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A ABINEE E OS
OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL



O que são os ODS da ONU?

Como a ABINEE contribui para 
os ODS da ONU?

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e as 169 metas fazem parte da Agenda 2030 

da ONU (Organização das Nações Unidas) que vi-

sam alcançar o desenvolvimento sustentável nas 

A Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétri-

ca e Eletrônica), sociedade civil sem fins lucrativos, 

com aproximadamente 350empresas associadas, 

possui importante função de representatividade do 

setor elétrico e eletrônico no contexto da economia 

brasileira, estimulando, dessa forma, o desenvolvi-

mento competitivo desse setor no país.

E ciente da importância da representatividade do 

setor elétrico e eletrônico na economia brasileira, 

tornou-se integrante do Pacto Global da ONU em 

2017, comprometendo-se incorporar os 10 princí-

pios universais – nas áreas de Direitos Humanos, 

Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção – nas 

ações da organização. Tais princípios já estão ali-

nhados aos valores da Abinee, contidos, inclusive, 

em seu Código de Conduta.

Além disso, como membro do Pacto Global da ONU 

em 2017, a Abinee assume a responsabilidade de 

atuar de forma mais sustentável, contribuindo para 

o alcance dos ODS e encorajando as demais em-

suas três dimensões – econômica, social e ambien-

tal – de forma equilibrada e integrada.

presas a adotarem também este caminho, buscan-

do o crescimento econômico inclusivo e sustentá-

vel.

No presente documento, apresentaremos as prin-

cipais ações realizadas pela Abinee e como estas 

atividades estão relacionadas com alguns dos ODS 

da ONU, e alinhadas aos 10 princípios do Pacto 

Global.
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ODS de ação prioritária para a ABINEE
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Igualdade de Gênero

Meta 5.5: Garantir a participação plena e efeti-

va das mulheres e a igualdade de oportunidades 

para a liderança em todos os níveis de tomada de 

decisão na vida política, econômica e pública.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 5

• As contratações são baseadas nas qualifi-

cações, competências e performances das 

pessoas, não havendo distinção quanto ao 

gênero.

• O quadro atual de colaboradores na Abinee 

é composto por 56 profissionais das mais 

diversas áreas do conhecimento, como enge-

nheiros, economistas, advogados, gestores, 

jornalistas, administradores, entre outros. 

• Destes 56 funcionários, 21 (38%) são mulhe-

res, e 4 delas estão em cargo de gerência, 

representando 25% dos cargos de gerência 

da entidade.

• O Código de Conduta da Abinee assegura que 

todos os trabalhadores - homens e mulheres, 

tenham voz igual no local de trabalho, inclu-

sive por meio de mecanismos adequados de 

reclamação (Comitê de Compliance). 

• O Código de Conduta traz ainda os valores da 

Abinee, dos quais destacamos:

» Respeitar as pessoas, os direitos humanos 

e valorizar a não discriminação; 

» Respeitar as diversidades de gênero, 

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres 

idade, cor, raça, cultura, orientação sexual, 

necessidades especiais, religião e política; 

» Repudiar o assédio sexual, constrangi-

mento moral, ofensa, intimidação e as 

formas de trabalho forçado ou que utilize 

mão de obra infantil.

• Comitê de Compliance: composto por 03 

(três) membros, sendo o Diretor Executivo, o 

Responsável pela área Administrativa e Fi-

nanceira e o Responsável pela área Jurídica. 

• Deve analisar as denúncias de descumpri-

mento do Código de Conduta, com impar-

cialidade e confidencialidade, realizando ou 

contratando empresas especializadas para as 

investigações ou auditorias necessárias. 
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Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para 
todas e todos

Meta 7.1: Até 2030, assegurar o acesso universal, 

confiável, moderno e a preços acessíveis a servi-

ços de energia.

Meta 7.2: Até 2030, aumentar substancialmente 

a participação de energias renováveis na matriz 

energética global.

