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Fundadores: 
Elisabeth Lopes Bridi

Habib S. Bridi (in memoriam)
Concluído o balanço do ano de 2018, a economia bra-

sileira dá indícios de que está de fato retomando o cami-
nho do crescimento. Alguns setores apresentaram avanço 
discreto, enquanto que outros registraram um verdadeiro 
boom - caso da área solar fotovoltaica.

De forma geral, as perspectivas para este ano são posi-
tivas, até por conta da presença de um novo elemento nes-
sa história - um presidente da República recém-empossado.

Embora ainda seja cedo para identificar e avaliar se 
os rumos traçados pela nova equipe econômica atende-
rão aos anseios do País, percebe-se uma boa vontade por 
parte da população no sentido de dar um voto de con-
fiança a Jair Bolsonaro e companhia. É esperar para ver...

No que diz respeito ao setor em que militamos, são 
várias as demandas das empresas e associações repre-
sentativas de classe.

Espera-se a continuidade da discussão de um novo 
modelo para o setor elétrico, por exemplo.

Também é preciso fazer o País avançar nos campos 
tecnológico e regulatório, de forma que áreas ascenden-
tes, como Smart Grid, Geração Distribuída de energia e 
Indústria 4.0 sejam elevadas ao status de política de Es-
tado, recebendo assim a atenção devida.

Outro campo fundamental a ser trabalhado pelo novo 
governo é o tributário. Conforme destacado na reportagem 
de capa desta edição, o segmento fotovoltaico brasileiro 
está sufocado pela incidência de tributos sobre a maté-
ria-prima utilizada na fabricação de módulos. Assim, sai 
mais barato importar do que prestigiar as empresas que 
corajosamente implantaram a produção local.

Espera-se que o presidente e sua equipe tenham sen-
sibilidade para reconhecer a importância estratégica que 
o setor eletroeletrônico ocupa no Brasil, ao atuar como 
fornecedor de produtos, soluções e tecnologias necessá-
rias para o desenvolvimento das demais áreas. Chega de 
retrocesso!
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Olho no mercado

Demanda de conectores

Cada vez mais consolidada como uma das maiores e mais 
importantes empresas fabricantes de fios e cabos elétricos do 
País, a IFC/COBRECOM tem grandes expectativas para o ano 
de 2019. “Mesmo com a economia e o consumo estagnados 
nos últimos anos, esperamos que 2019 seja marcado pela 
retomada da construção civil e assim possamos aumentar 
a nossa participação no mercado nacional”, afirma Rafael 
Verrone Ruas, diretor da IFC/COBRECOM. De acordo com o 
executivo, mesmo com o cenário econômico instável, 2018 
foi um ano com diversos pontos positivos para a empresa. 
Entre eles estão os investimentos na modernização e na 
ampliação dos parques fabris da companhia; o início da 
produção de novas linhas de Cabos Especiais; o lançamento 
da Gravação Metro a Metro em alguns cabos elétricos, que 
inclusive venceu o Case Ouro no Prêmio Masterinstal de 2018; 
a maior penetração nos países do Mercosul, que foi uma 
grande conquista do canal de exportação; e a entrada da IFC/
COBRECOM no esporte com o patrocínio de Falcão, o maior 
jogador da história do futsal.
“Além disso, lançamos e padronizamos nossas campanhas 
de mídia impressa; fortalecemos nossa participação nas 
redes sociais e a nossa comunicação nos Pontos de Vendas; 
reestruturamos o treinamento técnico para os nossos  
clientes; e o mais importante: consolidamos parcerias  
com os nossos clientes com o objetivo de ficarmos mais 
próximos”, revela Rafael.
Gustavo Verrone Ruas, diretor da IFC/COBRECOM, explica 
que a tecnologia é um dos três pilares de sustentação da 
empresa - qualidade e segurança são os outros - e por 
isso, o investimento continuará sendo constante em 2019, 
aprimorando sempre um alto nível de serviço junto aos 
clientes. “Para produzirmos produtos de qualidade e que 

levem segurança para a casa de milhões de brasileiros, a IFC/
COBRECOM tem a tecnologia como prioridade absoluta”, 
completa. Além disso, a companhia investe regularmente 
na modernização de seus parques fabris e para atender às 
exigências de mercado promove aperfeiçoamentos constantes 
em seus processos. Em breve a empresa anunciará pelo menos 
três novas linhas de produtos, sendo uma delas focada no 
mercado varejista e outros dois lançamentos que compõem a 
linha de Cabos Especiais que são voltados para o segmento 
técnico, e com isso serão vendidos exclusivamente para 
engenharias, construtoras e demais profissionais aplicadores.
Para figurar cada vez mais entre as principais empresas do 
setor elétrico e fortalecer a penetração em todo o território 
nacional, a IFC/COBRECOM planeja realizar outras ações 
estratégicas.
“Vamos fortalecer e integrar nossa comunicação (comunicação 
360º), que vai desde a propaganda/publicidade, relações 
públicas, comunicação interna, assessoria de imprensa e 
patrocínio de eventos, pois em todos esses âmbitos estão 
envolvidos nossos colaboradores, representantes, formadores 
de opinião e nossos clientes com um único objetivo: construir 
um relacionamento duradouro”, ressalta Rafael.
A empresa também tem como meta reforçar os treinamentos 
técnicos com seus clientes e com o público técnico que é 
formado por engenheiros, especificadores e eletricistas.
“Com a reestruturação dos nossos treinamentos técnicos, o 
objetivo é estreitar o nosso relacionamento como os clientes 
e levar conhecimento para que os vendedores das lojas 
conheçam melhor o produto e tenham mais argumentos 
de vendas. Além disso, os treinamentos para o público 
técnico permitem que os profissionais reciclem os seus 
conhecimentos”, explica Gustavo.

A KRJ, indústria de conectores, projeta expressivo aumento 
da demanda do seu conector KARP, para 2019. Esta 
expectativa leva em consideração a homologação do 
produto em mais de 90% das distribuidoras de energia 
elétrica do País. O produto é um conector de perfuração para 
redes protegidas de média tensão em 15, 25 e 35 kV. Com 
a utilização do conector KARP, elimina-se a necessidade de 
remoção e recomposição da cobertura do condutor e reduz-
se significativamente o tempo de intervenção e exposição 
do operacional à rede. Além disso, permite a conexão à 
distância e em linha viva.
O produto leva o selo P&D da Aneel e foi desenvolvido e 
aperfeiçoado durante dois anos em parceria com a Eletropaulo, 
maior companhia do País no segmento de distribuição de 
energia e a Unesp (Universidade Estadual Paulista). “Na relação 

de vantagens do conector KARP está, por exemplo, a opção do 
estribo para aterramento de segurança ou para a conexão com o 
transformador, que pode ser fornecido em separado ou como um 
kit, conector + estribo”, descreve Roberto Karam Júnior, diretor 
Comercial da KRJ.
Além de atender as exigências das normas do padrão NBR, 
o conector KARP também atende aos requisitos de normas 
internacionais. “Para chegar ao seu nível de excelência, o 
produto passou por diversos testes e ensaios realizados no 
Instituto de Eletrotécnica da USP e no Laboratório ITEN, 
acreditado Inmetro, sendo submetido aos rigores dos vários 
pilotos realizados, com inspeções termográficas regulares em 
diversas concessionárias tais como: CEEE, CELESC, COPEL, 
Grupo CPFL, Grupo EDP, Grupo Enel, Grupo Energisa e outras”, 
conta Karam.
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Gerenciamento predial

Celebração 
especial
No último dia 6 de dezembro a CHINT 
celebrou 20 anos de chegada ao Brasil 
e aproveitou a data para comemorar os 
resultados conquistados e o crescimento de 
25% nas vendas, em 2018.
Com escritório moderno e showroom 
estrategicamente localizado, a CHINT está 
instalada na Avenida Paulista, em São Paulo 
(SP), de onde controla todas as operações da 
América Latina.
A equipe CHINT garante que está cada vez 
mais preparada para novos desafios, sob o 
comando do CEO Jackie Xiang, e no Brasil, do 
gerente Nacional Marcio Sampaio.
Ambos acreditam que é na crise que 
as oportunidades aparecem e apostam 
fortemente no 
Brasil, em 2019. 
O Grupo CHINT, 
com presença 
global, fechou o 
ano de 2018 com 
faturamento de 
US$ 10 bilhões.

Bons ventos
Se em meados de 2010 a energia eólica produzida no Brasil era praticamente 
nula, menos de uma década depois as usinas eólicas contam com uma capacidade 
instalada equivalente ao consumo residencial médio de cerca de 75 milhões de 
pessoas - mais do que o total de habitantes dos estados de São Paulo e Minas 
Gerais somados.
Segundo dados da Associação Brasileira de Geração de Energia Eólica (ABEEólica), 
a eletricidade gerada a partir dos ventos ultrapassou 14,34 GW em 2018, patamar 
equivalente à produção anual da usina de Itaipu. “O Brasil avançou muito na 
geração de energia eólica principalmente nos últimos anos, mas o país ainda 
possui uma grande capacidade a ser explorada, em especial na região Nordeste”, 
comenta Daniel Azevedo, gerente responsável pelo setor de Energias Renováveis 
do Grupo Prysmian.
A multinacional italiana, líder mundial em tecnologia e desenvolvimento de 
cabos e sistemas para a área energética, tem o Brasil como o principal mercado 
consumidor latino-americano de insumos para o segmento.
Presente em todos os parques eólicos brasileiros desde os primeiros passos da 
geração desse tipo de eletricidade no País, a empresa aposta no crescimento da 
produção da energia gerada pelos ventos já para 2019. “Com os leilões já realizados 
pela Aneel, as previsões indicam uma forte expansão das usinas eólicas a partir do 
próximo ano, o que a médio e longo prazo irá tornar esse tipo de energia um fator 
importante na matriz energética nacional”, explica o gerente do Grupo Prysmian.
De acordo com a ABEEólica, a eletricidade gerada a partir da força dos ventos 
deverá ser a segunda fonte de energia do Brasil em menos de três anos, ficando 
atrás somente da hidrelétrica. Este ano, as eólicas representam 8% da geração de 
toda a energia produzida no País pelas usinas do Sistema Interligado Nacional, 
crescendo em um ritmo superior a 20% por ano, índice muito acima das demais 
fontes renováveis.

Referência em soluções tecnológicas para edifícios, a Siemens 
possui em seu portfólio uma ferramenta completa de 
gerenciamento predial. Por meio da integração de equipamentos 
de campo, o Desigo CC foi desenvolvido para criar instalações 
confortáveis, seguras e eficientes. A plataforma disponibiliza 
um sistema inteligente capaz de otimizar os recursos de toda 
a instalação, o que, além de diminuir a incidência de falhas e 
trazer muito mais segurança para as pessoas, garante também a 
redução de custos por meio de uma utilização racional de energia.
De acordo com Marcelo Lopes Moreira, coordenador de 
Produtos da área de Building Technologies da Siemens no Brasil, 
um dos principais diferenciais do Desigo CC é que essa solução 
auxilia a administração de um edifício na tomada de decisões, 
pois fornece dados estratégicos para uma melhor gestão. “Com 
a instalação da nossa solução, são colocados no prédio diversos 
equipamentos responsáveis pela sua automação. Com isso, o 
sistema recebe informações essenciais para atender a todas as 
necessidades do local”, explica.
Funcionando como um software de computador, a plataforma 
também pode ser baixada como um aplicativo de celular. Dessa 

forma, toda sua operação e consulta aos dados se dá de forma 
remota, seguindo tendências tecnológicas. “Mesmo alguém 
que estiver fora do País tem acesso à solução, que possui 
interface intuitiva e é adaptável a qualquer outro sistema já 
instalado no prédio”, complementa Moreira.
Graças à sua tecnologia de ponta de análise de dados, o 
Desigo CC permite, com um simples toque de um botão, uma 
configuração de iluminação e ventilação mais adequada para 
diversas situações rotineiras, como uma reunião com várias 
pessoas, uma apresentação ou uma conferência por telefone.
A solução já vem com diversos cenários pré-definidos, que 
podem ser utilizados levando em conta fatores como número 
de pessoas, horário e o tamanho 
do espaço, e, por meio dos dados 
fornecidos, definir a temperatura 
do ar-condicionado e também 
se vai utilizar luz natural ou 
artificial, já que é integrado 
também ao sistema de persianas 
automatizadas.
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Certificação comemorada

Com um portfólio de fios e cabos elétricos de altíssima 
qualidade e que também são reconhecidos pela segurança e 
alta tecnologia, a IFC/COBRECOM anuncia que o seu Cabo 
de Cobre Nu TMD (com Têmpera Meio Dura) recebeu a 
importante certificação emitida pela TÜV Rheinland®.
“Essa certificação tem como foco principal a segurança e a 
qualidade dos fios e cabos elétricos. E o Cabo de Cobre Nu 
TMD da COBRECOM é o único no mercado nacional que 
conta com esse documento”, afirma Alexandro Pedroso, 
coordenador de desenvolvimento de produto da IFC/
COBRECOM. O profissional ainda destaca que essa linha 
de cabos também está de acordo com as normas básicas 
aplicáveis e exigidas para esse tipo de material: Requisitos 
do Produto: NBR 5111 e Formação e Resistência Elétrica 
NBR 6524, ambas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

Indicado para instalações de linhas aéreas de transmissão 
de energia elétrica e no sistema de aterramento, o produto 
é formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio 
dura, sólido e com encordoamento classes 2A e 3A.
O cobre utilizado na fabricação do cabo de cobre nu é 
refinado por eletrólise e tem pureza mínima de 99,9%, 
recozido, têmpera meio dura, de condutibilidade 
mínima 96,6% IACS a 20 ºC, apresentada por um fio 
de cobre de 1 m de comprimento, 1 mm² de seção 
transversal a 20ºC, ou seja, de resistividade elétrica 
máxima à 20ºC = 0,017837Ω x mm²/m.
Disponível nas seções nominais de 10, 16, 25, 35, 
50, 70, 95, 120, 150, 185 e 240 mm² em bobinas de 
madeira ou em lances específicos sob consulta.
“Outro ponto forte do produto é que ele possui uma fita 
identificadora que é inserida dentro do próprio cabo e 
que consta o nome e CNPJ do fabricante, a seção nominal 
e a norma da ABNT que o condutor elétrico atende”, 
explica Pedroso. Essa identificação é mais uma garantia de 
segurança e qualidade que a IFC/COBRECOM proporciona.

Foto: Divulgação

Novas ideias
A Schneider Electric, líder na transformação digital 
em gestão de energia elétrica e automação, anuncia 
a criação do programa Schneider Electric Ventures, 
que identifica, promove e apoia inovações que 
possam contribuir para a sustentabilidade e eficiência 
energética no futuro. A companhia compromete-
se a investir entre 300 e 500 milhões de euros nos 
próximos anos em projetos de incubação, parcerias 
com empresários e fundos especializados. Já existem 
importantes iniciativas em curso e outras prontas para 
implementação.
A inovação é um precursor essencial para o crescimento 

sustentável. Além da necessidade de 
encontrar soluções que protejam 

o meio ambiente, as empresas 
devem satisfazer a procura 
inesgotável por energia, 
adaptar seus equipamentos 
a um ecossistema industrial 
hiperconectado e atender 
aos critérios de uma 
regulamentação cada vez mais 

exigente. A Schneider Electric 
prioriza a inovação em todos 

os níveis. 
A empresa investe milhões de euros 

por ano em P&D e no EcoStruxure, 
plataforma e arquitetura de sistema 

aberta, interoperável e habilitada para IoT que 
representa a tecnologia de ponta na gestão de 
energia e automação industrial e predial conectadas.
Agora, a empresa cria o programa Schneider Electric 
Ventures. A missão dessa iniciativa é identificar, 
promover e apoiar empresas e empresários cujas 
inovações poderão vir a transformar a forma 
como vivemos e trabalhamos, como produzimos e 
consumimos energia, e como gerimos edifícios e 
fábricas. A iniciativa apoia a inovação por meio de 
financiamento, incubação e parcerias.
“A Schneider Electric Ventures é nossa forma de ajudar 
os empreendedores a transformar seus planos em 
realidade e fazer diferença na forma como vivemos e 
trabalhamos”, afirma Jean-Pascal Tricoire, chairman 
e CEO da Schneider Electric. “O programa demonstra 
nosso compromisso com a inovação, ao ajudarmos 
empreendedores e empresários que partilham nossos 
valores a desenvolver suas ideias e ganhar acesso aos 
mercados globais”.
“Os investimentos que fizemos e as empresas que 
incubamos até agora são centrais para a visão da 
Schneider Electric do futuro”, diz Heriberto Diarte, 
Head of Open Innovation and Ventures da Schneider 
Electric. “As tecnologias e os serviços inovadores em 
que estamos investindo serão uma enorme contribuição 
para a criação de um mundo mais conectado, ecológico, 
eficiente e sustentável”.

