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Abinee apresenta resultados
e antecipa cenário econômico
para 2015
Nilton Santolin

Aderbal Lima, Régis Haubert, Paulo Vellinho, Carlos Porto, Igor Morais e
Luiz Francisco Gerbase reuniram-se com centenas de empresários na
tradicional reunião-almoço da entidade.
Leia o informativo
em seu celular.

Editorial
Yumi Kuzuoka
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o Almoço Anual da Indústria Elétrica e Eletrônica,
promovido em São Paulo pela Abinee, o ex-ministro
da Fazenda Delfim Netto (foto) deixou-nos a lição de
que uma das causas para o baixo desempenho da economia brasileira: a falta de incentivo para a competitividade da indústria,
pois a demanda foi sempre crescente. A crítica foi reforçada pelo
presidente da Abinee, Humberto Barbato, que defendeu um plano estratégico de médio e longo prazo para fortalecer a indústria.
O que se constata, na verdade, é um contrassenso em nossa
política econômica, porque o motor do desenvolvimento de um
país passa, inevitavelmente, pelo crescimento das indústrias, que
consequentemente gera emprego e renda, promove a pesquisa e
a inovação dentro das empresas em parceria com as universidades, aumenta a arrecadação de impostos e tantas outras benesses.
Por isso que registramos e promovemos os resultados que
a Abinee conquistou para suas empresas associadas e também
para o setor eletroeletrônico, que encerrará 2014 registrando
crescimento de 2% no faturamento nominal, porém queda da
ordem de 3% no faturamento real. São medidas que estimulam a
competitividade, alavancam a qualificação, abrem novas possibilidades de ação e geram economia. Sabemos que 2015 não será
um ano fácil. O faturamento da indústria eletroeletrônica deverá
apresentar crescimento nominal de cerca 2% em relação a 2014.
Mas agimos para nos preparar.
Como sabiamente apontou o ex-ministro, é a expectativa de
crescimento que faz o crescimento. Então cabe a nós, nesse momento, dar um voto de confiança para o mandato que se inicia e
sempre agir, porque nossas reivindicações precisam ser escutadas,
debatidas e aceitas.
Desejo a todos boas festas de final de ano e vontade para
fazermos de 2015 um ponto de virada em nossa história.
Régis Haubert
Diretor regional da Abinee

Abinee é membro da
Comissão Brasileira de
Agricultura de Precisão
A Abinee deu mais um passo para aumentar a
competitividade das empresas que trabalham com
tecnologia para o mercado agrícola.
A associação assumiu a posição de representante dos Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos
Específicos para Agropecuária de Precisão na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, em Brasília.
Com caráter consultivo, a Comissão foi criada em
2012 pelo Ministério da Agricultura, oficializando
comitês e reuniões que aconteciam desde 2008, com
o objetivo de aproximar especialistas do governo e
também de servir de canal de comunicação entre o
governo e a sociedade nas discussões sobre a agricultura de precisão.
A comissão, que se reúne a cada quatro meses, em
média, discute maneiras de tirar do papel as diretrizes
e objetivos estabelecidos na Agenda Estratégica para
a Agricultura de Precisão, criada através do Ministério da Agricultura. A Abinee agora faz parte de dois
grupos de trabalho estabelecidos nessa agenda: o de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e o de Política
de Incentivos.

Novo convênio vai
ampliar ações do APL
Foi oficializada a criação do novo convênio entre
a Abinee e o Governo do Estado, por meio da AGDI
(Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção
do Investimento), para gestão do APL Automação e
Controle. Agora, a entidade vai efetivar ações em benefício das empresas associadas, como a participação
em feiras, missões e rodadas de negócio.
“O APL oportuniza às empresas o acesso a uma
série de programas para desenvolvimento de melhores práticas, fomento de uma cultura de inovação e
ampliação do networking de colaboração e de resultados”, destaca Antônio Costa Sobrinho, gestor de
projetos da Abinee.
Uma das iniciativas já realizadas foi a criação do
Fundo APL, que prevê a utilização do ICMS pago
pelas empresas para custear a execução de projetos
e soluções coletivas para as próprias empresas integrantes dos APLs apoiados pelo Governo do Estado, priorizando ações estruturantes e de agregação de
valor.
Empresas interessadas podem se associar pelo site
www.aplautomacao.org ou telefone (51) 3384.0020.