Meta 7.3: Até 2030, dobrar a taxa global de me-

lhoria da eficiência energética.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 7

• A Abinee estimula a cooperação internacional 

para facilitar o acesso a pesquisa e tecno-

logias de energia limpa, incluindo energias 

renováveis, eficiência energética e tecnolo-

gias de combustíveis fósseis avançadas e 

mais limpas, e promover o investimento em 

infraestrutura de energia e em tecnologias de 

energia limpa.

• Foi realizada em São Paulo, em 2019, na sede 

da Abinee, a reunião geral do Comitê Sis-

têmico “Distribuição de Energia Elétrica em 

Baixa Tensão Corrente Contínua LVDC” da IEC 

(International Electrotechnical Commission), 

com a participação de especialistas mundiais 

no tema para tratar dos requisitos de norma-

lização de sistemas e produtos para distribui-

ção LVDC. O Comitê está elaborando normas 

no campo da corrente contínua para o acesso 

à eletricidade, permitindo o desenvolvimento 

inclusivo de todas as comunidades.

• Incentivo à Eficiência energética: A Abinee 

coordena a harmonização de normas de Efi-

ciência Energética de produtos no âmbito da 

Comissão Pan-Americana de Normas Técni-

cas (Copant).

• Fórum das Associações do SetorElétrico 

(FASE): entre as ações, destacou-se o acom-

panhamento dos trabalhos do Ministério de 

Minas e Energia (MME) sobre o novo modelo 

do setor elétrico.

• Grupo Setorial (GS) de Sistemas Fotovoltaicos 

da Abinee desenvolveu uma série de ativida-

des sobre temas de interesse do segmento 

– palestras para a divulgação de soluções de 

eficiência energética utilizando fontes reno-

váveis, bem como divulgando alternativas 

tarifárias, como a tarifa branca.

• Grupo de Trabalho de Redes Inteligentes 

- propostas para a regulamentação sobre 

Qualidade de Energia Elétrica.

• Grupo Setorial de Motores e Geradores da 

Abinee realizou ações, em conjunto com a CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), para a 

troca de motores elétricos nos consumido-

res industriais com subsídio dos recursos de 

Eficiência Energética das distribuidoras de 

eletricidade.
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Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico

Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável

Meta 8.3: Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento que apoiem as atividades pro-

dutivas, geração de emprego decente, empreen-

dedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a 

formalização e o crescimento do micro, pequenas 

e médias empresas, inclusive por meio do acesso 

a serviços financeiros.

Meta 8.4: Melhorar progressivamente, até 2030, 

a eficiência dos recursos globais no consumo e na 

produção, e empenhar-se para dissociar o cres-

cimento econômico da degradação ambiental, de 

acordo com o Plano Decenal de Programas sobre 

Produção e Consumo Sustentáveis, com os países 

desenvolvidos assumindo a Liderança.

Meta 8.10: Fortalecer a capacidade das institui-

ções financeiras nacionais para incentivar a ex-

pansão do acesso aos serviços bancários, de se-

guros e financeiros para todos.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 8

• Política de TICs: O ano de 2019 foi marcado 

pelo intenso trabalho da Abinee, em cola-

boração com o Executivo e o Legislativo, na 

reformulação da política de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), em atendi-

mento às exigências da Organização Mundial 

do Comércio, o que culminou na publicação 

da Lei n⁰ 13.969/2019. Trata-se de uma Im-

portante conquista para o desenvolvimento 

tecnológico no país e manutenção de milha-

res de empregos nas indústrias que produ-

zem equipamentos de TICs. 

• Convênio com SP Negócios: Abinee e a SP 

Negócios assinaram em agosto de 2019 

um memorando de entendimento, com o 

objetivo de estabelecer uma cooperação para 

capacitação em exportações, resultando em 

ações para o incremento de competências 

para negócios internacionais e para o 

desenvolvimento econômico do município de 

São Paulo.