Ilustração: ShutterStock
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Supervisão de 
Marketing
A IFC/COBRECOM anuncia seu novo supervisor de 
Marketing: Rodrigo Tanji. Graduado em Administração 
de Empresas pela Universidade Metodista de São 
Paulo, o profissional ainda possui pós-graduação em 
Marketing pela Unicamp e em Gestão Empresarial pela FGV.
Com mais de 10 anos de experiência na área de Marketing, Rodrigo Tanji 
trabalhou em importantes empresas nos segmentos de construção civil, seguros 
e automotivo. Atua na IFC/COBRECOM desde agosto de 2017 e desempenhou 
as funções de analista de Marketing Sênior e posteriormente foi promovido para 
supervisor de Comunicação. Entre os pontos fortes de seu trabalho dentro da IFC/
COBRECOM estão o fortalecimento da participação da empresa nas redes sociais 
e da comunicação interna, a implantação das ações de endomarketing, além do 
desenvolvimento da campanha anual para mídia impressa com o craque Falcão, 
o maior jogador da história do Futsal (Campanha “Prefira Quem é Craque”, que 
associa a imagem do jogador com a excelente qualidade dos produtos da empresa 
e que também são sinônimos de inovação, segurança e máxima eficiência). Também 
está à frente do projeto da empresa que levará os materiais de merchandising dessa 
campanha para mais de 50 lojas de materiais de construção espalhadas pelo País.

Trabalho reconhecido
É sabido que qualidade e bom atendimento são predicados fundamentais 
para o sucesso de uma empresa. A SIL Fios e Cabos Elétricos que o diga, 
afinal, em 2018, como tem acontecido nos últimos anos, a empresa 
também faturou os principais troféus de seu segmento de atuação - 
Prêmio Abreme, Anamaco, Top Of Mind e Melhor Produto do Ano -, além 
de importantes indicações. Para chegar a esse resultado, contou com a 
opinião de revendedores e profissionais especializados em material de 
construção e elétrico, com base em entrevistas realizadas por empresas 
independentes, que atestam o valor dessas opiniões.
“É um resultado pautado na excelência e na transparência, com foco 
na satisfação do cliente, quem nos faz trabalhar incansavelmente para 
oferecer o melhor. São prêmios e indicações muito importantes, que 
refletem na dinâmica da empresa de buscar e batalhar para, no ano 
seguinte, experimentar a mesma alegria e satisfação: ser escolhida como a 
melhor”, comemora Rodrigo Morelli, supervisor de Marketing da SIL.
Em relação ao Prêmio Abreme, por exemplo, a SIL ganhou em 2018 como 

Fornecedor Prata, na categoria Fios e 
Cabos. Iniciativa da Associação Brasileira 
dos Revendedores e Distribuidores de 
Materiais Elétricos (Abreme), a premiação 
- resultado de pesquisa realizada 
com revendedores e distribuidores de 
material elétrico de todo o país - aponta 
as empresas que mais se destacaram 
durante o último ano. Durante a votação, 
três pontos são considerados: qualidade 
do produto, apoio comercial e ações de 
marketing.

Guia 
Interativo
O SindusCon-SP, por meio de seus Comitê de 
Meio Ambiente (Comasp), em parceria com a 
Agência de Cooperação Alemã (GIZ) lançou 
o Guia Interativo de Eficiência Energética em 
Edificações.
Esta ferramenta permite a escolha de soluções 
para diferentes tipologias (casa ou edifícios) com 
o objetivo de apoiar e fornecer conhecimento 
técnico aos usuários (leigos ou especialistas) para 
construir e operar edificações mais eficientes.
O conteúdo foi desenvolvido pela Mitsidi 
Projetos e mostra a eficiência energética 
aplicada a sete tipologias - cada uma delas traz 
informações sobre a aplicação em seis sistemas 
prediais. As orientações são personalizadas, 
possibilitando ao interessado realizar simulações 
sobre o tipo de obra que pretenda edificar.
Também acessível pelo celular, há no guia uma 
calculadora sobre possibilidades de eficiência 
no consumo em cada caso que se queira 
simular, levando-se em conta dados como 
tipologia da edificação, área, cidade em que se 
localiza e tarifa local. O guia traz ainda uma 
série de informações relevantes sobre energias 
renováveis, conceitos de projetos, impacto em 
uso, logística, operação de edificações que 
produzem sua própria energia, as certificações 
existentes e os elementos que devem se levar 
em consideração para adotá-las ou não. 
O conteúdo avança em temas como 
comissionamento, fontes de financiamentos 
e subsídios, além de trazer estudos de caso, 
um tutorial e um link para que o internauta 
ofereça sugestões para o aperfeiçoamento e 
atualização do guia, tarefas a serem realizadas 
continuamente.
O guia é gratuito e acessível pelo link: https://
guiaenergiaedificacoes.com.br/

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Colhendo os frutos
A Tramontina encerrou 2018 celebrando o 
reconhecimento do mercado em importantes pesquisas 
de alcance nacional do segmento de materiais elétricos, 
que levam em consideração a qualidade do produto, o 
apoio comercial e as ações de marketing desenvolvidas 
ao longo do ano. Os prêmios confirmam o crescimento 
da fábrica de materiais elétricos da Tramontina na 
preferência de quem compra - seja o distribuidor, lojista, 
especificador ou consumidor - e demonstram que o 
trabalho desenvolvido pela marca em âmbito nacional 
e os investimentos constantes para aprimoramento e 
crescimento do setor estão sendo bem-feitos e aplicados. 
No Prêmio Abreme, promovido pela Associação Brasileira 
dos Revendedores e Distribuidores de Materiais 
Elétricos, a Tramontina recebeu o Prêmio Destaque, na 

categoria Dispositivos Elétricos Residenciais (abrange 
interruptores, tomadas, disjuntores, DR e DPS de uso 
exclusivo residencial), e o Troféu Bronze, na categoria 
Infraestrutura (considera a avaliação de produtos como 
eletrodutos, conduítes, conduletes, canaletas, quadros de 
distribuição, entre outros), pela sua evolução em 2018. 
A pesquisa foi realizada pela empresa NewSense junto 
aos lojistas associados.
A Tramontina comemora premiações também em 
outras três iniciativas: a pesquisa Os Produtos do 
Ano, organizada pela Revista Eletricidade Moderna; 
Prêmio Melhor Produto do Ano, organizado pela 
Revista Revenda Construção e NEI TOP Five - 35ª 
Pesquisa Nacional de Preferência de Marca de Produtos 
Industriais, realizada pela Revista NEI.

Indústrias digitais 
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A ABB anunciou no dia 17 de dezembro que a Hitachi 
adquirirá os negócios de Power Grids da ABB, uma 
expansão de sua parceria existente com a Hitachi. O preço 
acordado representa uma transação de US$ 11 bilhões 
para 100% de Power Grids, o equivalente a um EV/op. 
EBITA múltiplo de 11,2x¹, antes da participação do custo 
corporativo. A ABB inicialmente obterá uma consideração 
alavancada de ~ US$ 9,1 bilhões da venda de 80,1% 
das Power Grids, incluindo a alavancagem líquida pré-
venda (empréstimo intercompanhia líquido do dinheiro 
transferido), antes de transação única e custos relacionados 
à separação, bem como o impacto de impostos em 
dinheiro. Num mundo de infraestrutura de energia em 
rápida transformação, com um cenário de clientes em 
constante mudança e a necessidade de financiamento e 
maior influência do governo, a ABB acredita que a Hitachi é 
a melhor proprietária de Power Grids.
Como uma proprietária comprometida estável e de longo 
prazo, com quem a ABB desenvolveu uma forte parceria 
comercial desde 2014, a Hitachi fortalecerá ainda mais 
os negócios, proporcionando acesso a mercados novos 
e em crescimento, bem como a financiamento. A Hitachi 
acelerará Power Grids para o próximo estágio de seu 
desenvolvimento, com base na sólida base obtida sob a 
propriedade anterior da ABB. Desde 2014, os negócios de 
Power Grids foram significativamente melhorados sob a 
condução da ABB. Os últimos resultados (3º Trimestre de 
2018) estão no corredor da margem-alvo, com margens 
mais do que dobradas, com desenvolvimento positivo de 
pedidos de base de terceiros registrados nos últimos seis 
trimestres consecutivos.
A ABB inicialmente reterá uma participação acionária 

de 19,9% na joint venture, permitindo uma transição 
uniforme. O acordo da transação inclui uma opção 
predefinida para a ABB sair da participação retida de 
19,9%, exercível três anos após o fechamento, a um 
valor de mercado justo, com o preço mínimo em 90% 
do Enterprise Value acordado. A Hitachi detém uma 
opção de compra sobre os 19,9% restantes, a um valor 
justo de mercado, com o preço mínimo a 100% do Valor 
da Empresa acordado. A joint venture será sediada na 
Suíça, com a Hitachi mantendo a equipe de gestão para 
garantir a continuidade dos negócios. A partir do quarto 
trimestre de 2018 até o fechamento, a ABB reportará 
Power Grids em operações descontinuadas. Como 
consequência, a ABB registrará US$ 350-400 milhões 
de custos ociosos e outros custos relacionados, que 
atualmente são predominantemente registrados como 
parte da base de custos de Power Grids. Agora, eles 
serão reconhecidos no EBITA corporativo e em outras 
operações da ABB. A ABB espera eliminar a grande 
maioria desses custos com o fechamento do acordo, 
transferindo-os de volta para Power Grids. A ABB espera 
aproximadamente US$ 200 milhões de encargos no 4T 
2018 relacionados predominantemente ao negócio de 
subestações de EPC.
A ABB espera incorrer em uma transação não 
operacional única e custos relacionados à separação 
de US$ 500 a US$ 600 milhões. A ABB antecipa 
um impacto fiscal de caixa de US$ 800 a US$ 900 
milhões. A conclusão da transação está prevista para 
o primeiro semestre de 2020, sujeita a aprovações 
regulatórias e cumprimento das condições de 
fechamento. 
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No caminho   certo
POR CLARICE BOMBANA E 
PAULO MARTINS
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No caminho   certo NÍVEL DE ATIVIDADE NO SETOR 

ELETROELETRÔNICO SEGUE REAGINDO, O 

QUE FAZ DE 2019 UM ANO PROMISSOR. 

Tradicionalmente, começo de ano é 
momento de fazer a avaliação do pe-
ríodo que se encerrou e traçar metas 
para o futuro. Nesta matéria, asso-

ciações e indústrias do setor eletroeletrônico 
apresentam suas avaliações de 2018 e reve-
lam as perspectivas que mantêm para 2019.

Alguns indicadores positivos relativos a 
2018 confirmam que o País está em processo 
de discreta recuperação, conforme apontam 
os números da indústria elétrica e eletrônica 
e do segmento de distribuição e revenda de 
material elétrico.

Claro de há exceções, como a área de 
energia solar fotovoltaica. Como esse merca-
do ainda é incipiente, tem registrado saltos de 
crescimento, como o verificado em 2018. A 
abertura de linhas de financiamento, os con-
tratos decorrentes da realização de leilões e 
o barateamento da tecnologia contribuíram 
para o forte avanço do setor. 

De qualquer forma, as perspectivas para 
o ano que começa são positivas, com previ-

são de aumento de faturamento, produ-
ção, investimento e geração de emprego 
na indústria. Já o segmento fotovoltaico 
defenderá a criação de um programa de 
Estado dedicado a essa fonte - o que im-
pulsionaria ainda mais o mercado. 

Diferentemente dos últimos anos, 
2019 traz consigo um elemento adicio-

nal, além da virada do calendário: temos 
um novo presidente no comando da Nação, o 
que gera grande expectativa quanto à política 
econômica que será adotada e quais ações 
serão tomadas para recolocar o País nos ei-
xos. Como ninguém tem bola de cristal, nos 
resta esperar para ver. 

Confira nas próximas páginas as impres-
sões dos empresários sobre o ano que termi-
nou e as expectativas e anseios que eles nu-
trem em relação ao ano que se inicia. 
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Segundo ano consecutivo 
de crescimento  

na indústria

O faturamento da indústria 
eletroeletrônica em 2018 
deve fechar na casa dos R$ 
146,1 bilhões, com cres-

cimento nominal de 7% em relação a 
2017 (R$ 136 bilhões), segundo divul-
gou a Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee), no começo 
de dezembro. Esse resultado representa 
incremento real de 2%, descontando a 

inflação do setor que, segundo o Índice 
de Preços ao Produtor (IPP) do IBGE, fi-
cará em torno de 5% em 2018.

Para a produção industrial, a Abinee 
estima aumento de 2% na comparação 
com 2017, enquanto a utilização da ca-
pacidade produtiva deverá permanecer 
em 77%, mesmo patamar do ano an-
terior, denotando ainda uma ociosidade 
importante. Já os investimentos devem 

crescer 7%, fechando 2018 com resul-
tado de R$ 2,7 bilhões, ante R$ 2,5 bi-
lhões, em 2017. “Mesmo diante da crise 
política e econômica do Brasil, os inves-
timentos não pararam de acontecer, so-
bretudo por parte das companhias glo-
bais, que seguem os padrões internacio-
nais de atualizações e upgrades dos seus 
processos produtivos dos pontos de vista 
operacional e tecnológico”, ressaltou o 

Foto: ShutterStock
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presidente-executivo da Abinee, Hum-
berto Barbato.

Segundo Barbato, 2018 não foi ne-
nhuma maravilha, mas consistiu no se-
gundo ano consecutivo de crescimento, 
o que demonstra que o setor está em 
processo de recuperação, ainda que len-
ta. “Digamos que saímos da UTI e pas-
samos para o quarto de um hospital, e 
ainda necessitamos de alguns cuidados 
especiais”. Ele afirmou, entretanto, que 
a atividade produtiva ficou aquém das 
expectativas em 2018, em função dos 
seguintes fatores: volatilidade cambial, 
instabilidade dos mercados interno e 
externo, incertezas quanto às eleições 
e greve dos caminhoneiros.

Deve-se destacar que, ao final de 
2017, a perspectiva de crescimento do 
PIB brasileiro para 2018 estava acima de 
3%, o que levou a uma expectativa de 
expansão de 7% para a produção da in-
dústria eletroeletrônica. Esse percentual 
se mostrou muito abaixo da realidade 
(2%), visto que o PIB deverá aumentar 
apenas 1,5%.

O número de empregados do setor 
eletroeletrônico, que era de 234,2 mil 
no final de 2017, deve fechar 2018 com 
236 mil trabalhadores, ou seja, um in-
cremento de 1,8 mil postos de trabalho. 

Apesar do aumento (menor do que o 
projetado), o setor ainda não recuperou 
as perdas recentes no nível de emprego. 
É válido lembrar que em dezembro de 
2014 a indústria eletroeletrônica empre-
gava 294 mil trabalhadores.

No mercado internacional, as expor-
tações somaram US$ 5,9 bilhões, ape-
nas 1% acima das realizadas em 2017 
(US$ 5,8 bilhões), desempenho ainda 
insuficiente para alavancar o fatura-
mento do setor, segundo avaliação dos 
dirigentes da Abinee.

Já as importações subiram 9%, pas-
sando de US$ 29,6 bilhões, em 2017, 
para US$ 32,4 bilhões, em 2018. Dessa 
forma, a participação das importações 
de bens finais eletroeletrônicos no mer-
cado interno será ampliada de 25%, 
em 2017, para 28%, em 2018. Assim, 
o déficit da balança comercial atingirá 
US$ 26,5 bilhões, valor 12% superior 
ao apresentado no ano anterior (US$ 
23,8 bilhões).

Destaca-se o impacto das incertezas 
decorrentes das eleições presidenciais, 
durante praticamente o ano todo, tanto 
nas expectativas dos consumidores, como 
na confiança dos empresários, que inibiu 
as decisões de consumo e investimentos, 
respectivamente. Também agiu desfavo-
ravelmente sobre a atividade da indústria 
eletroeletrônica deste ano a greve dos 
caminhoneiros ocorrida no mês de maio.

Tal como ocorreu no ano anterior, em 
2018 a atividade do setor também foi in-
fluenciada positivamente pelos segmen-
tos de bens de consumo, especialmente 
das áreas de Informática e de Utilidades 
Domésticas, cujos acréscimos dos respec-
tivos faturamentos foram de 14% e 10%.

Quanto aos bens de Informática, o 
faturamento foi alavancado pelas ven-
das dos notebooks, tanto em decorrên-
cia do aumento das vendas em unida-
des, como pelo aumento do valor médio 
unitário dos produtos. No caso de Uti-
lidades Domésticas, a Copa do Mundo 
de Futebol motivou o consumo de tele-
visores, como já é de praxe.

