 15, 
16 e 18 metros de diâmetros. Com a 
novidade, passa a ser a única empresa 
brasileira a fornecer uma linha comple-
ta de antenas de grande porte. 

Homologada pela agência nacional 
de telecomunicações (anatel), a nova 
linha tem geometria do tipo Cassegrain 
e é destinada ao uso profissional em 
comunicações via satélite.

Para aumentar a participação de mercado,  
Furukawa lança novos produtos

Arteche anuncia 
investimento em 
plantas solares
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ExpEdIENTE

Informe-se

Cruzamento de informações  
da Receita Federal 
31 de março - das 9h às 18h 
Av. Paulista 1439 - 6º andar - São Paulo

voltado para profissionais da área de contabilidade, 
advogados, empresários e demais profissionais 
interessados na matéria, o curso abordará os 
cruzamentos de informações da receita federal do 
Brasil (dCtf x efd Contribuições x Per/dcomp x dIPJ 
x lalur x fcont x sped Contábil), que já envolvem 26 
declarações diferentes, para conferir se os tributos 
estão sendo apresentados de forma correta.

Informações e inscrições: 
www.abinee.org.br/informac/cursos/curso03.htm
 

 

Drawback – Como 
Operacionalizar
03 de abril - das 9h às 17h 
Av. Paulista 1439 - 6º andar - São Paulo

Com o objetivo de transmitir aos participantes 
os conhecimentos, lógica e dinâmica do regime 
aduaneiro especial de drawback, o curso é dirigido 
para profissionais de comércio exterior, exportadores, 
importadores, gerentes, supervisores, analistas e 
técnicos diretamente envolvidos com o tema.

Informações e inscrições: 
www.abinee.org.br/informac/cursos/curso01.htm

Déficit do setor 
eletroeletrônico cresce  
356% em oito anos

a trajetória de crescimento do déficit do setor eletroele-
trônico nos últimos anos foi bastante significativa. Conforme 
dados da abinee, em 2005, o saldo negativo era da ordem 
de Us$ 8 bilhões, passando para Us$ 28 bilhões em 2010, e 
chegando, em 2013, a Us$ 36,2 bilhões, o que representa um 
crescimento de 356% nos últimos oito anos, a uma taxa média 
anual de 20%.

Ano Déficit do setor

2005 Us$ 8 bilhões

2010 Us$ 28 bilhões

2013 Us$ 36,2 bilhões
 
neste período, as importações passaram de Us$ 16 bilhões 

(em 2005) para Us$ 43,6 bilhões (2013), enquanto que as expor-
tações caíram de Us$ 8 bilhões para Us$ 7,4 bilhões.

o destaque nestes oito anos foi o crescimento das importa-
ções de bens finais, que passaram de Us$ 6 bilhões para Us$ 19 
bilhões.

os bens finais ganharam forte participação na pauta de im-
portações de produtos eletroeletrônicos, cuja representatividade 
passou de 37% para 44%.

 

Ano Importações 
totais do setor

Importação de 
bens finais

Participação 
bens finais

2005 Us$ 16 bilhões Us$ 6 bilhões 37%

2010 Us$ 35,8 bilhões Us$ 16,5 bilhões 46%

2013 Us$ 43,6 bilhões Us$ 19 bilhões 44%

46% das empresas afirmam que negócios caíram em janeiro
realizada pela abinee, a sonda-

gem de janeiro de 2014 registrou 
um número maior de empresas 

cujos negócios caíram do que aque-
las que indicaram crescimento, fato 
não observado desde o final do ano 

de 2012. de acordo com o levanta-
mento, 46% das empresas indica-
ram queda em suas vendas.

Cursos Abinee

Sondagem
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