• Posto de informações ABINEE – BNDES: 

Entre as ações realizadas, estão a 

divulgação das informações sobre o apoio 

do BNDES; o esclarecimento de dúvidas 

sobre as alternativas de linhas de apoio 

financeiro e programas mais apropriados; o 

acompanhamento do processo de pedido de 

financiamento junto ao Banco e ao Agente 

Financeiro; além da realização de eventos 

de aproximação das empresas, dos agentes 

financeiros e do BNDES.

• Posto de informações ABINEE – BNB: acor-
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do de cooperação técnica para a operação 

do Posto de Informações do banco dentro do 

escritório central da entidade, em São Paulo. 

Esse acordo tem como objetivo estabelecer 

ações conjuntas de apoio às empresas asso-

Indústria, Inovação e
Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável, 
fomentando a inovação

Meta 9.2: Promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e, até 2030, aumentar significativa-

mente a participação da indústria no setor de em-

prego e no PIB, de acordo com as circunstâncias 

nacionais, e dobrar sua participação nos países 

menos desenvolvidos.

Meta 9.4: Até 2030, modernizar a infraestrutura 

e reabilitar as indústrias para torná-las sustentá-

veis, com eficiência aumentada no uso de recur-

sos e maior adoção de tecnologias e processos 

industriais limpos e ambientalmente corretos; 

com todos os países atuando de acordo com suas 

respectivas capacidades.

Meta 9.5: Fortalecer a pesquisa científica, me-

lhorar as capacidades tecnológicas de setores in-

dustriais em todos os países, particularmente os 

países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, 

incentivando a inovação e aumentando substan-

cialmente o número de trabalhadores de pesqui-

sa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os 

gastos público e privado em pesquisa e desenvol-

vimento.
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• IPD Eletron: O Instituto de Pesquisa e Desen-

volvimento Tecnológico do Complexo Eletro-

eletrônico e Tecnologia da Informação (IPD 

Eletron) é uma Entidade Tecnológica Setorial, 

sem fins econômicos, criada pela Abinee, com 

o intuito de promover o desenvolvimento e a 

inovação tecnológica. O principal objetivo do 

IPD Eletron é contribuir com as políticas pú-

blicas estruturadas para as áreas de ciência, 

tecnologia e inovação; estimular e aprimorar 

a gestão da inovação nas empresas; ampliar 

os investimentos em P&D; além de apoiar na 

captação de recursos à inovação para com-

partilhamento do risco tecnológico 

(www.ipdeletron.org.br).

• Grupo de Gestão em P&D da Abinee e IPD 

Eletron: Grupo que realiza debates sobre 

a nova modalidade de investimentos em 

ciadas na contratação de financiamentos ou 

empréstimos no Banco do Nordeste.
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empresas de base tecnológica (Startups), no 

âmbito da Lei da Informática.

• Sistema Radar Legislativo: Banco de da-

dos unificado disponível na área reservada 

do site da Abinee, com acesso exclusivo das 

associadas, e apresenta informações online 

sobre projetos de lei de interesse do setor, em 

tramitação no Congresso Nacional.

• Política para fabricação de bens de Infor-

mática (TICs): tem sido fundamental e exer-

cido papel decisivo na atração dos principais 

players mundiais do setor de tecnologia da 

informação, abrangendo praticamente to-

das as marcas globais deste segmento, que 

geram empregos de qualidade, investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento e colocam o 

Brasil na cadeia global de valor.

• O Jurídico da Abinee é integrante da Comis-

são de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI, 

e acompanha a discussão dos variados temas 

tributários que afetam ou possam afetar o 

dia a dia das associadas, em Projetos de Lei, 

decisões e posicionamentos jurisprudenciais, 

encaminhando e defendendo as reivindica-

ções do setor.

• Área da economia da Abinee elabora periodi-

camente uma avaliação do Cenário Macroe-

conômico do país, com principais indicadores 

da economia. Realiza mensalmente análises 

desses indicadores por meio de Cartas de 

Conjuntura, nas quais são aprofundados te-

mas de relevância tanto para o setor, quanto 

para o mercado brasileiro.