Ainda no que tange aos bens de con-
sumo, as vendas de celulares não mostra-
ram incremento significativo. O faturamen-
to dos aparelhos fechou o ano de 2018 
com um aumento de 4% comparado a 
2017, enquanto as vendas em unidades 

Digamos que saímos da UTI e 
passamos para o quarto de um 
hospital, e ainda necessitamos de 
alguns cuidados especiais.
HUMBERTO BARBATO | ABINEE

Principais indicadores do setor
Indicador 2017 2018* 2018* x 2017

Faturamento (R$ milhões) 136.022 146.111 7%

Faturamento (US$ milhões) 42.606 41.158 -3%

Produção física (variação % no ano) 6,3% 2,0% -

Exportações (US$ milhões) 5.844 5.882 1%

Importações (US$ milhões) 29.633 32.416 9%

Saldo (US$ milhões) -23.789 -26.534 12%

Nº empregados (mil) 234,2 236,0 1%

Utilização capacidade instalada (%) 77% 77% -

Investimentos (R$ milhões) 2.508 2.694 7%

Investimentos (% do faturamento) 1,8% 1,8% -
*projeção  - FONTE: ABINEE
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recuaram 6%. Também neste caso, obser-
va-se que ocorreram vendas de produtos 
com maior valor unitário.

Por outro lado, as áreas do se-
tor eletroeletrônico fabricantes de 
bens de capital mostraram baixas 
taxas de crescimento, sofrendo os 
reflexos da falta de investimen-
tos tanto da iniciativa privada 
como do setor público.

Logo, o faturamento das 
áreas de Equipamentos In-
dustriais e de GTD (Geração, 
Transmissão e Distribuição de 
Energia Elétrica), apesar das elevações 
nominais apresentadas, de 7% e 9%, 
em termos reais corresponderam a 0% 
e 2%, respectivamente.

Um fato curioso a mencionar foram 
as importações no segmento de GTD, que 
subiram 40% em relação a 2017, tota-
lizando US$ 1,3 bilhão. “O número im-
pressiona, porém, praticamente a meta-
de desse total corresponde à importação 
de painéis solares fotovoltaicos”, revelou 
Roberto Barbieri, assessor de Coordena-
ção da Abinee. “Vamos fechar 2018 com 
6,5 milhões de módulos FV prontos im-
portados, somando US$ 650 milhões”, 
lamenta o executivo, já que grande parte 
do que está sendo trazido de fora poderia 
ser produzido e fornecido por fabricantes 

capacitados e instalados Brasil. No entan-
to, sobre o módulo importado não recai 
o imposto dos insumos (vidro, alumínio 
e outros) envolvidos na sua fabricação e 
o produto acabado chega a custar 30% 
a menos do que o nacional. “A indústria 
solar fotovoltaica traz grandes oportuni-
dades para o setor elétrico, mas é preci-
so desonerar a cadeia produtiva urgen-
temente”, alerta.   

Em relação à Automação Industrial, 
considerando a inflação média do setor 
de 5%, também haverá estabilidade no 
faturamento em termos reais. Na área 
de Telecomunicações, o faturamento dos 
fornecedores de equipamentos eletrôni-
cos para infraestrutura foi elevado em 
8%, refletindo a expansão dos investi-
mentos das operadoras.Por sua vez, o 
segmento de Material Elétrico de Insta-
lação (+2%) continuou sob o impacto 
do baixo desempenho da indústria da 
construção civil, que em 2018 ainda não 
mostrou reação significativa.

Finalmente, a indústria de Compo-
nentes Elétricos e Eletrônicos acom-
panhou a atividade do setor como um 
todo, com aumento nominal de 5% no 
faturamento, o que significa estabilida-
de em termos reais.

Faturamento total por área  
(R$ milhões)

Áreas 2017 2018** 2018** x 2017

Automação Industrial 4.489 4.693 5% 

Componentes 10.631 11.116 5%

Equipamentos Industriais 23.448 24.977 7%

GTD 16.367 17.773 9%

Informática 23.270 26.416 14%

Material de Instalação 7.426 7.543 2%

Telecomunicações 32.038 33.489 5%

Utilidades Domésticas 18.353 20.104 10%

Total 136.022 146.111 7%
**projeção  - FONTE: ABINEE

Projeções dos principais  
indicadores do setor

Indicador 2018 2019 2019 x 2018

Faturamento (R$ milhões) 146.111 157.327 8%

Faturamento (US$ milhões) 41.158 42.521 3%

Produção física (variação % no ano) 2,0% 7,0% -

Exportações (US$ milhões) 5.882 6.050 3%

Importações (US$ milhões) 32.416 35.260 9%

Saldo (US$ milhões) -26.534 -29.210 10%

Nº empregados (mil) 236,0 240,0 2%

Utilização capacidade instalada (%) 77% 79% -

Investimentos (R$ milhões) 2.694 2.989 11%

Investimentos (% do faturamento) 1,8% 1,9% -
FONTE: ABINEE

Ilustração: ShutterStock
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Para 2019, os indicadores econômi-
cos, conforme Boletim Focus do Banco 
Central, deverão ser melhores do que em 
2018, com crescimento do PIB de 2,5%, 
inflação em torno de 4,2% e a taxa Selic 
iniciando a 6,5% e terminando a 8,0% 
ao ano. “Com a reação da economia, o 
setor eletroeletrônico poderá mostrar 
uma evolução mais robusta em 2019 e 
retomar, efetivamente, o seu processo 
de crescimento, com o novo governo 
realizando as reformas necessárias”, 
reforça Barbato.

Conforme sondagem realizada com 
os associados da Abinee, mais de 82% 
das empresas estão prevendo incre-
mento nas vendas/encomendas para o 
próximo ano.

O índice de confiança das empre-
sas do setor, medido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e agregado 
pela Abinee, atingiu 65,2 pontos em 
novembro de 2018, maior índice dos 
últimos oito anos. As expectativas do 
consumidor, também divulgadas pela 
CNI, alcançaram o melhor resultado 
dos últimos quatro anos em outubro. 
“Aos poucos, a economia vai se reati-
vando e o ambiente parece demons-

trar uma maior confiança/esperança 
dos empresários, depois das instabili-
dades e incertezas do período eleito-
ral”, afirma o presidente do Conselho 
da Abinee, Irineu Govêa.

Portanto, para 2019, as empresas 
do setor eletroeletrônico projetam cres-
cimento de 8% no faturamento em re-
lação a 2018. Esta projeção é compa-
tível com a estimativa do próximo PIB, 
de 2,5%. A produção do setor também 
deve crescer 7% em 2019. Os investi-
mentos da indústria eletroeletrônica de-
vem ter incremento de 11%, totalizando 
R$ 3 bilhões no próximo ano. “O investi-
mento em P&D da área eletroeletrônica 
é o maior do setor industrial, que conta 
com cerca de 30 mil pesquisadores al-
tamente qualificados”, destaca o presi-
dente-executivo da Abinee.

A estimativa da Abinee é de que o 
nível de emprego aumente para 240 mil 
trabalhadores em 2019, com um acrésci-
mo de 4 mil pessoas. A utilização da ca-
pacidade instalada do setor deve passar 
de 77% para 79% em 2019.

E ainda: as exportações deverão cres-
cer 3% e as importações têm previsão de 

Projeções para faturamento  
total por área (R$ milhões)

Áreas 2018 2019 2019 x 2018

Automação Industrial 4.693 5.162 10%

Componentes 11.116 11.672 5%

Equipamentos Industriais 24.977 26.800 7%

GTD 17.773 19.044 7%

Informática 26.416 28.648 8%

Material de Instalação 7.543 7.920 5%

Telecomunicações 33.489 35.967 7%

Utilidades Domésticas 20.104 22.114 10%

Total 146.111 157.327 8%
FONTE: ABINEE

Perspectivas
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Realizamos uma pesquisa de mercado* em 2018 na qual constatamos que mais de 

95% de nossos atuais clientes estão satisfeitos com nossas soluções. Isto se deve 

principalmente à qualidade dos produtos e a excelência do suporte técnico.

Somos uma empresa de quase cem anos de história, oferecendo no Brasil uma vasta 

linha de produtos e soluções em automação industrial, que inclui: CLPs, IHMs, 

inversores de frequência, servo acionamentos, robôs industriais, CNCs, produtos de 

baixa tensão e de monitoramento de energia, entre outros. 

Visando agregar produtividade e qualidade a indústria, temos uma extensa de rede de 

distribuidores e integradores de automação industrial espalhados pelo pais. Possuímos 

também serviços de reparo, reposição de peças originais e atendimento em campo 

para CNC com rapidez e dinamismo.
* Pesquisa encomendada junto à MindMiners, finalizada em 04/07/2018.

mitsubishielectric.com.br/ia

mitsubishielectric.com.br/linkedin

mitsubishielectric.com.br/youtube

mitsubishielectric.com.br/facebook

(11) 4689-3000

Solução Completa em
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aumento de 9% em 2019, sendo, neste 
último caso, em função da própria amplia-
ção do mercado.

Quanto ao desempenho das áreas que 
compõem o setor eletroeletrônico, as ta-
xas de incremento deverão variar de 5%, 
no caso de Material Elétrico de Instalação 

e Componentes Elétricos e Eletrônicos, a 
10%, para os segmentos de Automação 
Industrial e Utilidades Domésticas.

No que se refere à área de Material 
Elétrico de Instalação, espera-se recupe-
ração da indústria da construção civil, e 
no caso de Automação Industrial, exis-

tem expectativas favoráveis para inves-
timentos na modernização do parque 
industrial do País. Os demais setores li-
gados ao consumo deverão responder 
ao crescimento econômico e contar com 
a consequente melhora dos indicadores 
de renda e emprego, acredita a Abinee.

Guilherme Mendonça, diretor da 
área de Geração, Transmissão e Distri-
buição (GTD) da Abinee, defende que 
o novo governo deverá ter como prio-
ridade a definição de um novo marco 
regulatório do setor elétrico, em dis-
cussão no governo anterior, e que não 
avançou.

“Nesse novo marco, deve-se pre-
ver a evolução da desregulamentação 

do setor elétrico com maior acesso 
dos consumidores ao mercado livre, 
e equação dos desequilíbrios finan-
ceiros gerados pelo risco hidrológi-
co, a adoção de tecnologias de smart 
grid e geração distribuída”, lista o 
executivo.

Para Mendonça, o governo deve 
também fazer o planejamento da tran-
sição do setor energético para “um 
modelo voltado a uma matriz renová-
vel descentralizada e digitalizada, além 

de alinhada com as metas de redução 
das emissões de carbono e de seguran-
ça energética”.

O diretor da Abinee classifica ainda 
como prioridade a realização de leilões 
de transmissão e geração de energia. 
O objetivo é garantir o abastecimento 
e menores custos de eletricidade, além 
da ampliação da matriz energética re-
novável, como eólica, solar e outras, e a 
utilização de usinas termelétricas a gás 
para a geração de base.

GTD
Foto: ShutterStock
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O ano de 2018 foi bastante 
positivo para o setor solar 
fotovoltaico, que registrou 
avanços importantes no 

País. Em meados de dezembro, a Associa-
ção Brasileira de Energia Solar Fotovol-
taica estimava que o mercado deveria fe-
char o ano com um crescimento superior 
a 100%, na comparação com o histórico 
da área construído até 2017. “Ou seja, 
em um único ano, 2018, a gente deve 
mais do que dobrar tudo que o setor fez 

até 2017”, comemora Rodrigo Sauaia, 
CEO da ABSOLAR. 

O setor iniciou 2017 com 1.147 MW 
operacionais da fonte solar fotovoltaica, 
estando cerca de 80% dessa potência 
concentrada em usinas de geração cen-
tralizada (de grande porte) e por volta de 
20% em sistemas de geração distribuída 
(pequeno porte). 

A previsão para o final do ano de 
2018 era ultrapassar a marca de 2.000 
MW operacionais. Conforme destaca 

Sauaia, contribuiu significativamente 
para esse progresso um trabalho rea-
lizado ao longo de diversos anos, em 
especial a partir de 2014, e que agora 
resultou em frutos importantes para o 
setor, em matéria de crédito: “Durante 
2018 tivemos a abertura de novas linhas 
de financiamento de bancos privados e 
bancos públicos, e também de fundos 
constitucionais do governo federal, e que 
agora terão um papel estratégico para 
ajudar a ampliar o acesso da população, 

Energia fotovoltaica 
mantém sequência de 

crescimento

Foto: ShutterStock
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das empresas, dos produtores rurais e 
do próprio governo à tecnologia solar 
fotovoltaica”. 

Entre os destaques dessa modalida-
de de crédito, é válido citar a abertura 
de fundos constitucionais para financiar 
pessoas físicas - algo que antes não exis-
tia. “Essa foi uma mudança de paradig-
ma importante e irá permitir que qual-
quer consumidor residencial, nas regiões 
atendidas pelos fundos constitucionais, 
ou seja, Nordeste, Norte e Centro-Oes-
te, possa buscar financiamento junto 
aos bancos repassadores desses fundos 

constitucionais para financiar energia 
solar fotovoltaica com condições espe-
ciais”, conta Sauaia. 

Conforme prossegue o porta-voz, 
outra conquista obtida em 2018 foi a 
abertura de financiamento para sistemas 
fotovoltaicos para pessoas físicas pelo 
programa Fundo Clima. Os recursos são 
gerenciados pelo BNDES e repassados 
por meio de bancos públicos nacionais, 
regionais, estaduais ou agências de fo-
mento estaduais. O próprio BNDES criou 
uma linha nova chamada BNDES Finame 
Energia Renovável, que também permi-

te financiamento para pessoas físicas e 
jurídicas.

Sauaia observa ainda que a ABSO-
LAR permite que seus associados se 
tornem correspondentes bancários de 
algumas instituições financeiras e tam-
bém acessem financiamentos especiais, 
inclusive públicos. “Por isso a gente acha 
importante que as empresas que estão 
atuando nesse negócio entrem em con-
tato com a ABSOLAR e venham fazer 
parte desse trabalho, porque elas vão 
ter condições de acessar linhas especiais 
para atuar no seu segmento”, convida. 

Potência Instalada Acumulada (MV) da Fonte Solar 
Fotovoltaica no Brasil e Projeção para 2019

Cadeia produtiva
Apesar do boom no setor, o mercado 

solar fotovoltaico brasileiro ainda é muito 
jovem, tendo muito o que aprender para 
evoluir com mais consistência e amadure-
cer de fato. Estima-se que o Brasil possui 

hoje pouco mais de 48 mil sistemas de 
geração distribuída solar fotovoltaica. O 
número é ínfimo, considerando que exis-
tem 82,5 milhões de unidades consumi-
doras de energia elétrica no País.

Justamente por esse motivo, a AB-
SOLAR tem alertado a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) que o mo-
mento ainda é precoce para fazer mu-
danças na regulamentação que rege o 
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segmento de geração distribuída solar 
fotovoltaica. “Mais adequado seria per-
mitir ao mercado que ele se desenvol-
va, que atinja de fato mais maturidade, 
o que ainda vai demandar mais de uma 
década, ao nosso ver, para que aí sim 
se avalie qualquer tipo de mudança de 
regra”, sugere Sauaia. 

O bom nível de competitividade 
apresentado pela energia solar fotovol-
taica em relação às outras fontes é um 
fator que contribui para o desenvolvi-
mento do setor. Segundo dados mun-
diais, a energia solar fotovoltaica é a 
fonte que mais rapidamente reduz seu 
preço, dentre as renováveis no planeta. 
Entre 2010 e 2018, o preço da fonte so-
lar fotovoltaica despencou 83%. 

No Brasil, a fonte solar fotovoltaica 
vendeu energia nos grandes leilões por 
cerca de R$ 146 e R$ 120 por MWh, 
em 2017 e 2018, respectivamente. E, 
nas duas ocasiões, a fonte foi a segunda 
mais barata dentre as que participaram 
desses dois leilões de energia nova A-4. 
“Ou seja, a energia solar fotovoltaica 
vendeu a preço mais barato do que bio-
massa e do que Pequena Central Hidre-
létrica. Cabe destacar que a fonte solar 
fotovoltaica nunca teve os mesmos in-
centivos que foram dados a essas outras. 
A fonte solar, sem apoio do governo, já 
se tornou mais barata que biomassa e 
PCH”, compara Rodrigo Sauaia. 

A prova de que o setor ainda precisa 
amadurecer está na ameaça que paira 
sobre a cadeia produtiva brasileira. Atu-
almente existem mais de 40 fabricantes 
instalados em território nacional produ-
zindo módulos fotovoltaicos, inversores, 
estruturas, rastreadores solares, baterias 

e materiais elétricos variados utilizados 
pelo setor. 