Medidas propiciam maior
competitividade às empresas do setor
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Igor Morais

erca de uma centena de empresários e convidados
se reuniram durante a tradicional reunião-almoço
da Abinee no Ritter Hotel, em Porto Alegre, para
conhecer as vitórias conquistadas pela entidade durante o ano
de 2014 para fortalecer o setor eletroeletrônico gaúcho e os
esforços que nortearão suas ações ao longo de 2015.
Ao lado de Carlos Porto (ex-diretor regional da Abinee),
Aderbal Lima (vice-diretor regional da Abinee), Marcelo
Lopes (presidente do Badesul), Igor Morais (economista) e
Paulo Vellinho (ex-presidente da Abinee), o diretor regional
da Abinee, Régis Haubert, destacou as seguintes ações empreendidas em 2014:

Economista
Precisamos ser mais incisivos e marcar presença.
Detemos boa parte do que a sociedade não tem:
propensão a correr risco. Infelizmente, a sociedade não foi educada a entender isso.

Régis Haubert
Diretor regional da Abinee
Somos bons tecnicamente, mas mercadologicamente ainda temos muito a fazer. É um desafio e
precisamos ter essa inquietude de nos tornarmos
mais comerciais.
Fotos: Nilton Santolin
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Redução de ICMS:
Benefício para 15 empresas associadas com economia de mais de R$ 7 milhões anuais em ICMS de mais de 50 produtos
contemplados.
APL Automação e Controle:
Conclusão de convênio para estruturação da Governança do APL Automação e Controle e formalização de do novo convênio entre a Abinee e o Governo do Estado, por meio da AGDI (Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento), para gestão do APL.
Sebrae:
Parceria para qualificação de micro e pequenas empresas associadas da Abinee.
Tecnologia Embarcada no Setor Agrícola:
Participação da Abinee na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão por meio do empresário associado Marcio Albuquerque, da Falker.
Condomínio Industrial Tecnológico:
Articulação junto ao governo e prefeituras para instalação do cluster.
FEEAI:
Participação de dez empresas associadas da Abinee na 6a Feira de Eletro-Eletrônica + Energia + Automação Industrial em
Joinville (SC), em estande coletivo apoiado pelo governo, com custo de participação de cerca de R$ 1,5 mil por empresa.
Plano de Desenvolvimento e Marketing do Setor Eletroeletrônico:
Formalização de convênio, junto ao Governo do Estado (AGDI) e a PUCRS, para elaboração de um plano de desenvolvimento das empresas do setor eletroeletrônico, direcionado ao APL Automação e Controle, e um planejamento de marketing
para as mesmas empresas.
Para 2015, Haubert destacou que as empresas associadas
– e também aquelas que irão se associar – terão ainda mais
benefícios com o APL Automação e Controle, especialmente
por meio de feiras e missões empresariais, e também com o
Fundo APL, que direciona parte do ICMS para realização de
projetos de interesse do grupo de empresas vinculadas. Também será dado continuidade nas parcerias e projetos conquistados ao longo do ano.
Uma nova iniciativa que vai desenvolver maior competitividade para as associadas ao longo do próximo ano é o
aprimoramento do marketing e vendas das empresas.

Durante a reunião-almoço, os empresários conheceram os
prognósticos para a economia do Brasil em 2015 com uma
palestra exclusiva do doutor em Economia pela UFRGS e
ex-economista-chefe da FIERGS, Igor Morais. Eleito Economista do Ano pelo Conselho Regional de Economia do RS
em 2013, Morais apontou que haverá aumento de 1% a 2% na
taxa de juros dos Estados Unidos, com consequente reflexo no
Brasil; revisão de nota de classificação de risco, que pode representar um impacto muito grande no país; possível controle
da taxa de câmbio para evitar pressões na inflação no curto
prazo; e necessidade de o empresariado ser ainda mais ativo.