• A Abinee prepara dados para auxiliar as 

negociações trabalhistas; acompanha atos 

regulatórios do governo, que envolvam 

políticas de impacto da indústria eletroeletrô-

nica; realiza pesquisas sobre fatos relevantes 

ocorridos durante o ano, com avaliação de 

suas consequências para o setor e com o 

objetivo de nortear as ações da entidade.

• Anualmente, consolida e realiza relatórios 

de balança comercial de produtos do setor 

com diversos países e por blocos econômi-

cos, que também visam a auxiliar o processo 

de renovação do projeto Abinee-Apex e suas 

próximas ações.

• Realiza permanentemente análises, sonda-

gens, pesquisas e preparação de indicadores 

do setor, tais como: faturamento, produção, 

emprego, exportações, importações, vendas, 

confiança, entre outros. As séries históricas 

de todos esses índices fazem parte do Pa-

norama Econômico e Desempenho Setorial 

publicado pela entidade anualmente.

• Apoio para pesquisas de produtos: apoio téc-

nico na realização de pesquisas sobre produ-

tos específicos solicitadas pelas associadas, 

com orientações sobre critérios de levanta-

mento dos dados, utilizando métodos para 

preservação da confidencialidade das infor-

mações individuais e formas de apresentação 

da pesquisa consolidada, seguindo o Código 

de Conduta estabelecido pela Abinee.

• A Abinee também teve papel ativo na ela-

boração do no novo modelo regulatório do 

Inmetro.

• Como uma das entidades mantenedora do 

Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, 

Iluminação e Telecomunicações (Cobei), a 

Abinee tem atuado nas atividades de plane-

jamento, desenvolvimento e atualização de 

normas técnicas brasileiras relativas ao setor, 

no âmbito do ABNT/CB 03 – Comitê Brasileiro 
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de Eletricidade.

• Conformity Assessment Board (CAB): o 

Brasil, representado pela Abinee e Inmetro, foi 

eleito para integrar o CAB entre 2020 e 2022, 

que é responsável pela gestão e supervisão 

das atividades de avaliação da conformidade 

da IEC.

• Entre os serviços oferecidos pela Abinee 

destacam-se a atualização do Cadastro 

Técnico de Produção Nacional, que é base 

para emissão de atestados de exclusividade e 

similaridade aos associados.

• Plano Nacional de Internet das Coisas, 

instituído pelo decreto n⁰ 9.854/2019, ao qual 

a ABINEE (representando seus associados) 

encaminhou suas contribuições, elaboradas 

pela Comissão de IoT (Internet of Things) da 

entidade, durante a Consulta Pública realiza-

da pelo governo.

• Norma ISO/ ABNT sobre Economia Circular: 

A Abinee tem participado ativamente das dis-

cussões envolvendo a elaboração das novas 

normas ISO e também da ABNT, que irão 

tratar das definições e princípios da Economia 

Circular. Tal documento será um orientador 

para que as empresas revejam suas práticas 

e modelos de negócio, de modo a reduzir 

o impacto no meio ambiente, aproveitar ao 

máximo os recursos utilizados e eliminar a 

geração de rejeitos.

Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos 
países e entre eles

Meta 10.3: Garantir a igualdade de oportunidades 

e reduzir as desigualdades de resultados, inclusi-

ve por meio da eliminação de leis, políticas e práti-

cas discriminatórias e da promoção de legislação, 

políticas e ações adequadas a este respeito.

Meta 10.4: Adotar políticas, especialmente fiscal, 

salarial e de proteção social, e alcançar progressi-

vamente uma maior igualdade.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 10

• No Código de conduta é estabelecido que 

não serão tolerados comportamentos que 

caracterizem discriminação, assédio moral, 

sexual ou econômico, abuso de autoridade 

ou propaganda político-partidária atrelada 

ao nome das entidades, manifestados não 

só durante as atividades associativas, como 
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também no convívio social, dentro ou fora das 

dependências da ABINEE ou SINAEES-SP. 