Parte dessas empresas enfrenta hoje 
um grande desafio: determinadas maté-
rias-primas utilizadas pelos fabricantes 
de módulos fotovoltaicos estão sujeitas 
a uma tributação “injusta e despropor-
cionalmente elevada”, como destaca a 
ABSOLAR, o que faz com que o preço 
de um módulo fotovoltaico produzido no 
Brasil chegue a custar 30% mais do que o 
mesmo equipamento importado. Enquan-
to os fabricantes nacionais chegam a pa-
gar 40% e até 50% de impostos sobre a 
matéria-prima, o módulo pronto, impor-

tado, tem um imposto mínimo de 12%. 
“Não faz sentido. Por conta dessa de-

sigual e injusta carga tributária, o Brasil 
está exportando empregos para outros 
países, em vez de gerar esses empregos 
na cadeia produtiva em território nacio-
nal. Por isso a ABSOLAR tem recomen-
dado ao governo federal que estruture 
uma política industrial de competitivida-
de para a fonte solar fotovoltaica, uma 
vez que essas fábricas de módulos estão 
hoje sob risco de encerrar suas ativida-
des no País, por conta da falta de isono-
mia tributária que existe em relação ao 
módulo fotovoltaico”, revolta-se Sauaia.

Futuro promissor
A ABSOLAR estima que o setor solar 

fotovoltaico ultrapassará a marca dos 3 
mil MW operacionais em 2019, oriundos 
de sistemas de pequeno, médio e gran-
de porte, e resultando em crescimento 

de 88,3%, em relação a 2018. A adição 
de mais de 1 mil MW no sistema con-
sumirá investimentos de R$ 5,2 bilhões.

Mas nem tudo são flores. Entre os 
desafios para serem enfrentados em 

2019, a questão do apoio à fabrica-
ção local está entre aquelas que exigi-
rão ações imediatas. No passado o go-
verno fez um esforço importante para 
conseguir atrair ao País a fabricação de  
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equipamentos fotovoltaicos para dar 
início a uma cadeia produtiva de alto 
conteúdo tecnológico e gerador de em-
pregos em território nacional. O CEO da 
ABSOLAR avalia que essa primeira etapa 
teve sucesso, mas um sucesso incomple-
to, justamente por conta desse impasse 
envolvendo a questão tributária. 

“É uma questão de fato de ur-
gência, porque existe um risco real de 
que o setor perca parte de sua cadeia 
produtiva, se não houver uma medida 
corretiva por parte do governo federal. 
É fundamental que o governo seja in-
formado a respeito desse tema, e, aci-
ma de tudo, que possamos traçar uma 
estratégia coerente com a nova visão 
econômica que está sendo trazida pela 
equipe de governo, mas que também 
gere e não destrua valor de uma cadeia 
que está de fato em situação emergen-
cial”, analisa Rodrigo Sauaia. 

A ABSOLAR pretende também es-
tabelecer debates com o novo governo 
já neste começo de ano para propor a 
criação de um programa de Estado vol-
tado para a energia solar fotovoltaica, 
estabelecendo metas de médio e lon-
go prazos. A ideia é buscar a atração 
de R$ 100 bilhões em novos investi-
mentos privados no setor e gerar um 
milhão de empregos, com a instalação 
de 30.000 MW da fonte solar fotovol-
taica até 2030.

O programa contém uma série de 
recomendações para o próprio governo 
federal, como a instalação de energia 
solar fotovoltaica em escolas, hospi-
tais, postos de saúde, prédios públicos, 
etc. Desta forma, seria possível reduzir 
significativamente os gastos com ener-
gia elétrica, permitindo que o governo 
invista esses recursos em melhores ser-
viços para a população.

Rodrigo Sauaia diz que dentro do 
próprio programa de governo apresen-
tado por Jair Bolsonaro já havia uma 
menção clara a respeito do potencial 
econômico e social que a energia so-
lar fotovoltaica representa e se anima: 
“Estamos de fato otimistas e com a 
expectativa, tanto em relação à Pre-
sidência, quanto ao Ministério (Minas 
e Energia), de que tenhamos debates 
bastante produtivos e profícuos para 
ajudar no desenvolvimento do nos-
so País”. 

Quando voltar a crescer em ritmo 
mais forte, o Brasil necessariamen-
te precisará de maior disponibilidade 
de energia elétrica. Assim, o CEO da 
ABSOLAR diz esperar que o governo 
estabeleça um planejamento estra-
tégico para o setor elétrico brasileiro 
de forma a incorporar nesse plano a 
expansão da matriz elétrica por meio 
de fontes competitivas, como a solar 
fotovoltaica.

Ao que tudo indica, o setor solar 
fotovoltaico constitui uma área pro-
missora, para quem está em busca de 
emprego ou pretende mudar de área 
de atuação. Há estudos que preveem 
um crescimento bastante expressivo 
da utilização dessa fonte no Brasil, nas 
próximas décadas. “Nosso setor vai re-
presentar uma gigante oportunidade, 
seja para profissionais que queiram 
atuar nesse mercado, seja para em-
preendedores novos ou empresários 
existentes que buscam novas áreas 
de atuação, e consequentemente ha-
verá uma grande oportunidade de de-
senvolvimento também para o País. 
Nossa expectativa é de poder contri-
buir de forma muito significativa com 
o desenvolvimento nacional, tanto no 
seu pilar econômico como nos pilares 
social, estratégico e ambiental”, con-
firma Rodrigo Sauaia.

Em um único ano, 2018, o 
setor solar fotovoltaico deve 
mais do que dobrar tudo que 

o segmento fez até 2017.
RODRIGO SAUAIA | ABSOLAR

O setor fotovoltaico vai representar 
uma grande oportunidade, seja 
para profissionais que queiram 
atuar nesse mercado, seja 
para empreendedores novos 
ou empresários existentes que 
buscam novas áreas de atuação.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



POTÊNCIA 25

No segmento de distribuição 
e revenda de material elé-
trico, foi possível identificar 
uma tendência positiva, em 

2018: os empresários estiveram preo-
cupados em despender novos investi-

mentos, tanto em inovação quanto em 
linhas de produto diferenciadas e nos 
níveis de serviço. “Esta preocupação é 
um sinal claro de que, para superar as 
dificuldades impostas pela desacelera-
ção da nossa economia, o setor enten-

deu a necessidade de se reinventar, e 
esta foi sua principal conquista no ano”, 
avalia Marcos Sutiro, diretor Colegiado 
da ABREME (Associação Brasileira dos 
Revendedores e Distribuidores de Ma-
teriais Elétricos).

Setor de distribuição 
foca digitalização  

e inovação
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Segundo o dirigente, o mercado de 
distribuição de material elétrico se mo-
vimentou bastante em 2018 e apresen-
tou uma recuperação que acabou tra-
duzindo-se em contratações - com um 
índice superior a 7% - e na previsão de 
crescimento do setor de 8%, em rela-
ção a 2017, constituindo uma expecta-
tiva de crescimento total de 6%, consi-
derando distribuição e revendas. “São 
números favoráveis e esperançosos”, 
resume Sutiro.   

Mas, diante de um ritmo de cres-
cimento do País ainda desacelerado, 
e com as mudanças no cenário políti-
co, as expectativas do setor para 2019 
são bastante comedidas. A expectativa 
é atingir um crescimento de 5,2% no 
contexto geral e um aumento tímido, 
em termos de faturamento de peças. O 
nível de emprego caminha na mesma 
direção, com previsão de crescer algo 
em torno de 4,6%. 

O que não faltarão são desafios e 
mudanças pela frente. De acordo com 
Marcos Sutiro, assim como observado 
em 2018, as empresas de distribuição 
deverão investir ainda mais na inova-
ção de seus processos e ferramentas na 
tentativa de agregar soluções aos pro-
dutos, e, com isto, a tendência de mer-
cado é de aumento das oportunidades, 
mas também da concorrência. “Como 
temos reforçado, adotar novas práticas 
e processos que fujam da venda sem 
direcionamento e mudem para 
a venda consultiva e tenham 
foco no cliente é essencial, 
nos dias de hoje”, comenta. 

O diretor Colegiado da ABREME 
destaca ainda que a transformação di-
gital do setor é outra preocupação que 
deverá constar nas pautas de 2019. 
“O caminho digital é uma prioridade 
para a integração com os clientes, e 

também para reforço das vendas, 
além, é claro, de debates sobre 

políticas mais duras quanto a 
regulação de preços e servi-
ços prestados no mercado”, 

complementa. 
Sutiro falou também 

sobre sua expectati-
va quanto ao go-
verno Bolsonaro: 
“Precisamos acre-
ditar que o gover-
no consiga se arti-

cular corretamente 
nas relações econô-

micas e sociais, e o cenário já demons-
tra alterações, como grandes conglo-
merados anunciando investimentos e 
expansões para 2019. Estes anúncios 
são demonstrativos do otimismo eco-
nômico que se inicia. Novas políticas 
deverão ser adotadas, o que dará fo-
lego para nossa economia, e damos a 
Bolsonaro, na pior das hipóteses, o be-
nefício da dúvida”.

O dirigente fez uma avaliação 
positiva do novo quadro ministerial. 
“Uma equipe econômica que tem 
viés liberal-reformista e que está bem-
-intencionada, do ponto de vista da 
economia. 

Aparentemente, as escolhas dos 
ministros têm dado fôlego ao novo 
governo, como podemos observar pela 
aprovação popular e pelas mudanças 
nos índices brasileiros. Novamente, 

O caminho digital é 
uma prioridade para 
a integração com os 
clientes, e também 
para reforço das 
vendas. 
MARCOS 
SUTIRO | 
ABREME
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devemos dar a eles - no mínimo - o 
benefício da dúvida, pois após anos 
de desaceleração e desemprego, dívi-
das acumuladas e problemas fiscais, a 
equipe tem muito dever de casa pela 
frente”, pondera. 

Sobre as possíveis dificuldades que 
o novo governo encontrará pela frente, 
Sutiro diz que, apesar do apoio de uma 
base numerosa, Bolsonaro tem oposi-
tores fortes, e que haverá certa “re-
sistência” quanto aos planos a serem 
adotados. “O governo deverá ser firme 
nas tratativas que acredita”, opina.  

O diretor da ABREME entende que a 
reforma da Previdência é pauta impor-
tantíssima para o crescimento do País, e 
deve ser tratada com prioridade, junta-
mente com outras reformas e propostas 
mais complexas “e que seriam temas de 
difícil aprovação legislativa”. 
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Festa e 
reconhecimento

Evento que há anos faz parte do calendário dos dirigentes da área elétrica 
nacional, o Prêmio Abreme Fornecedores novamente encerrou um ano em 
grande estilo. A tradicional premiação atraiu um grande número de perso-
nalidades da indústria e do comércio de materiais elétricos em uma noite de 

festa e confraternização na capital paulista. 
O encontro, que mantém a estrutura de coquetel, jantar e premiação, é organi-

zado pela Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elé-
tricos (Abreme). Ele ocorreu no dia 06 de dezembro no Buffet Tôrres, e contou com 
a presença de mais de 500 convidados ligados a este segmento.

Essa foi a décima quarta edição da premiação, que manteve o formato de anos 
anteriores e que representa o principal reconhecimento da indústria por parte de 
seus clientes lojistas. A NewSense, parceira há anos da associação, novamente foi a 
responsável pela pesquisa junto aos lojistas de material elétrico. Nessa edição, hou-
ve duas novidades em relação aos segmentos abordados na premiação. Além dos 
tradicionais segmentos de Iluminação e Fios e Cabos, o setor de Dispositivos Elétri-
cos foi dividido entre Residencial e Industrial. Além disso, o segmento de Material de 
Instalação passou a se chamar Material de Infraestrutura e Instalação.

Assim como em anos anteriores, os três primeiros colocados de cada setor foram 
homenageados com os troféus ouro, prata e bronze. Também foram premiadas as in-
dústrias que se destacaram na pesquisa em relação aos anos anteriores.

O grande prêmio da noite foi para a Schneider Electric, novamente apontada 
como Fornecedor do Ano. Já o troféu Persona Abreme foi entregue ao empresário 
Geraldo Lewinski, da Metaltex.

Nas próximas páginas apresentamos os vencedores do Prêmio Abreme Forne-
cedores 2018 e a lista dos dez primeiros colocados em cada segmento pesquisado.

EM CLIMA DE CONFIANÇA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019, 

PRÊMIO ABREME FORNECEDORES ATRAI MAIS DE 500 

PERSONALIDADES DA ÁREA ELÉTRICA EM SÃO PAULO.

Associação Brasileira dos Revendedores
e Distribuidores de Materiais Elétricos
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História  
de Respeito

Emocionante. Assim foi a entre-
ga do troféu Persona Abreme 
2018, que fez uma justa home-
nagem ao empresário Geraldo 

Lewinski, fundador da Metaltex. Nascido 
no dia 22 de dezembro de 1927, em Lyck 
na Alemanha, o Sr. Geraldo chegou ao 
Brasil com seus pais e irmãos em 1939. 
Na ocasião, a família buscou refúgio no 
País para fugir do nazismo, indo morar 
com conhecidos na cidade de São Paulo. 

Com rápida adaptação ao novo País, 
o Sr. Geraldo desde cedo se dedicou a 
atividades ligadas à eletricidade. Se tor-
nou eletrotécnico e, ainda jovem, conse-
guiu emprego na Philips, onde chegou a 
coordenar a construção da primeira te-
levisão da marca do Brasil. Nesta época 
casou-se e teve dois filhos, Osmar e Enio.

O Sr. Geraldo Lewinski era radioama-
dor e possuía um equipamento formado 
por um transmissor e um receptor. Os 
dois aparelhos tinham de ser ligados a 
uma mesma antena, mas não ao mes-
mo tempo. Quando se falava, conecta-
va-se o transmissor à antena, e quando 
se recebia, o receptor era conectado à 
mesma antena.

A tarefa de se fazer a troca quan-
do se terminava de falar e passava-se a 
ouvir, exigia que uma chave de comuta-
ção (chave de faca bastante volumosa) 
fosse acionada, o que era um incômodo. 

PRÊMIO PERSONA ABREME 
Ao lado do filho Ênio Lewinski (à esq.), o Sr. Geraldo Lewinski, da Metaltex 

(centro), recebeu o troféu Persona, das mãos de João Carlos Faria Júnior,  
diretor Colegiado da Abreme (à dir.). Merecida homenagem pelos 60 anos 

de existência da empresa frente ao mercado de material elétrico.

DIRETORIA DA  

ABREME HOMENAGEIA 

GERALDO LEWINSKI,  

DA METALTEX.

Achando esta tarefa algo atrasado em 
termos de tecnologia, Sr. Geraldo pen-
sou em melhorar o sistema e a sua ideia 
foi trocar a chave por um relé. 

Seu pai, que foi telegrafista na Pri-
meira Guerra Mundial e conhecia o 
princípio de funcionamento do relé, lhe 
explicou como ele funcionava. Na épo-
ca ninguém tinha o relé disponível para 
vender no Brasil e a maioria nem sabia 
o que ele era. Dessa forma, o Sr. Geraldo 

resolveu fabricar seu próprio relé e ele 
funcionou bem. Tanto que seus colegas 
radioamadores viam o novo dispositivo 
de comutação e ficavam maravilhados, 
pedindo que ele lhes fizesse alguns. 

O Sr. Geraldo cordialmente fazia e 
não cobrava nada. Até que depois de 
alguns pedidos e relés fabricados, ele 
decidiu passar a comercializar o produ-
to. Era o ano de 1948, e o Sr. Geraldo 
ainda trabalhava na Philips. 

PRÊMIO 
ABREME 
2018

PRÊMIO PERSONA 
ABREME
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No início, ele fazia artesanalmente 
os relés e vendia para uma loja de com-
ponentes elétricos. Sua produção inicial-
mente era de apenas um relé por dia, 
mas logo a produção cresceu e o avan-
ço o levou a contratar um funcionário, 
além de ter a ajuda de seu pai. 

Mesmo assim, a produção era pe-
quena, fato que mudou após o telefo-
nema de um representante de uma fa-
bricante de elevadores. A pessoa levou 
o Sr. Geraldo à empresa, onde lhe mos-
traram dois relés de chamada de eleva-
dores e lhe perguntaram se ele poderia 
fazer relés como aqueles. Ele disse que 
sim e fabricou 10 amostras daquele relé. 
Depois de alguns meses a surpresa: Sr. 
Geraldo foi informado que seus relés ti-
nham sido aprovados pela empresa nos 
Estados Unidos, o que gerou um pedido 
de 10 mil relés. 

Com isto, houve a necessidade de 
aumentar a estrutura. Nessa época no-
vos funcionários foram contratados pelo 
Sr. Geraldo e a empresa se muda para 

um espaço maior, na Rua Bandeira Pau-
lista, no bairro do Itaim.