Eventos
FIEE 2015
Com apoio da Abinee, a FIEE – Feira Internacional
da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação – chega à sua 28a edição consagrada como o
maior e mais completo evento de elétrica, eletrônica,
de energia e de automação da América Latina. Simultaneamente, a Abinee promoverá o Fórum e os
Seminários AbineeTEC 2015, voltados para assuntos de interesse do setor.
Parque Anhembi – São Paulo (SP)
23 a 27 de março
fiee.com.br

ISC Brasil 2015
Com apoio da Abinee, a Reed Exhibitions Alcantara
Machado realiza a 10ª ISC Brasil - Feira e Conferência Internacional de Segurança. No primeiro dia do
evento, a Abinee promoverá o 3º Fórum Nacional de
Prevenção e Combate a Incêndio, com a presença de
autoridades da área de segurança predial.
Expo Center Norte - Pavilhão Verde - São Paulo (SP)
12 a 15 de março de 2015
iscbrasil.com.br

Vestibular SENAI
A Faculdade SENAI Porto Alegre disponibiliza 220
vagas para o Processo Seletivo do primeiro semestre de 2015 para cinco cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Redes de
Computadores, Sistemas Embarcados e Sistemas de
Telecomunicações. A seleção é constituída por uma
prova de Língua Portuguesa,
de Matemática e uma redação.
Faculdade SENAI Porto Alegre – Av. Assis Brasil, 8450
21 de janeiro de 2015 (vagas remanescentes)
senairs.com.br/vestibular

Gestão da inovação
O Núcleo de Inovação RS, através do Programa
Competências para Gestão da Inovação, está com
inscrições abertas para o curso in company que auxilia as empresas a se tornarem mais competitivas. Com
duração de cinco dias, a empresa também é convidada a fazer parte do Grupo de Boas Práticas, uma reunião bimensal para discussão dos plano de inovação.
Informações:
inovacaors@ielrs.org.br ou (51) 3347-8960

Marcio Albuquerque
Diretor da Falker

Equipamentos e softwares são cada vez
mais utilizados por grandes propriedades
rurais, empresas e instituições de pesquisa
para impulsionar a agricultura. A busca por
investigações avançadas motivou a Falker,
associada da Abinee, a desenvolver, produzir e comercializar instrumentos para a
agricultura de precisão.

Divulgação

Por que é importante para a Abinee estar
representada na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão?
A agricultura de precisão é um tema
multidisciplinar, no qual a eletrônica, a elétrica e os softwares têm
papéis relevantes. A Comissão é o canal de comunicação do Ministério da Agricultura com o mercado para definição de políticas públicas para o setor nos próximos anos. A representação na Comissão
permite ampliar ações do setor, contribuindo para o desenvolvimento
do país e das empresas.
Que resultados a fabricação de equipamentos para agricultura proporciona?
A agricultura representa em torno de um quarto do PIB e sustenta
boa parte da balança comercial. Esse setor passa por um processo acelerado de profissionalização, no qual a agricultura de precisão auxilia
na gestão baseada em dados, otimizando a produção. Temos o desafio
de aumentar a produção de alimentos e matérias-primas nas áreas já
cultivadas. A agricultura de precisão é uma ferramenta nesse processo.
Por que a pesquisa agrícola tem exigido coleta de dados avançada?
Os instrumentos eletrônicos permitem análises em campo de
parâmetros que anteriormente necessitavam de análises em laboratório. Isso permite a coleta de uma quantidade bastante superior
de dados para pesquisa e análise. Também trazem facilidades para a
interpretação dos dados, como, por exemplo, o georreferenciamento
das análises. A pesquisa também busca continuamente novos limites
de produtividade e exige novas ferramentas.
Como a Falker conseguiu se consolidar no mercado de tecnologia
rural?
A Falker está há nove anos no mercado. Iniciamos em uma incubadora tecnológica e com projetos em parceria com a UFRGS.
Buscamos conciliar a inovação com as demandas e especificidades do
mercado agrícola e desenvolvemos uma linha de produtos focada na
coleta e organização de informações agronômicas, com uma equipe
multidisciplinar. O mercado agrícola exige trabalho de longo prazo e
contínuo, com construção de parcerias.
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