• Comitê de Compliance: já citado no ODS 5, é 

um mecanismo adequado de reclamação no 

qual, havendo dúvida ou conhecimento de si-

tuação que represente, ou possa representar 

conflito de interesses ou conduta inadequada, 

os envolvidos devem levar o assunto a esse 

Comitê e/ou à sua chefia imediata, conforme 

o caso. 

• Também está determinado no Código de 

conduta, que a Abinee deve respeitar a 

legislação de defesa da concorrência,  lei n⁰ 

12.529/2011, abstendo-se de praticar atos 

que contribuam ou possam limitar, falsear ou 

de qualquer forma prejudicar a livre concor-

rência ou a livre iniciativa, dominar mercado 

relevante de bens ou serviços, aumentar 

arbitrariamente os lucros e exercer de forma 

abusiva posição dominante.

• Grupo de Relações Trabalhistas e Sindicais 

(GRTS): que levam em suas reuniões assun-

tos de grande relevância, como: redução de 

riscos trabalhistas por meio do uso de media-

ção de conflitos;  diversidade e qualidade do 

ambiente de trabalho, etc.

Cidades e Comunidades 
Sustentáveis; Consumo e 
Produção Responsáveis;
Vida na Água
Tornar as cidades mais sustentáveis, assegurando 
padrões de produção e consumo responsáveis, 
reduzindo a poluição dos oceanos, mares e 
recursos marinhos

Meta 11.6: Até 2030, reduzir o impacto ambiental 

negativo per capita das cidades, inclusive prestan-

do especial atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros.

Meta 12.2: Até 2030, alcançar a gestão sustentá-

vel e o uso eficiente dos recursos naturais.

Meta 12.4: Até 2020, alcançar o manejo ambien-

talmente saudável dos produtos químicos e to-

dos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida 

destes, de acordo com os marcos internacionais 

acordados, e reduzir significativamente a libera-

ção destes para o ar, água e solo, para minimizar 

seus impactos negativos sobre a saúde humana e 

o meio ambiente.
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Meta 12.5: Até 2030, reduzir substancialmente a 

geração de resíduos por meio da prevenção, redu-

ção, reciclagem e reuso.

Meta 12.7: Promover práticas de compras públi-

cas sustentáveis, de acordo com as políticas e 

prioridades nacionais.

Meta 14.1: Até 2025, prevenir e reduzir significa-

tivamente a poluição marinha de todos os tipos, 

especialmente a advinda de atividades terrestres, 

incluindo detritos marinhos e a poluição por nu-

trientes.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO

ODS 11,12 e 13

• Acordo Setorial para Implantação de Sistema 

de Logística Reversa de Produtos Eletroele-

trônicos de Uso Doméstico e seus Compo-

nentes e o Decreto Federal n⁰ 10.240/2020: 

Estes são os marcos regulatórios que imple-

mentaram a logística reversa de eletroeletrô-

nicos no país. A Abinee teve participação ativa 

e fundamental, desde o início da construção 

desta política pública, representando o setor 

nas negociações para a assinatura do Acor-

do Setorial, realizada em outubro de 2019. O 

texto deste acordo foi então convertido em 

Decreto, assegurando a isonomia de respon-

sabilidades entre as empresas, conforme 

previsto na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS).