Nesse mesmo período, o Sr. Geral-
do também recebeu um telefonema do 
Gilberto Affonso Penna, da Revista An-
tenna, do Rio de Janeiro, que desejava 
lhe fazer uma visita. O Gilberto, que era 
radioamador, trouxe então dois relés 
americanos. Ele explicou que precisa-
va publicar na sua revista artigos que 
usavam aqueles relés e que ninguém 
os tinha no Brasil, o que inviabilizava 
as montagens. O Sr. Geraldo se propôs 
então a fabricar os relés.

Eram relés de placa, relés de alta re-

PRÊMIO PERSONA ABREME 2018
Momento de grande emoção para 
a família Lewinski e colaboradores. 
Ênio Lewinski, Geraldo Lewinski e 
Eliéser Silva, da Metaltex, juntos 
comemoram o Prêmio Persona 
ABREME 2018. 

sistência de bobina, de 5.000 a 10.000 
Ohms, os quais são acionados por cir-
cuitos com válvulas. Testados pelo Gil-
berto, os relés se mostraram ótimos e os 
artigos que os utilizavam começaram a 
serem publicados.

O importante disto tudo é que mui-
tas pessoas montando os projetos pu-
blicados que utilizavam os relés come-
çaram a consumi-los industrialmente. 
Com isto surgiram então muitas indús-
trias que passaram a consumir os relés 
da Metaltex que, então, juntamente com 
estas novas empresas, foi crescendo até 
ser o que é hoje.

Oficialmente a Metaltex foi funda-
da em 1958. Hoje ainda é controlada 
apenas pela família Lewinski, sendo 
uma empresa 100% nacional, com 
250 funcionários. A matriz está locali-
zada na cidade de São Paulo, e a em-
presa possui mais 14 filiais espalhadas 
pelo Brasil. Em 2018 a empresa fez 60 
anos e o Sr. Geraldo 90, por isso foi 
um ano muito importante para a fa-
mília Metaltex.

PRÊMIO PERSONA ABREME 2018
Geraldo Lewinski, emocionado, 

agradece a homenagem recebida 
da ABREME através do Prêmio 

Persona 2018 ao lado de seu filho 
Enio Lewinski.
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FORNECEDOR DO ANO 
Momento de grande alegria para toda a equipe Schneider, quando juntos 

sobem ao palco para receberem das mãos de Marcos Sutiro, diretor 
Colegiado da Abreme, o troféu de Melhor Fornecedor do Ano 2018. Da 
esquerda para a direita Ricardo Menck, Gerson Vieira de Souza, Sonia 

Turolla, Patrícia Cavalcanti, Klécios Souza, Tânia Cosentino, Marcos Matias, da 
Schneider; Marcos Sutiro, da ABREME; Anderson Guerra, Davi Lopes, Jonatas 

Abreu, Henrique Salles(atrás), Daniel Gatti e Ivan Lúcio da Silva, da Schneider.

SCHNEIDER ELECTRIC É APONTADA  

COMO FORNECEDOR DO ANO.Mais uma vez a Schneider 
Electric domina os holo-
fotes no Prêmio Abreme 
Fornecedores e conquis-

ta o principal troféu da noite, sendo indi-
cada como Fornecedor do Ano.

A companhia lidera a Transformação 
Digital em Gestão de Energia Elétrica e 
Automação em Residências, Edifícios, 
Data Centers, Infraestrutura e Indústrias. 
Com presença em mais de 100 países, 
a Schneider é líder em Gestão de Ener-
gia em Média e Baixa tensão, Energia 
Segura e em Sistemas de Automação. 
Fornece soluções integradas para efici-
ência, que combinam energia, automa-
ção e software.

A empresa vê no Prêmio Abreme o 
reconhecimento de todo o trabalho feito 
nos Distribuidores e Revendedores pela 
equipe da Schneider. “Temos implemen-
tado na organização um processo de 
melhoria contínua, em que utilizamos 
os resultados da pesquisa como uma de 
nossas fontes de dados para avaliar for-
tes e as oportunidades de melhoria. Ven-
cemos nos últimos anos e trabalhamos 
com a ambição de nos manter no topo”, 
comenta Davi Lopes, gerente do canal 
Distribuidor da Schneider Electric Brasil.

Sobre o relacionamento com os lojis-
tas, a companhia entende que o parcei-
ro é uma peça importante na cadeia até 
a utilização dos produtos pelos usuários 
finais. Toda equipe e estratégia são orien-
tadas ao sell-out do parceiro, potenciali-
zando seus serviços, equipe de vendas e 

proporcionando ferramentas digitais para 
acelerar sua comunicação com a Schnei-
der. “Implementamos pelo terceiro ano o 
programa de relacionamento ‘Together’, 
que mede e premia os parceiros com 
maior intensidade de relacionamento 
com a Schneider, e deste programa te-
mos o ‘Professional Journey’, que leva o 
grupo premiado a conhecer tendências e 
inovações de mercados em outros países 
para aplicar em sua empresa, trazendo 
diferenciação e maior competitividade”, 
completa Lopes.

FORNECEDOR  
DO ANOPRÊMIO 

ABREME 
2018

Parceria fortalecida

Empresa Pontos
 1º Schneider Electric 1.139
 2º WEG 832
 3º Siemens 614
 4º Legrand 491
 5º Steck 461
 6º Tramontina 418
 7º Philips 414
 8º Corfio 381
 9º Prysmian 375
10º Cobrecom 286

Ranking Geral
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PRYSMIAN | OURO 
Jorge Parente, diretor Colegiado da 

ABREME, fez a entrega do troféu 
Ouro do segmento “Fios e Cabos” 
a João Carro Aderaldo, CCO Brasil 

do Grupo Prysmian.

COBRECOM | BRONZE 
Gustavo Verrone Ruas, diretor 

Comercial da Cobrecom, recebeu 
o troféu Bronze do segmento 
“Fios e Cabos” das mãos de 

Marcos Sutiro, diretor Colegiado 
da ABREME.

SIL | PRATA 
Nemias de Souza Noia, diretor 

Colegiado da ABREME, fez a entrega 
do troféu Prata do segmento “Fios 
e Cabos” a Marcelo Barone, diretor  

Executivo da Sil.

INDUSCABOS | DESTAQUE 
José Alexandre Almeida Luiz 

Júnior, diretor Administrativo e 
Industrial da Induscabos, recebeu 

das mãos de Ricardo Ryoiti Daizem, 
diretor Colegiado da ABREME,  a 

homenagem como empresa Destaque 
do segmento “Fios e Cabos”.

AS DEZ 
MELHORES 
EMPRESAS

FIOS E CABOS

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Apoio Comercial
Empresa Pontos
1º Prysmian 1.736
2º Sil 1.555
3º Cobrecom 1.499
4º Corfio 1.438
5º Nexans 543
6º Induscabos 439
7º Nambei 362
8º Megatron 245
9º RCM 228
10º Condumig 177

Qualidade
Empresa Pontos
1º Prysmian 2.158
2º Sil 1.530
3º Corfio 1.341
4º Cobrecom 1.308
5º Nexans 543
6º Nambei 432
7º Induscabos 399
8º Condumig 192
9º RCM 174
9º Megatron 174

por critérios

Apoio de Marketing

Empresa Pontos
1º Sil 1.718
2º Prysmian 1.710
3º Cobrecom 1.524
4º Corfio 1.248
5º Nexans 522
6º Induscabos 509
7º Nambei 358
8º Megatron 237
9º RCM 212
10º Guaçu 173

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Empresa Pontos

6º Induscabos 446
7º Nambei 385
8º Megatron 218
9º RCM  204

10º Condumig 174 

Empresa Pontos

1º Prysmian 1.876
2º Sil 1.595
3º Cobrecom 1.440
4º Corfio 1.347
5º Nexans 537

Ranking Geral
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LEDVANCE | OURO 
Jean Bazeto, Diretor de Vendas 
para o Canal Trade da Ledvance 

Brasil, recebeu o troféu Ouro 
do segmento “Iluminação” das 

mãos de Francisco Simon, diretor 
Colegiado da ABREME.

OUROLUX | BRONZE 
Paulo Roberto de Campos, diretor 

Colegiado da ABREME, fez a 
entrega do troféu Bronze do 

segmento “Iluminação” a Antonio 
Carlos Pazeto, diretor Comercial da 

Ourolux.

PHILIPS | PRATA 
Daniel Tatini, Presidente da Philips 
Lighting Brasil, recebeu o troféu 
Prata do segmento “Iluminação” 

das mãos de João Carlos Faria 
Júnior, diretor Colegiado da 

ABREME.

EMPALUX | DESTAQUE 
Bruno Paolo Rossi , Diretor Comercial 

da Empalux, recebeu das mãos de 
Reinaldo Gavioli, diretor  Colegiado 
da ABREME,  a homenagem como 
empresa Destaque do segmento 

“Iluminação”.

AS DEZ 
MELHORES 
EMPRESAS

ILUMINAÇÃO

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Apoio Comercial
Empresa Pontos
 1º Ledvance 1.502

2º Philips 1.336
3º Ourolux 1.267
4º Brilia 463
5º Empalux 365
6º Intral  341
7º Kian 333
8º Taschibra 276
9º FLC 268

10º G-Light 211

Qualidade
Empresa Pontos
 1º Philips 1.671

2º Ledvance  1.660
3º Ourolux 1.038
4º Intral 409
5º Brilia 350
6º Empalux  315
6º FLC 315
8º Taschibra 304
8º Kian 304

10º Blumenau 192

por critérios

Apoio de Marketing

Empresa Pontos
1º Ledvance 1.597
2º Philips 1.515
3º Ourolux  1.193
4º Brilia 473
5º Intral  358
6º Kian 342
7º Empalux  322
8º G-Light 261
9º FLC 212

10º Taschibra 208

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Empresa Pontos

6º Empalux 335
7º Kian 326
8º FLC 267
9º Taschibra 265

10º G-Light 207

Empresa Pontos

 1º Ledvance 1.586
 2º Philips 1.507
3º Ourolux 1.165
4º Brilia 426
5º Intral 370

Ranking Geral
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SCHNEIDER | OURO 
Patrícia Cavalcanti, diretora Retail da 
Schneider Electric, recebeu o troféu 

Ouro do segmento “Dispositivos 
Elétricos Residenciais” das mãos de 
Reinaldo Gavioli, diretor Colegiado 

da Abreme.

WEG | BRONZE 
Jorge Parente, diretor Colegiado da 
ABREME, entregou para Ricardo da 
Rocha Brando, Gerente de Vendas 
Construção Civil da WEG, o troféu 
Bronze do segmento “Dispositivos 

Elétricos Residenciais”.

LEGRAND | PRATA 
Francisco Simon, diretor Colegiado 
da ABREME, entregou a Demétrius 

Basile, diretor de Marketing 
da Legrand, o troféu Prata do 

segmento “Dispositivos Elétricos 
Residenciais”.

TRAMONTINA | DESTAQUE 
Marco Antonio Tomazel, gerente 

de Vendas da Tramontina, recebeu 
o prêmio Destaque do segmento 

“Dispositivos Elétricos Residenciais” 
das mãos de Nemias de Souza Noia, 

diretor Colegiado da Abreme.

AS DEZ 
MELHORES 
EMPRESAS

DISPOSITIVOS 
RESIDENCIAIS

por critérios
Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Empresa Pontos

6º Tramontina 611
7º Fame 512
8º Alumbra 325
9º Soprano 293

10º Margirius 253

Empresa Pontos

1º Schneider Electric 1572
2º Legrand 1357
3º WEG 1154
4º Siemens 1075
5º Steck 896

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Apoio Comercial
Empresa Pontos
 1º Schneider Electric 1.514

2º Legrand 1.282
3º WEG 1.212
4º Steck 1.022
5º Siemens 964
6º Tramontina  620
7º Fame 480
8º Soprano 318
9º Alumbra 310

10º Margirius 277

Qualidade
Empresa Pontos
 1º Legrand 1.576

2º Schneider Electric 1.572
3º Siemens 1.283
4º WEG 1.059
5º Steck 729
6º Tramontina  554
7º Fame 535
8º Alumbra  301
9º Soprano 271

10º Margirius 253

Apoio de Marketing

Empresa Pontos
  1º Schneider Electric 1.639

2º WEG  1.196
3º Legrand 1.187
4º Siemens 961
5º Steck 945
6º Tramontina 666
7º Fame 522
8º Alumbra 370
9º Soprano 288

10º Enerbras 259

Ranking Geral
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SIEMENS | OURO 
Excepcionalmente, a Siemens 

justificou a não participação no 
cerimonial do Prêmio ABREME 
Fornecedores/2018 devido à 

incompatibilidade de agendas, 
pois, na mesma data do evento 
da ABREME, todos os diretores 

e gestores de negócios da 
Siemens, relacionados com o canal 
distribuição estavam, também, em 
evento. Posteriormente, o Troféu 

Ouro de Melhor 
Fornecedor 

do segmento 
“Dispositivos 

Elétricos 
Industriais/2018”, 
será encaminhado 
pela ABREME para 

a Siemens.

WEG | BRONZE 
Paulo Rogério Braz, gerente de 

Vendas da WEG, recebeu o troféu 
Bronze do segmento “Dispositivos 

Elétricos Industriais” das mãos 
de Ricardo Ryoiti Daizem, diretor 

Colegiado da Abreme.

SCHNEIDER ELECTRIC | PRATA 
Klécios Souza, vice Presidente 

Buildings da Schneider Electric, 
recebeu o troféu Prata do segmento 
“Dispositivos Elétricos Industriais” 
das mãos de Marcos Sutiro, diretor 

Colegiado da Abreme.

EATON | DESTAQUE 
Omar Zaire, Vice Presidente América 
Latina da Eaton, recebeu das mãos 

de Paulo Roberto de Campos, diretor  
Colegiado da ABREME, a homenagem 
como empresa Destaque do segmento 

“Dispositivos Elétricos Industriais”.

AS DEZ 
MELHORES 
EMPRESAS

DISPOSITIVOS 
INDUSTRIAIS

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Apoio Comercial
Empresa Pontos
 1º Schneider Electric 2.218

2º Siemens 2.205
3º WEG 1.942
4º Steck 1.105
5º Soprano 325
6º ABB 294
7º Eaton 223
8º Metaltex 209
9º JNG 187 

10º GE 178

Qualidade
Empresa Pontos
 1º Siemens 2.779

2º Schneider Electric 2.106
3º WEG 1.897
4º Steck 854
5º ABB  333
6º Soprano 230
7º GE 197
8º Eaton 189
9º JNG  156

  9º Legrand 156

por critérios

Apoio de Marketing

Empresa Pontos
  1º Siemens 2.338

2º Schneider Electric 2.240
3º WEG 1.936
4º Steck 1.073
5º ABB  308
6º Soprano 268
7º GE 206
7º Eaton 206
9º Metaltex  201

10º Legrand  148

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Empresa Pontos

6º Soprano 275
7º Eaton 206
8º GE 193
9º Metaltex 187

10º JNG 159

Empresa Pontos

1º Siemens 2446
2º Schneider Electric 2185
3º WEG 1924
4º Steck 1007
5º ABB 312

Ranking Geral
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LEGRAND | OURO 
Nemias de Souza Noia, diretor 

Colegiado da Abreme, fez a 
entrega do troféu Ouro do 

segmento “Infraestrutura” para 
Thiago Freccia, gerente Nacional 

de Vendas da Legrand.

TRAMONTINA | BRONZE 
André Luis de Lima, diretor 

Comercial da Tramontina, recebeu 
o troféu Bronze do segmento 
“Infraestrutura” das mãos de 
Ricardo Ryoiti Daizem, diretor 

Colegiado da Abreme.

TIGRE | PRATA 
Paulo Roberto de Campos, 

diretor Colegiado da Abreme, 
fez a entrega do troféu Prata do 
segmento “Infraestrutura” para 

Emerson Sá dos Santos, gerente de 
Vendas da Tigre.

AMANCO | DESTAQUE 
Rodrigo Fernandes, gerente Regional 

de Vendas da Amanco, recebeu a 
homenagem como empresa Destaque 

do segmento “Infraestrutura”, das 
mãos de Francisco Simon, diretor 

Colegiado da ABREME.

AS DEZ 
MELHORES 
EMPRESAS

MATERIAL DE 
INFRAESTRUTURA  

E INSTALAÇÃO

por critérios
Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Ranking Geral
Empresa Pontos

6º Perfil Líder 363
7º Amanco  360
8º Dispan 323
9º Elecon 293

10º Calhas Kennedy 275

Empresa Pontos

1º Legrand 1.852
2º Tigre 1.043
3º Tramontina 734
4º Wetzel 463
5º Real Perfil 457

Fonte: Pesquisa NewSense/Abreme 2018

Apoio Comercial
Empresa Pontos

 1º Legrand 1.796
2º Tigre 987
3º Tramontina 764
4º Real Perfil 491
5º Wetzel 446
6º Perfil Líder 382
7º Amanco 352
8º Dispan 342
9º Elecon 332

10º Calhas Kennedy 298

Qualidade
Empresa Pontos

 1º Legrand 1.894
2º Tigre 1.111
3º Tramontina 751
4º Wetzel 438
5º Real Perfil 433
6º Amanco 318
7º Perfil Líder 313
8º Dispan 300
8º Elecon 300

10º Calhas Kennedy  276

Apoio de Marketing

Empresa Pontos

 1º Legrand 1.867
2º Tigre 1.030
3º Tramontina 680
4º Wetzel 513
5º Real Perfil 445
6º Amanco 418
7º Perfil Líder 397
8º Dispan 329
9º Calhas Kennedy 246

10º Elecon 241
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  A Inovação e  seus Métodos
É comum a associação direta en-

tre inovação e criatividade, no 
entanto o processo de inovação 
tem muito mais a ver com o mé-

todo que propriamente com a criatividade.
Certamente que a criatividade é uma 

habilidade determinante na qualidade 
da inovação que é gerada, mas apenas 
ela não garante o resultado da inovação, 
e como já definimos em outras matérias 
desta coluna, a inovação é a soma da 
invenção com o resultado. 

Isso se deve ao fato de que a inova-
ção não parte da ideia de solução, mas 
sim da ideia de problema. A inovação em 
seu método não objetiva encontrar a re-
posta mais criativa para um determinado 
problema, mas sim usar a criatividade 
para se imaginar hipóteses prováveis 
de solução do problema. Desta forma, 
o mais importante para qualquer méto-
do de inovação não é saber responder, 
mas sim saber perguntar.

As perguntas certas são meio ca-
minho andado para o surgimento de 

uma solução inovadora, a qual nem 
sempre precisa ser criativa, muitas ve-
zes trata-se de algo já pensado ante-
riormente, mas que não foi executado 
corretamente, ou talvez nem tenha 
iniciado sua execução, seja por limi-
tações tecnológicas ou orçamentárias. 
Ou ainda, a solução pode surgir como 
uma adaptação de uma outra ideia já 
aplicada anteriormente para algum ou-
tro propósito ou mercado.

O Facebook não foi a primeira rede 
social, antes dele já contávamos com o 
Orkut. A ideia de um sistema operacio-
nal baseada em “janelas”, o Windows, 
ou o mouse, foram copiados por Bill Ga-
tes e Steve Jobs, respectivamente, da Xe-
rox, que nunca deu a devida importância 
a essas duas criações que mudaram a 
interface entre homem e máquina.

Há quem pense que o tablet foi cria-
ção de Steve Jobs, quando muito antes 
de seu lançamento a Amazon lançou o 
Kindle, que por sua vez foi criado por 
Jeff Bezos. Será? Não é o que diriam os 

criadores da séria Jornada nas Estrelas.
A inovação não vive de criatividade, 

mas sim de inspiração, e justamente por 
isso é que o método acaba sendo deter-
minante no processo de criação.

Uma das mudanças da era dos softwa-
res e da internet dos dias de hoje é o fato 
de que muitos produtos passaram a ser 
virtuais, e desta forma a experimentação 
passou a ser um método muito útil para 
o seu desenvolvimento.

Na época em que os produtos eram 
majoritariamente físicos, os investimen-
tos para criá-los e produzi-los eram altos, 
por isso havia a necessidade de se fazer 
inúmeros testes antes de serem lançados 
ao mercado, pois um erro colocava em 
risco todo o investimento em protótipos, 
máquinas e rede de distribuição. Já na 
era virtual, em que muitos produtos pas-
saram a ser apenas softwares baixados 
da internet, o risco de algum erro no seu 
desenvolvimento e lançamento é redu-
zido drasticamente. Neste caso a experi-
mentação se torna muito mais eficiente, 
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  A Inovação e  seus Métodos
pois o objetivo deixou de ser a obtenção 
de garantias de sucesso do produto por 
meio de previsões e análises e passou a 
ser a geração de hipóteses inovadoras a 
partir dos “feedbacks” de seus usuários. 

Steve Jobs que não acreditava em 
pesquisas de mercado, chegou a de-
clarar para a revista Business Week em 
maio de 1998 o seguinte: “Para uma 
coisa tão complicada, é realmente difícil 
conceber produtos com base em estudos 
do tipo ‘focus groups’. Muitas vezes, as 
pessoas não sabem o que querem até 
que mostremos a elas”.

Uma vez que a experimentação se 
tornou extremamente útil para o processo 
de inovação, diversas metodologias foram 
criadas com base em metodologias das 
áreas de software e design, agora fundi-
das para a criação de inovação e de novos 
modelos de negócios, como é o caso do 
Design Thinking e do Design Sprint.

O Design Thinking é um método que 
começou a ser desenvolvido na década 
de 70, a partir de estudos sobre as for-
mas de solução de problemas. O termo 
foi cunhado por Rolf Faste, professor de 
Stanford e foi adaptado para a adminis-
tração por David M. Kelley, colega de 
Faste em Stanford e fundador da IDEO, 
empresa de consultoria de design de 
produtos americana.

É baseada na solução de problemas 
a partir da síntese, em contrapartida ao 
método estritamente científico de solu-
ção de problemas que tem como ponto 
de partida a análise. Ou seja, enquanto 
o método científico se preocupa estrita-
mente em analisar o problema em seus 
detalhes para entender seu mecanismo 
para depois criar a solução, o design se 
volta à criação de outras hipóteses de so-
lução de um determinado problema, por 
meio da geração de diversar sínteses não 
pensadas. Trata-se de uma outra forma de 

abordagem de solução de problemas, a 
qual pode ser dividida em quatro partes:

Imersão, momento designado à 
aproximação do problema, buscando 
suas mais diversas perspectivas, a fim 
de se criarem novas análise e sínteses 
de forma simultânea.

Análise e síntese, momento em que 
se identificam padrões identificáveis que 
facilitam o desenvolvimento de ideias de 
soluções Ideação ou “ideation”, que por 
meio de consultas ao público alvo e da 
participação colaborativa de equipes mul-
tidisciplinares cria hipóteses de solução.

Prototipação ou prototipagem, é a 
fase em que ideias abstratas ganham 
uma forma concreta a fim de promover 
testes reais da solução criada. 

Já o Design Sprint é um método 
criado por Jake Knapp, John Zeratsky 
e Braden Kowitz, utilizado pela Google 
desde de 2012, mas que se tornou mais 
difundido a partir de 2016 com o livro 
“Sprint” que aborda a implantação do 
método para a criação de soluções ino-
vadoras em apenas 5 dias.

A partir dos princípios como a tan-
gibilidade de ideias, trabalhos em grupo 
e individual, experimentação, processos 
objetivos de escolha de ideias e limita-
ção de tempo para as atividades, esta 
metodologia se torna extremamente 
prática e objetiva na criação de protóti-
pos de produtos e modelos de negócios.

O tempo necessário para desenvol-
vê-la é de apenas 5 dias originalmente 
(já há uma versão 2.0, em que é aplica-
da em 4 dias!).

No primeiro dia é desenvolvida a 
visão geral do problema, com seu ma-
peamento e a escolha de um alvo a ser 
atacado.O segundo dia é dedicado ao 
desenvolvimento do esboço de possíveis 
soluções para o problema identificado 
no dia anterior.

No terceiro dia decide-se dentre to-
das as soluções criadas, qual será mere-
cedora de seguir adiante e se tornar um 
protótipo, o que é feito no quarto dia.

E finalmente no quinto e último dia 
este protótipo é testado para poder ser 
colocado em produção.

Para que toda esta objetividade gere 
resultado é fundamental foco total no 
método, por isso recomenda-se que seja 
realizado em espaços adequados, com 
os recursos necessários e sem interrup-
ções, mas com intervalos programados 
para que a intensidade das atividades 
não prejudique o processo de criação.

As novas tecnologias trouxeram no-
vos método para a geração de inovação 
mais eficientes e adaptados à velocida-
de de criação de produtos e modelos de 
negócios dos dias de hoje. Baseadas na 
criação de hipóteses e experimentação, 
tornam-se mais rápidas que os métodos 
tradicionais para a criação de protótipos 
baseados em análises profundas e de-
talhadas de mercado. 

Mas seja baseado nos novos mé-
todos ou nos métodos tradicionais, 
atribuir exclusivamente à criatividade 
a responsabilidade pela criação sem-
pre foi injusto. A criatividade sem ter 
seu potencial orientado por meio de 
uma metodologia dificilmente chega 
ao resultado, elemento essencial da 
inovação.
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Manutenção 
é fundamental para 

a eficiência
INDÚSTRIA BRASILEIRA DEVE ESTAR ATENTA À 

REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS 

DOS MOTORES ELÉTRICOS PARA ASSEGURAR O 

ALTO RENDIMENTO, PROLONGAR A VIDA ÚTIL E 

GARANTIR MAIOR PRODUTIVIDADE DO PARQUE 

INDUSTRIAL COM SEGURANÇA.

REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

De modo geral, os motores 
constituem os equipamen-
tos que mais consomem 
energia elétrica no mundo. 

Fazer a manutenção adequada desse 
tipo de máquina é essencial para man-
tê-la funcionando conforme projeta-
do originalmente, de maneira segura e 
sem desperdício de energia. No Brasil, 
por exemplo, segundo dados do Minis-

tério de Minas e Energia (MME), o se-
tor industrial consome cerca de 45% 
da energia elétrica produzida no País, e 
os motores representam quase 70% do 
consumo de energia nas indústrias. Ou 
seja, a força motriz responde por cerca 
de 30% de toda energia elétrica consu-
mida no Brasil. 

De acordo com a Associação Brasi-
leira dos Comercializadores de Energia 

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck



POTÊNCIA44

MERCADO MOTORES ELÉTRICOS

(Abraceel), a grande indústria previu 
um aumento de cerca de R$ 20 bilhões 
nos gastos com eletricidade até 2018, 
o que deve incrementar em 47% a fa-
tura paga atualmente pelos consumi-
dores industriais de energia elétrica. E 
os principais responsáveis pela signifi-
cativa fatia de gastos com energia na 
maioria das indústrias são os motores 
elétricos. Além disso, as indústrias que 
mantêm motores elétricos antigos em 
funcionamento tendem a pagar contas 
ainda mais altas.

Para se ter uma noção da ordem 
de grandeza, no primeiro semestre de 
2017, segundo o site agenciabrasil.ebc.
com.br/economia, o consumo de energia 
elétrica no Brasil foi de 233.221 GWh, 
resultando numa média de 38.870 GWh 
por mês. Dentro desse contexto, os mo-
tores representaram cerca de 11.660 
GWh, já que consomem 30% do to-
tal de energia. Se considerarmos que 
o consumo médio de uma residência 
brasileira seja de 220 kWh por mês, o 
consumo dos motores seria equivalente 
ao consumo de cerca de 52,2 milhões 
de residências.

Supondo que fosse realizado um 
trabalho geral de eficiência energética 
no Brasil, e fosse possível reduzir o con-
sumo de energia elétrica dos motores 
em 10%, o que isso significaria para a 
população?

Altamir Machado, engenheiro do 
Departamento de Assistência Técni-
ca da WEG Motores, responde: “Essa 
economia de energia elétrica de 1.166 
GWh representaria a possibilidade de 
viabilizar 5,22 milhões de residências 
no País, sem a necessidade de constru-
ção de novas usinas de geração. Esse 
exemplo ilustra perfeitamente um fato: 

a eficiência energética é a melhor fonte 
de energia elétrica no mundo”.

Sendo assim, as indústrias brasilei-
ras precisam estar atentas à necessida-
de de realizar manutenções periódicas e 
de trocar motores elétricos antigos por 
novos, para garantir o alto rendimento, 
a maior condutividade elétrica, as me-
nores perdas energéticas, a maior vida 
útil dos equipamentos e, consequente-
mente, a maior produtividade do par-
que industrial.

O consumo de energia de um mo-
tor elétrico está inversamente relacio-
nado ao seu rendimento, isto é, quanto 
maior for seu rendimento (eficiência em 
transformar energia elétrica em energia 
mecânica), menor será seu consumo de 
energia. E um eficaz sistema de manu-
tenção é fundamental para que o bom 
rendimento do motor se mantenha ao 
longo dos anos de operação. 

“Se, ao contrário, o sistema de ma-
nutenção for falho/inadequado, irá pre-
judicar significativamente qualquer tra-
balho de eficiência energética que even-
tualmente venha a ser realizado. Pois o 
rendimento dos motores decrescerá ao 

longo do tempo, e a economia de ener-
gia obtida logo após a implantação do 
trabalho de eficiência, será seriamente 
prejudicada”, afirma Machado.

Todos os tipos de motores elétricos 
industriais precisam passar por manu-
tenção, sem exceção. O que acontece 
é que o plano de manutenção poderá 
variar de motor para motor, dependen-
do de seu porte, de sua função, de sua 
condição de instalação e operação, de 
sua importância dentro do processo in-
dustrial, etc. Mas um bom sistema de 
manutenção deve englobar todos os 
motores da planta industrial.

Aqui, é importante ressaltar que 
existem vários tipos de manutenção, 
como a sensitiva, a preditiva, a preventi-
va e a corretiva. Num adequado sistema 
de gestão da manutenção, comumente 
chamado de Plano de Manutenção, to-
dos esses tipos de manutenção podem 
conviver, sem problema ou conflito ne-
nhum. É extremamente importante re-
alizar ações de manutenção preventiva 
periodicamente, a fim de evitar paradas 
inesperadas de produção devido ao mau 
funcionamento dos motores.

ATENÇÃO 
Fazer a manutenção adequada dos 

motores é essencial para mantê-los 
funcionando conforme projetados 

originalmente, de maneira segura e 
sem desperdício de energia.
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O motor elétrico é o que faz a indústria crescer e, a partir de 2019, ele ganha ainda mais eficiência. 
O Brasil passa a adotar o IR3 como o novo índice de rendimento padrão. Faça a migração com quem é referência 
em alta performance e garanta muito mais economia em energia. A WEG possui o portfólio mais completo do 
mercado, do nível padrão a rendimentos superiores, e serviços que fazem toda a diferença para o seu negócio. 

Motores de rendimento
IR3 PREMIUM

IR4 SUPER PREMIUM
IR5 ULTRA PREMIUM

Transformando energia em soluções.    www.weg.net 
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Os motores elétricos podem sofrer a 
ação agressiva de diversos agentes pre-
sentes em campo, tais como:
➧  Ambientais: presença de pó, sujei-

ra, umidade, altas temperaturas, etc.
➧  Fatores mecânicos: afrouxa-

mentos de fixações, oxidações em 
bases, vibrações do equipamento 
acionado ou de máquinas próxi-
mas, falha de lubrificação (falta ou 
excesso), etc.

➧  Fatores elétricos: variações no 
nível de tensão (sub ou sobreten-
sões), maus contatos em painéis, 
falha em aterramento, falha em ca-
bos de alimentação, falha em chave 
elétrica de acionamento, etc.

➧  Problemas operacionais: sobre-
carga, excesso de partidas em pe-
queno espaço de tempo, frenagens 
elétricas, reversões, etc.
“Problemas como esses poderão 

afetar o desempenho do motor, preju-
dicar seu rendimento elétrico (e conse-
quentemente aumentar seu consumo 
de energia) e até mesmo levá-lo a uma 
falha prematura”, sublinha Machado.

Segundo o engenheiro, alguns dos 
problemas citados poderão ser detec-
tados por um método de manutenção, 
chamado de Inspeção Sensitiva, a qual 
não requer instrumentação para ser 
executada, e sim os sentidos huma-

nos. Problemas como sujeira e ruído 
anormal, por exemplo, podem ser de-
tectados por um profissional que ins-
pecione a máquina utilizando apenas 
seus sentidos naturais (visão e audição, 
nesse exemplo), sem a necessidade de 
instrumentos.

Paralelamente à Inspeção Sensitiva, 
poderá ser aplicado um segundo méto-
do, chamado de Manutenção Preditiva, 
a qual necessita de instrumentos espe-
cíficos de medição. Um dos princípios 
básicos da Preditiva é que as inspeções 
devem ocorrer com determinada frequ-
ência, de modo que os resultados pos-
sam ser comparados aos resultados das 
inspeções anteriores, e assim ser possí-
vel avaliar a condição do equipamento. 
“A manutenção preditiva normalmente 
engloba somente a medição e análise 
de vibração dos motores, porém a WEG 
sugere que sejam incorporadas também 
medições (e registros, obviamente) de 
temperatura e corrente dos motores”, 
acrescenta o engenheiro.