• Green Eletron – Entidade, sem fins lucrativos, 

fundada pela Abinee em 2016. Responsável 

por representar as empresas associadas, 

de forma coletiva na gestão do sistema de 

logística reversa de pilhas e eletroeletrônicos, 

buscando atingir a meta – segundo Acordo 

Setorial - de coleta e destinação final ambien-

talmente adequada de 17% dos equipamentos 

colocados no mercado doméstico por suas 

empresas associadas. Iniciou suas operações 

em 2017 e, desde então já coletou e desti-

nou corretamente mais de 600 toneladas 

de resíduos eletroeletrônicos.  Só em 2019, 

realizou uma caravana para a coleta de pilhas 

em 117 municípios do estado de São Paulo, 

além de realizar coleta periódica das pilhas 

descartadas pelos consumidores nos mais de 

2,2 mil pontos de entrega espalhados pelo 

país. Quanto ao sistema para coleta de ele-

troeletrônicos, encerrou o ano de 2019 com 

173 PEVs instalados no Estado de São Paulo 

e um no Distrito Federal.  Para 2020 está 

prevista a instalação de 246 novos PEVs em 

12 estados e no Distrito Federal, totalizando 

cerca de 500 PEVs em 85 cidades, além de 

campanhas, com previsão de coleta e desti-

nação ambientalmente adequada de mais de 

600 toneladas de lixo eletrônico. No caso do 

Programa de pilhas, a Gestora prevê duplicar 

o número de PEVs disponíveis no país, au-

mentando a média de coleta para acima de 

200 toneladas anuais.

• No Código de Conduta da Abinee, tem o 

objetivo de comunicar o compromisso de agir 

de forma ética e de cumprir integralmente 

as normas e legislação e cumprir o objetivo 

estatutário de estimular e zelar pelo elevado 

relacionamento ético entre as associadas e 

destas com terceiros, dos setores público e 

privado, inclusive nossos diretores, colabo-

radores e fornecedores, combatendo todo e 

qualquer ato que contrarie os princípios de 

ética empresarial, social ou política. 

• A Abinee é integrante da Rede Brasil Pacto 
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Paz, Justiça e Instituição 
Eficazes
Promover sociedades pacíficas, proporcionar 
acesso à justiça para todos e todas e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis

Meta 16.5: Reduzir substancialmente a corrupção 

e o suborno em todas as suas formas. 

Meta 16.6: Desenvolver instituições eficazes, res-

ponsáveis e transparentes em todos os níveis.

Meta 16.7: Garantir a tomada de decisão respon-

siva, inclusiva, participativa e representativa em 

todos os níveis.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 16

• No Código de Conduta da Abinee, entre os 

valores da associação, estão:

» Combater a corrupção, cumprindo toda e 

qualquer norma anticorrupção nacional 

ou internacional, não se limitando à Lei n⁰ 

12.846, de 1⁰ de agosto de 2013 (Lei Anti-

corrupção), e reforçando junto à sociedade 

e às associadas a seriedade e postura das 

entidades; assim como observar a legisla-

ção contra a lavagem de dinheiro e contra 

atos de improbidade administrativa, em 

especial a Lei n⁰ 12.846/2013 (Lei Anticor-

rupção), Lei n⁰ 9.613/1998 (Lei de Lavagem 

de Dinheiro) e Lei n⁰ 8.429/1992 (Lei da 

Improbidade Administrativa); 

Global e busca com isso alinhar suas ações 

aos princípios do Pacto Global da ONU, que 

propõe 10 princípios universais em Direitos 

Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anti-

corrupção, com diretrizes para a promoção 

do crescimento sustentável e da cidadania 

compartilhando estes princípios também com 

suas empresas associadas.

• Compras Públicas Sustentáveis: A Abinee 

elaborou, em conjunto com suas empresas 

associadas, uma cartilha orientativa destinada 

a entidades e empresas públicas que desejem 

realizar a compra de impressoras e supri-

mentos de modo mais sustentável. A Cartilha 

indica requisitos os quais podem ser inseridos 

em editais de licitação, para que o governo e 

empresas públicas tenham a segurança de 

estar comprando equipamentos de qualidade, 

projetados para serem mais eficientes, durá-

veis e cujas empresas se comprometem com 

a responsabilidade pelo ciclo de vida destes 

produtos, incluindo sua destinação final de 

forma adequada.
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» Zelar pela boa imagem e reputação das 

entidades, mantendo um relacionamento 

ético, transparente, honesto e respeitoso 

com toda sociedade, associadas, diretores, 

colaboradores, fornecedores, parceiros de 

negócios, entes públicos e governo; 

» Conduzir as atividades com profissionalis-

mo e responsabilidade social, de maneira 

a garantir a continuidade das entidades e 

a sustentabilidade de suas ações e pro-

cessos.