Importante ressaltar que as inspe-
ções sensitiva e preditiva não interferem 
na operação dos equipamentos e nem 
na produção da planta, pois, são reali-
zadas com os equipamentos em funcio-
namento normal.

Para auxiliar nesse tipo de manu-
tenção, sem intervenção na produção, 

existem instrumentos que são instala-
dos nos motores e permitem seu moni-
toramento on-line. Como exemplo, Ma-
chado cita o WEG Motor Scan, o qual 
deve ser fixado à carcaça do motor e 
permite o monitoramento da vibração, 
da temperatura e do tempo de opera-
ção do equipamento, ao longo de todo 
o período em que estiver instalado. 
“Uma característica muito importante 
desse instrumento é que sua comunica-
ção com o sistema de monitoramento 
é wireless, isto é, não há necessidade 
de cabos”, informa.

Segundo Machado, dependendo do 
que for detectado nas inspeções sensiti-
va e preditiva, e também no monitora-
mento pelo WEG Motor Scan, a equipe 
de manutenção da empresa poderá de-

Tipos de Manutenção

As inspeções sensitiva e preditiva 
não interferem na operação dos 
equipamentos e nem na produção 
da planta fabril, pois, são 
realizadas com os motores em 
funcionamento normal.
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terminar se o motor está apto a seguir 
em operação ou se deverá ser subme-
tido a uma manutenção preventiva no 
local (limpeza, reaperto de parafusos, 
instalação de ventilações especiais no 
local, etc.), ou ainda se será necessária 
sua remoção, para realizar a manuten-
ção preventiva em oficina.

“A eliminação dos problemas cita-
dos certamente contribuirá para uma 
vida longa do motor. Porém, mesmo com 
todos os cuidados em campo, e mesmo 
que as manutenções sensitiva e preditiva 
não indiquem a necessidade de manu-
tenção preventiva, é interessante o es-
tabelecimento das manutenções preven-
tivas periódicas nos motores. O objetivo 
da preventiva é realizar uma inspeção 
dimensional e elétrica nos componentes, 

e determinar sua respectiva condição”, 
esclarece o engenheiro da WEG.

Há componentes no motor que so-
frem muitos esforços ao longo do tempo 
de operação, como os rolamentos, eixo 
e as caixas de mancais, e podem vir a 
sofrer desgastes. Caso haja a evolução 
de algum problema nesses componen-
tes, que não seja corrigido a tempo, o 
motor poderá vir a falhar sem “prévio 
aviso”, gerando paradas inesperadas 
de produção, com perdas econômicas 
diretas e geração de riscos, tanto aos 
operadores das plantas quanto aos pro-
fissionais de manutenção. 

Nestes casos, a manutenção terá de 
ser realizada em regime de emergência, 
para restauração das condições normais 
de produção no menor tempo possível, 

e dependendo do problema ocorrido, da 
capacidade e experiência dos profissio-
nais disponíveis no momento e da es-
trutura e instrumentos de manutenção 
disponíveis, o risco de acidentes poderá 
ser bastante elevado.

Normalmente, a periodicidade reco-
mendada para executar os serviços de 
manutenção nos motores elétricos está 
relacionada à vida L10 dos rolamentos, 
também conhecida como vida útil. Ou 
seja, quando vencer o prazo da vida es-
perada dos rolamentos (prazo este nor-
malmente disponível nos manuais dos 
fabricantes dos motores), a recomenda-
ção é que sejam substituídos, e nesse 
momento, aproveita-se para fazer uma 
inspeção geral no motor.

“Estamos citando os mancais de 
rolamento por estes serem utilizados 
na grande maioria dos motores. Caso 
os mancais sejam de deslizamento ou, 
eventualmente, de algum outro tipo 
(magnéticos, por exemplo), recomen-
damos consultar o fabricante do motor 
para verificar qual sua vida útil espera-
da”, alerta Machado.

De acordo com os especialistas, o 
acompanhamento diário por parte do 
pessoal de operação é bastante salutar 
para os motores, pois, caso observem 
algum comportamento anormal, como 
aumento do nível de ruído ou do nível 
de vibração, a equipe de manutenção 
deve ser acionada para uma avaliação 
minuciosa. Outro sinal muito importan-
te é a ocorrência de desarmes da pro-
teção elétrica. “O ideal é que, se hou-
ver desarme da proteção, o pessoal de 
operação não reenergize o motor sem 
que a equipe de manutenção analise 
a situação, pois, em caso de ruídos e/
ou vibração elevados, ou ocorrência de 
desarmes, manter o motor em operação 
pode representar riscos à sua integrida-
de”, adverte Machado.

Quanto à substituição de um motor 
da planta por um motor de maior rendi-
mento, essa decisão dependerá de alguns 
fatores. Por exemplo, se um motor for re-
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lativamente antigo, pode ser interessan-
te sua substituição por um motor com 
maior rendimento, em função da redu-
ção no consumo e economia na conta de 
energia. Se além de relativamente antigo, 
esse motor tiver um histórico expressivo 
de manutenções, sua substituição por um 
motor com maior rendimento seria muito 
mais interessante, pois, além da econo-
mia na conta de energia, haveria redução 
também nos custos de manutenção, além 
do aumento da confiabilidade e produti-
vidade da planta industrial.

Conforme já citado, o consumo de 
energia de um motor elétrico depende 
fundamentalmente de seu rendimen-
to, ou seja, do nível de eficiência com 
que ele transforma energia elétrica em 
energia mecânica. Logo, quanto menor 
o nível de perdas internas, maior será 
o rendimento do motor e menor o seu 
consumo de energia. As ações agressi-
vas a que são submetidos podem, ao 
longo do tempo, influenciar no aumento 
das perdas internas dos motores, preju-
dicando seu rendimento, e, consequen-
temente, aumentando o consumo de 
energia elétrica.

Um plano de manutenção inade-
quado, independente do equipamen-

to, pode colocar em risco a integridade 
física dos operadores que lidam com 
esses equipamentos em seu dia a dia. 
No caso dos motores, os riscos envol-
vem tanto questões elétricas (choques 
e/ou descargas elétricas, incêndio, ex-
plosão, etc.) como mecânicas (eixos e 
polias desprotegidos, projeção de ob-
jetos, etc.). Para eliminar, ou pelo me-
nos minimizar a um nível admissível/
controlável esses riscos, é fundamental 
executar não somente procedimentos 
rigorosos de instalação, mas também 
planos de manutenção minuciosos e 
cumpridos à risca.

“A manutenção preventiva, na qual 
o motor deve ser retirado de operação e 
encaminhado a uma assistência técnica 
autorizada do fabricante, via de regra, 
já prevê o balanceamento do conjunto 
rotativo e substituição dos rolamentos. 
Mas, a partir dos resultados das inspe-
ções, será definida a necessidade de 
substituir outros componentes, como 
tampa e ventilador, por exemplo. Aqui, 
é importante registrar que se deve sem-
pre optar pela substituição do compo-
nente, e não pela sua recuperação, já 
que a substituição por componentes 
originais é a forma mais segura para 

Se o sistema de manutenção 
dos motores for inadequado, irá 
prejudicar significativamente 
qualquer trabalho de eficiência 
energética que venha a ser realizado.
ALTAMIR MACHADO | WEG

que o motor retorne em plenas condi-
ções à operação desejada”, ressalta o 
especialista da WEG.

A manutenção de motores elétricos 
é bastante abrangente, como foi exposto 
nesta reportagem, e pode ser composta 
de trabalhos realizados em campo (me-
dição de temperatura e vibração, limpe-
za, reaperto/substituição de parafusos 
de fixação na base, etc.) ou em oficina 
(manutenção preventiva).

Para realizar o trabalho de manu-
tenção de motores elétricos, o profissio-
nal deve ter formação em curso técnico, 
de mecânica ou elétrica, dependendo 
do tipo de serviço a ser executado. 
Além dessa formação, deverá possuir 
treinamentos em todos os procedimen-
tos técnicos que componham o sistema 
de manutenção dos equipamentos, seja 
manutenção em campo ou em assistên-
cia técnica autorizada pelo fabricante.

Infelizmente no Brasil ainda não 
existe uma normalização específica 
para o tema “manutenção de motores 
elétricos”. Existe uma norma interna-
cional, a IEC 60034-23, e no momen-
to, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) está coordenando um 
trabalho, mediante uma Comissão de 
Estudo (ABNT/CE-003:002.001), com 
vistas a desenvolver uma norma simi-
lar no Brasil.

Para a manutenção dos motores de 
sua fabricação, a WEG recomenda que 
os clientes sigam rigorosamente as ins-
truções e procedimentos descritos nos 
manuais e guias WEG, os quais podem 
ser encontrados no site www.weg.net. 
A empresa possui uma extensa rede de 
assistência técnica autorizada para ma-
nutenção de motores elétricos. 
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Plenobras  
no ranking da excelência

HÁ 24 ANOS NO 

MERCADO, EMPRESA 

É REFERÊNCIA 

NA VARIEDADE, 

ATENDIMENTO E 

NA LOGÍSTICA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAIS ELÉTRICOS 

E HIDRÁULICOS NO 

SUL DO PAÍS.

REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

Com mais de 30 mil itens co-
mercializados e amplo esto-
que para pronta-entrega, a 
Plenobras, distribuidora de 

materiais elétricos e hidráulicos com sede 
em Porto Alegre (RS), não para de cres-
cer. O segredo para o sucesso, segundo 
o diretor geral da empresa Gerson Sal-
les, é a atenção constante a fatores que 
realmente fazem a diferença, como pre-
ço competitivo, agilidade e conforto no 
atendimento, suporte técnico, compro-
metimento e bom relacionamento com 
os clientes. 

Presente no mercado gaúcho des-
de 1993, resultado do processo de ter-
ceirização da gigante mundial de fios 
e cabos Alcoa, a Plenobras disponibi-
liza uma extensa variedade de produ-

tos hidráulicos e para saneamento, de 
equipamentos elétricos de alta, média 
e baixa tensão, iluminação, automação 
industrial, equipamentos de proteção in-
dividual e coletiva (EPIs e EPCs), energia 
solar fotovoltaica, linha de gás e incên-
dio, infraestrutura de telecomunicações, 
entre outros. 

A Plenobras possui um complexo co-
mercial distribuído em uma área de 16 
mil m2, localizado na região central de 
Porto Alegre, que compreende: um es-
toque com mais 30 mil itens à pronta- 
entrega; quatro equipes de televendas, 
totalizando 60 vendedores, para aten-
der os setores da construção civil, indús-
tria, empresas de projeto e engenharia, 
concessionárias de energia, instaladoras 
elétricas e hidráulicas; uma equipe téc-
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ESTRUTURA
A Plenobras possui um complexo 

comercial distribuído em uma área 
de 16 mil m2, localizado na região 

central de Porto Alegre.

nica para especificar corretamente os 
produtos de acordo com as necessida-
des do cliente; uma ampla loja com mais 
de mil itens expostos e onze vendedo-
res; e um estacionamento para abrigar 
mais de 100 veículos. No total, são 160 
colaboradores e uma frota própria com 
seis caminhões e três carros. 

“Na nossa loja, os clientes podem 
conferir todo o mix de produtos, com 
atendimento especializado, ágil e efi-
ciente, podendo retirar o seu pedido no 
momento da compra”, esclarece Salles. 
A oferta está dividida nas seguintes ca-
tegorias de produtos:
✘  Materiais hidráulicos: água fria, 

água quente, esgoto, caixas d’água, 
louças e metais;

✘  Comando e sinalização: botões 
e sinaleiros;

✘ EPI e EPC;
✘  Partida e proteção: disjuntores, 

relés, contatores, fusíveis, chaves de 
partida, softstarters, inversores de 
freqüência;

✘  Fios e cabos: cobre, alumínio, aces-
sórios e marcadores;

✘  Iluminação: lâmpadas fluorescen-
tes, luminárias comerciais, reatores, 
luminárias industriais, lâmpadas LED, 
lâmpadas metálicas;

✘  Interruptores e tomadas: em-
butir, sistema “X”, plugues e acopla-
mentos, campainhas e cigarras, piso;

✘  Isoladores e segurança: disjun-
tores e acessórios, fitas, conectores e 
emenda, aterramento;

✘  Infraestrutura elétrica: eletro-
calhas, perfilados, conduletes e aces-
sórios, conduítes e mangueiras, ele-
trodutos, dutos, fixadores;

✘  Infraestrutura de telecomu-
nicações: cabeamento estruturado 
para sistemas LAN, nas categorias 
CAT5E e CAT6E, cabos de fibra óp-
tica, patch painel, patch cord, racks, 
tomadas e conectores, tubulações e 
canaletas de alumínio e PVC, e de-
mais acessórios; e

✘  Sistemas de geração de energia 
solar fotovoltaica: placas solares, 
inversores, cabos, string box, estrutu-
ras e dispositivos de proteções.
Além da venda presencial na loja, 

a Plenobras realiza visitas comerciais 
aos clientes, vendas por telefone, loja 
in company e possui um projeto de e- 
commerce, com início previsto para este 
ano. Para garantir a pronta-entrega, a 
empresa mantém um estoque médio 
para 60 dias. “Todos os pedidos são 
processados no mesmo dia e entregues 
no dia seguinte, através de frota pró-
pria. E, em casos de distâncias maiores, 
os pedidos também são embarcados no 
mesmo dia, através de serviço terceiri-
zado”, explica Salles.

O foco da empresa é o mercado cor-
porativo do Rio Grande do Sul, embora 
tenha clientes em outros Estados tam-
bém. A Plenobras conta com uma equipe 
especializada para atender os diferentes 
segmentos de mercado: construção ci-
vil (que inclui construtoras, instaladoras, 

empresas de engenharias, arquitetos), 
indústria em geral (pequenas, médias e 
grandes); manutenção elétrica e hidráu-
lica (redes comerciais, hospitais, escolas, 
universidades, condomínios); e por fim, 
pessoas físicas.

Segundo o diretor, os principais dife-
renciais que colocam a Plenobras numa 
posição de destaque no mercado em 
que atua são o suporte técnico para a 
especificação correta do produto; en-
trega ágil com prazo de um dia; equi-
pe de vendas treinada e especializada 
no conhecimento dos materiais; centro 
de distribuição com todas as operações 
centralizadas em um só espaço; loja mo-
derna e com equipe de onze vendedores 
para atender com eficiência e agilidade; 
estoque com diversidade de produtos 
das principais marcas do mercado na-
cional e internacional.

Para dar suporte a essa estrutura 
de atendimento, a Plenobras investe 
permanentemente em sistemas opera-
cionais e de gestão, a fim de agregar 
mais agilidade, produtividade e confia-
bilidade nos seus processos. Além dis-
so, promove o desenvolvimento de sua 
equipe, capacitando-a para realizar o 
atendimento especializado, tanto pelo 
televendas quanto presencialmente em 
sua loja física.
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“A Plenobras tem uma cultura mui-
to forte de foco no cliente. Entendemos 
que a razão de existirmos é a excelência 
do atendimento ao cliente e, para isso, 
contamos com uma forte parceria com 
nossos fornecedores para que, juntos, 
alcancemos a excelência na prestação 
de serviço, deixando o cliente cada vez 
mais satisfeito e, inclusive, superando 
suas expectativas”, revela Salles.

 

Desempenho 
no último 

ano
Em 2018, os números da Plenobras 

surpreenderam. A empresa registrou 
crescimento da ordem de 13%, man-
tendo a margem média dos anos ante-
riores. Também teve aumento de 20% 
na sua carteira de clientes corporativos 
e acréscimo de 10% no número de ci-
dades atendidas no Rio Grande do Sul. 
Além disso, houve incremento de 12% 
na linha de produtos comercializados.

“Tivemos alguns anos em que tra-
balhamos com resultados e indicadores 
superiores, entretanto, ficamos muito sa-
tisfeitos com o que conseguimos alcan-
çar, porque o cenário econômico não foi 
exatamente como esperávamos, tendo 
em vista os problemas de ordem polí-

tica, greve dos caminhoneiros e outros 
eventos turbulentos que aconteceram 
durante o ano de 2018”, salienta Salles.

Já para 2019, a empresa cultiva boas 
expectativas, dada a maior credibilida-
de do novo governo. “Vislumbramos 
um cenário onde os investidores estarão 
mais otimistas e mais propensos a fazer 
novos investimentos. Também estamos 
confiantes porque sabemos que existe 
uma demanda de investimentos reprimi-
da dos últimos quatro anos, e agora, as 
empresas terão de efetivar estes apor-
tes que, por consequência, vão gerar um 
maior volume de negócios”, prospecta 
o executivo.