• O Comitê de Compliance, já citado no ODS 5 

e 10, deve analisar as denúncias do Código 

de Conduta da Abinee, com imparcialidade e 

confidencialidade, realizando ou contratando 

empresas especializadas para as investiga-

ções ou auditorias necessárias. Qualquer 

pessoa poderá reportar quaisquer potenciais 

ou reais ocorrências de não conformidade 

com este Código, de forma identificada ou 

anônima.

• Transparência dos assuntos tratados nas reu-

niões: A Abinee, na qualidade de  associação 

que reúne centenas de empresas do setor 

eletroeletrônico, muitas vezes concorrentes 

entre si fora do ambiente da associação, pos-

sui a cautela e o zelo em manter os assuntos 

tratados dentro da entidade, focados apenas 

nas questões relativas ao setor no que tange 

a políticas públicas, normas técnicas, ativida-

des coletivas e outras relacionadas. Não há 

prática de tratativas relacionados a temas de 

mercado ou particularidades das empresas 

associadas nas reuniões da Abinee, reuniões 

essas das quais são lavradas atas e compar-

tilhadas com as associadas para que tenham 

ciência e verifiquem os temas que foram 

tratados nos encontros realizados na Abinee.

Parcerias e Meios de
Implementação
Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável

Meta 17.11: Aumentar significativamente as expor-

tações dos países em desenvolvimento, em par-

ticular com o objetivo de duplicar a participação 

dos países menos desenvolvidos nas exportações 

globais até 2020.

Meta 17.14: Aumentar a coerência das políticas 

para o desenvolvimento sustentável.

Meta 17.17: Incentivar e promover parcerias pú-

blicas, público-privadas e com a sociedade civil 

eficazes, a partir da experiência das estratégias de 
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mobilização de recursos dessas parcerias.

CONTRIBUIÇÕES DA ABINEE AO ODS 17

• Participação/Organização de eventos: 

» Fórum Abinee TEC: A cada dois anos a 

Abinee organiza um Fórum para reunir 

diversos especialistas, membros dos po-

deres Executivo e Legislativo, para discutir 

as inovações, oportunidades, desafios e 

tendências do setor eletroeletrônico. 

» Feira Internacional da Indústria de Elétrica, 

Eletrônica, Energia, Automação e Conec-

tividade: Este é o maior e mais completo 

evento do setor, que reúne as empresas 

da indústria em uma feira segmentada, 

focada na evolução dos setores elétrico 

e eletrônico, apresentando Tecnologias e 

Soluções para Eficiência e Produtividade, 

de Geração de Energia à Conectividade.  

A Feira recebe os mais diversos setores da 

economia, como telecomunicação, auto-

motivo e mobilidade, energia, serviços, ci-

dades, entre outros, e oferece uma ampla 

variedade de soluções e com as melhores 

oportunidades de negócios.  

A Abinee é apoiadora e co-realizadora 

deste evento desde sua primeira edi-

ção. Em 2019, na 31ª edição, a Abinee 

organizou a realização de cinco ilhas de 

conhecimento montadas dentro da feira 

de exposição, compartilhando conteúdos 

sobre Geração, Transmissão, Distribuição e 

Comercialização; Automação e Manufatu-

ra Inteligente; Eficiência Energética, Inova-

ção e Novas Oportunidades de Negócios e 

Tecnologia e Sustentabilidade.

• Projeto Electro-Electronic Brasil: Projeto 

coordenado pela Abinee em parceria com 

a Apex-Brasil com objetivo de promover as 

exportações brasileiras do setor eletroeletrô-

nico e atrair investimento estrangeiro direto 

por meio de ações diversificadas de promo-

ção comercial, como missões prospectivas, 

rodadas de negócios, apoio à participação de 

empresas em feiras internacionais, visitas de 

compradores estrangeiros, entre outras pla-

taformas de geração de negócios. As ações 

desenvolvidas ao longo de 2019 foram:

Evento Local Período

Feira Internacional  Distributech 2019 New Orleans –  EUA 05 à 07 de Fevereiro

Missão Comercial BlommbergNef New York - EUA 25 à 27 de Março

Feira Internacional African Utility Week 2019 Cidade do Cabo, África do Sul  13 à 17 de Maio

Estudo de Mercado Estados Unidos São Paulo –  SP Junho

Projeto Comprador FIEE 2019 São Paulo –  SP 23 à 27 de Julho

Mesa Redonda:  Convergência Regulatória São Paulo –  SP 25 Julho

Estudo de Mercado Argentina São Paulo –  SP Agosto

Rodada de Negócios e Feira BIEL Buenos Aires - Argentina 09 à 14 de Setembro
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Além das ações mencionadas acima existem tam-

bém atividades direcionadas para empresas que 

desejam entrar no mercado internacional. O PEIEX 

- Programa de Qualificação para Exportação ofe-

recido pela Apex-Brasil auxilia sua empresa a ini-

ciar o processo de exportação de forma planejada 

e segura.

O Programa é implementado em todas regiões do 

país, por meio de parcerias com instituições de en-

sino, elas são responsáveis pela aplicação da me-

todologia do PEIEX na qualificação de empresas. 

Desta forma, profissionais especialistas em co-

mércio exterior orientam os empresários nos ca-

minhos mais adequados para o mercado externo.

• Acordo de Cooperação entre a Abinee, o IPD 

Eletron e a Empresa Brasileira de Pesquisa 

e Inovação Industrial (Embrapii) celebrado 

em fevereiro de 2019, visa estabelecer 

aliança estratégica para a execução de ações 

conjuntas, que contribuam para firmar uma 

estreita relação entre as Unidades e Polos 

Embrapii e as empresas dos setores elétrico e 

eletrônico e os Institutos de Pesquisa.

• Acordo Birregional entre Mercosul e União 

Europeia: atuação da Associação garantiu a 

manutenção dos Requisitos Específicos de 

Origem conforme os interesvses do setor, 

a possibilidade de utilização do regime de 

drawback nas transações beneficiadas pelo 

acordo e a exclusão de produtos remanufatu-

rados dos benefícios do acordo, três aspectos 

de importância fundamental para o setor. 
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Conclusão

O setor eletroeletrônico possui um papel muito 

importante na economia mundial e não é diferente 

no Brasil. A economia e o setor produtivo, cada vez 

mais se baseiam em uma transição digital e alta-

mente conectada, acompanhando as tendências 

que temos observado como a indústria 4.0 e a in-

ternet das coisas. E, de forma crescente, a agenda 

da sustentabilidade tem entrado na pauta das em-

presas, governos e investidores.

Temos acompanhado as ações de diversas empre-

sas e países, comprometidos com uma retomada 

verde, após essa terrível crise que estamos enfren-

tando em 2020.

Considerando esta característica de ser a base de 

diversos outros setores produtivos, a indústria ele-

troeletrônica tem o potencial de auxiliar o País a 

alcançar alguns dos Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentável (ODS), previstos na agenda global 

de sustentabilidade da ONU. Este relatório busca 

apresentar de que modo as atividades da Abinee, 

como entidade representativa do setor, também 

auxiliam nesta transição para uma sociedade mais 

responsável e justa. Nossas empresas associadas, 

certamente podem contribuir de modo efetivo para 

a promoção desta agenda, por meio de suas práti-

cas e modelo de governança, assim como a oferta 

de produtos e soluções tecnológicas inovadoras, 

auxiliando no aumento da eficiência energética, na 

produtividade e crescimento da produção, promo-

vendo a modernização da infraestrutura das in-

dústrias a fim de auxiliá-las na transição para este 

modelo de desenvolvimento mais sustentável.

A Abinee, ao representar o setor eletroeletrônico, 

pretende promover de forma contínua a agenda 

dos ODS, engajando suas associadas a alinharem, 

gradativamente, suas estratégias aos 10 princípios 

universais do Pacto Global e aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Humberto Barbato
Presidente da Abinee

SP – julho de 2020
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