Quanto ao novo governo, o diretor 
da Plenobras espera que a lição de casa 
seja feita, no que diz respeito à Reforma 
Tributária, já que a situação atual está 

freando o País de maneira calamitosa. 
“Além disso, esperamos que o governo 
viabilize, através de iniciativas públicas e 
privadas, os investimentos em infraestru-
tura, que, por sua vez, está no seu limite 
em todos os sentidos. Feito isso, teremos 
um cenário promissor para a atuação da 
Plenobras, visto que estamos inseridos 
neste contexto com nossa oferta”.

A distribuidora gaúcha entende que 
tem capacidade de crescer a uma média 
acima dos 30% ao ano, nos próximos 
cinco anos. Para isso, está elaborando 
um planejamento estratégico, que com-
preende diversas ações e investimentos 
de fontes diversas. “Estamos investindo 
fortemente na parte de automação co-
mercial da empresa, ampliando cada vez 
mais o número de sistemas, tanto na lo-
gística como na área comercial. Estamos 
com uma equipe desenvolvendo o pro-
jeto de e-commerce, plataforma criada 
para contribuir ainda mais com a agili-
dade de vendas oferecida pela empre-
sa. Este ano haverá ainda investimento 
em renovação e ampliação da frota de 
caminhões, além de melhorias na nos-
sa loja, com projetos voltados à maior 
interação do cliente com os produtos e 
com a tecnologia que a Plenobras ofe-
rece e distribui”, cita Salles.

A razão de existirmos é a 
excelência do atendimento ao 
cliente e, para isso, contamos com 
uma forte parceria com nossos 
fornecedores para que, juntos, 
alcancemos a excelência na 
prestação de serviço, deixando o 
cliente cada vez mais satisfeito.
GERSON SALLES | DIRETOR GERAL
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F O R N E C E D O R E S
Prêmio Abreme

2018SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO REUNIU CENTENAS 

DE EMPRESÁRIOS EM SÃO PAULO.
FOTOS: ROBERTO KIKUCHI/FOTO SLIM



POTÊNCIA 55

Associação Brasileira dos Revendedores
e Distribuidores de Materiais Elétricos

MOMENTO SOLENE NA ABERTURA 
DO EVENTO, TODOS CANTANDO O 

HINO NACIONAL.

KLÉCIOS SOUZA, MARCOS MATIAS E ANDERSON GUERRA, TODOS DA SCHNEIDER.

ANDERSON GUERRA, DA SCHNEIDER; FRANCISCO SIMON, DA ABREME E 
KLÉCIOS SOUZA, DA SCHNEIDER.

LAÉRCIO TRABACHINI, DA NEXANS; JOSÉ JOÃO ALVES DE FREITAS E MARCELO 
GUERREIRO, DA ALUMBRA; NEMIAS DE SOUZA NOIA, DA ABREME.

GUILHERME ANDRADE, DA B-LUX; FRANCISCO SIMON, DA ABREME; GIOVANNA 
ANDRADE, ALEXANDRE DE ANDRADE JR. E PEDRO ANDRADE, DA B-LUX.
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Prêmio Abreme   Fornecedores

LOREDANA ARESI, FERNANDO SILVA E TATIANE DORATIOTO, DA 
SCAME BRASIL.

THIFANY COSTA, DEODATO TABORDA VICENTE E VANESSA 
ALENCAR, TODOS DA WEIDMUELLER.

YUKIO TANGI , DA COBRECOM E PEDRO PAULO ASSUMPÇÃO, DA 
COBRECOM; MAURICIO ESPÓSITO, DA SONEPAR E RICARDO RYOITI 
DAIZEM, DA ABREME.

MARCELO MARQUES, DA LEDVANCE E JOÃO CARLOS FARIA JÚNIOR, 
DA ANDRA.

JONATAS ABREU, KLÉCIOS SOUZA E MARCOS 
MATIAS, DA SCHNEIDER; FRANCISCO SIMON, DA 
ABREME; ANDERSON GUERRA, DA SCHNEIDER; 
RAFAEL SOUZA, DA EATON; RICARDO MENCK, DA 
SCHNEIDER E THIAGO SILVA, DA EATON.

MAISA OLIVEIRA E SIMONE 
ABE, DA NEXANS.

GUSTAVO BRETAS, ALBA 
LIMA E FERNANDO 
COELHO, DA PRYSMIAN 
GROUP.
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Prêmio Abreme   Fornecedores

HILTON MORENO, DA HMNEWS; ANDRÉ LUIS DE LIMA E BENEDITO 
AUGUSTO ARRUDA, DA TRAMONTINA E DANIEL TATINI, DA PHILIPS.

RODRIGO SILVA, DA EATON; NELLIFER OBRADOVIC, DA ABREME E 
VLADIMIR QUEIROZ, DA EATON.

CLEBER MORAES, DA AMAZON; JUAREZ GUERRA, DA FINDER; 
FRANCISCO SIMON, DA ABREME; LUIS LUCAS CASTELLO BRANCO, 
DA INTERNACIONAL SERVICES.

ADILSON PARREIRA SAMPAIO E PEDRO VIEIRA FILHO, DA PORTAL; 
LEONARDO GIUSEPPE SCAGLIUSI, DA CLAMPER E  ELAINE 
OLIVEIRA, DA LEGRAND.

PATRÍCIA PAES 
PIAZENTINI, MESTRE 
DE CERIMÔNIAS.

SOFIA NALLI E SILVIA 
NALLI, DA SAS NALLI; 

NELLIFER OBRADOVIC, 
DA ABREME E 

SANDRA NALLI, DA 
SAS NALLI.

ANDRÉ LUIZ WETZEL DA SILVA, DA WETZEL; FRANCISCO 
SIMON, DA ABREME; MOACIR TASSINARI, DIANA KIYOMI 
ISHIMITSU E WALTER MARTINELLI, DA WETZEL.

ELIÉSER SILVA, DA METALTEX; NELLIFER OBRADOVIC, DA ABREME, 
GERALDO LEWINSKI E NATACHE ZAFRED, DA METALTEX.
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RICARDO RYOITI DAIZEM, DIRETOR COLEGIADO DA ABREME 
E BRUNO MARANHÃO, DIRETOR EXECUTIVO DA ABREME, EM 
PARCERIA, FIZERAM A ABERTURA OFICIAL DO PRÊMIO ABREME 
FORNECEDORES/PERSONA 2018.

NELLIFER OBRADOVIC, SECRETÁRIA EXECUTIVA DA ABREME, 
ENTREGA O CHEQUE DE DOAÇÃO PARA A SRª MARIA LUCIA DE 
LIMA, VICE-PRESIDENTE DO GPACI.

MARIA CELESTE CABALLERO, NELLIFER OBRADOVIC E FERNANDO 
JORGE NUNES ROCHA, DA ABREME; FRANCISCO PEREIRA E MARIA 
TERESA ROMEO, DA COMPANY SERVICE;  ANDRÉA BRUNACCI E 
EDUARDO BRUNACCI, DA ARMEC.

JORGE PARENTE; JOÃO CARLOS FARIA JÚNIOR, GERSON RICARDO 
SALLES DA SILVA, FRANCISCO SIMON; MARCOS SUTIRO, REINALDO 
GAVIOLI, PAULO ROBERTO DE CAMPOS E NEMIAS DE SOUZA NOIA, 
TODOS MEMBROS DA DIRETORIA COLEGIADA DA ABREME.

PATROCINADORES

B-LUX
FLAVIO BUSICO, ALEXANDRE DE ANDRADE JÚNIOR, ALEXANDRE 
DE ANDRADE, JOÃO PAULO SILVESTRE, ANDRÉ LUIZ PEREIRA, 
ERIKA MOSCONE, LUIZ OTAVIO MOSCONE E GUILHERME 
ANDRADE, TODOS DA B-LUX.

BRILIA
RENATO CICCONE, WILLIAN PARRA, RICARDO GALVÃO E 
LEONARDO ARRUDA, TODOS DA BRILIA.
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CLAMPER
BATISTA GARCIA, ALEXANDRE ALLTIERI E SELMA SANTOS, DO 
GRUPO MATER; GUSTAVO DE ALMEIDA, ÁRIA DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS; LEONARDO SCAGLIUSI , DEGUIMAR 
RIBEIRO  E MAURÍCIO JÚNIOR,  DA CLAMPER.

COEL 
SENTADOS: LUCIANO PIRAINO, SILVIO BARBELLI, FÁBIO BRANDÃO, 
EDSON LARA, FERNANDO LEMOS, WALMIR MELLO, ALEXANDRA 
ARAÚJO, RAYANA JESUS, ENRICO VEZZANI ,  LUIZA MARILLAC, 
TODOS DA COEL.

DE PÉ: HERALDO BREGAGNOLLO JR. E FLÁVIO CONCEIÇÃO, DA 
COEL.

COBRECOM 
PAULO ALESSANDRO DELGADO, RODRIGO TANJI, ALESSANDRA 
FERREIRA, DANIEL FERREIRA, CELSO GUIMARÃES, ARLETE ARENAS, 
GUSTAVO VERRONE RUAS, PEDRO PAULO ASSUMPÇÃO, MAURO 
MORENO FERNANDES E GILBERTO ALVARENGA, TODOS DA 
COBRECOM. 

CONDEX
ANTONIO CARLOS MARIN, FERNANDO D. JORGE, OLAVO RAFAEL, 
ALEXANDRE CAZANTE RODRIGUES, ERIK BRAGAGNOLO, JULIO 
BRAGAGNOLO, RAFAEL BRAGAGNOLO, MARCELO RODRIGUES, 
LUIZ CARLOS PEDACE E DJALMA PEDROTTI, TODOS DA CONDEX.

EATON
SENTADOS: JANE SANTOS, RODRIGO SILVA, RAFAEL SOUZA, OMAR 
ZAIRE, MÁRCIO RIGATO, VLADIMIR QUEIROZ, 
MARCO MENZA, PAULO CASTRO, THIAGO SILVA E RICARDO PINA, 
TODOS DA EATON.
 
DE PÉ: THIAGO OLIVEIRA E CARLOS SOARES PEIXINHO, AMBOS DA 
LADDER/GRUPO EDGE.

GFC
DANILO DI PIERI, MARCELO LOPES, RAFAEL DOS SANTOS, 
MARIANA SILVEIRA, TIAGO ESTOPA, JEOMAR TASSI, LUIZ FELIPE 
SIQUEIRA, TODOS DA GFC; DANIEL CURT SCHMAL, CONVIDADO 
ESPECIAL GFC; JOEL NAVARRO JUNIOR E FÁBIO FERRARI, DA GFC.



ESPAÇO ABREME

POTÊNCIA

NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO E DO SETOR

60

Prêmio Abreme   Fornecedores

HELLERMANN TYTON
DE PÉ: ANDERSON SATO, RICARDO FRAGATA, ANDREY ANTONIO, 
RENATO BANDEIRA E JUAREZ SANTOS, TODOS DA HELLERMANN 
TYTON.
 
SENTADOS: LUIS FERNANDO, JUAREZ DIAS, ANTONIO CARLOS, 
MARCIO FAVILLA E DANIELA CASTRO, TODOS DA HELLERMANN 
TYTON.

LEDVANCE
DE PÉ: MARCELO MARQUES, LUCAS SANTOS, JENYS SILVA, JEAN 
BAZETO E JOZIAS LAPAZ, TODOS DA LEDVANCE.
 
SENTADOS: MARCUS MARTINS, LIGIA ORLANDINI, LETICIA 
FRUCHI,  PAULA SILVEIRA DE MELO E ADRIANO BARBOSA, 
TODOS DA LEDVANCE.

LEGRAND
ELAINE OLIVEIRA, THIAGO FRECCIA, ALEXANDRE FREITAS, JORGE 
MALUF, ANDRÉ PIRES, DEMETRIUS BASILE, FABIO SALA, NELSON 
REBELATO, MARIO BORDIN E WANDERSON MOTA, TODOS DA 
LEGRAND.

NAMBEI
JOSÉ MANOEL RODRIGUES, EDUARDO AUGUSTO ROVAY, MIGUEL 
COELHO DA SILVA, MARIO CASEMIRO ANDERLINI, JESUS 
RAMON MARTIN MARQUEZ, MARTINHO CARDOSO LEONARDO, 
JAIME NUNES CAVALCANTE (DE PÉ), MASAHIRO OKINA E ÍTALO 
BARTOLOMEU, DA NAMBEI; PEDRO BERTOLAZZI, DA SIEG IND. DE 
CONDUTORES E CONEXÕES;  FÁBIO N. TAKECHI, DA NAMBEI.

NAVILLE
EDUARDO LOPES GRANADO JÚNIOR, DA 
CROSSFOX ELÉTRICA; PAULO EDUARDO 
FERREIRA, DA JL DISTRIBUIDORA E JOÃO 
MANUEL FIGUEIRA REBOLO, AMBOS DA  JL 
DISTRIBUIDORA; DÉBORA CRISTINE DE SOUZA 
SCHMIDT, ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA, JOSÉ 
MARCOS MENDES PEREIRA, ALEXANDRE 
PINHEIRO ROCHA, DA NAVILLE; PAULO 
HENRIQUE DURCI E HALISON GRIS PERES, 
AMBOS DA  CROSSFOX ELÉTRICA E JOÃO 
RODRIGO REBOLO, DA  JL DISTRIBUIDORA.
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NEXANS
DE PÉ: OSMAR ARAÚJO, MARCOS BENASSI, ALAIN GIRARD, JULIO 
BERTOLIN, ALEXANDRE MARQUES E GUSTAVO CAMARGO, TODOS 
DA NEXANS.
 
SENTADOS: SIMONE ABE, MAISA OLIVEIRA, AMANDA GIANNETTI E 
JOSÉ GUASTE, TODOS DA NEXANS.

OL ILUMINAÇÃO
MEILTON BRICIO, MARCIO DINIZ, DARCI MARTINS, PAULO 
MUSSALEM, JOSÉ CARLOS MANCILIO, PANAYOTIS SPANOS E 
ANTONIO PALMA, TODOS DA OL ILUMINAÇÃO.

OUROLUX
PAULO RENATO, DOUGLAS R. DE MORAES, RAFAEL G. PAVAN, 
PAULO R. GODOY, PATRÍCIA DE LIMA, WALMIR SOLA, MATEUS B. 
MAIA, ANTONIO CARLOS PAZETTO E ROBERTO SAHELI, TODOS 
DA OUROLUX.

PERFIL LÍDER
EDISON MATTE, LUIS FELIPE, WALNEY MIRON, JUNIOR ARAUJO, 
TABATA JONSON, ALESSANDRA CARDOSO, ANGELA MENDES, 
DEBORAH LIMA, LUIS OLIVEIRA E EDSON LEIVA, TODOS DA 
PERFIL LÍDER.

PHILIPS
GERIVAL PEREIRA, GUSTAVO RUDGE, GLEITON GIOVANELLI, JOÃO 
CARAM, LUCAS ALVES, JEFFIT MORAES, REGINA GRELLET, LAERCIO 
MORAES E DANIEL TATINI, TODOS DA PHILIPS.
 

PHOENIX CONTACT
DIEGO FELLER, JOÃO CAMARGO, FÁBIO BONINI, FERNANDO 
CARRETEIO E ANDERSON BOSCHETTI, DA PHOENIX CONTACT; 
PAULO MARQUES, CONVIDADO DA PHOENIX CONTACT; RAFAEL 
SIRAKI, ERICK RONDINA, FRANCIS MELO E NATHALIA MAIA, DA 
PHOENIX CONTACT.
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PRYSMIAN
MARCOS DRULLA, LEONARDO ABREU, CARLOS MANTOANI, 
FERNANDO COELHO, LUCIMAR PIVETTA, JOÃO CARRO ADERALDO, 
ALBA LIMA, JOSÉ RUBENS ASSUMPÇÃO, MAURICIO DUTRA E 
GUSTAVO BRETÃS, TODOS DA PRYSMIAN.

PRYSMIAN
MARCOS PIGOZZI, COSTANZO DI CICCO, TIAGO SOUZA, RENAN 
OZILIO, ASSIS MENTOR, RODRIGO OLIVEIRA, SANDRO REZENDE, 
PAULO ASSUNÇÃO, ROBERTO CANAVESI E FELIPE AUGUSTO.

SAVE ENERGY
DOUGLAS PEZZI, ROGÉRIO FRANCESCHINI, AMBOS DA SAVE 
ENERGY; RICARDO JACKES CORAÇÃO DE LEÃO E SILVA, DA  LOJA 
ELÉTRICA; VERIDIANA BERNABA E GUSTAVO BERNABA AMBOS 
DA  SANTIL; ADEMIR ALVES E RITA DE CÁSSIA RIBEIRO SOUZA, 
AMBOS DA MULTFER; MOISES COLLA, DA SAVE ENERGY E EDSON 
FERREIRA, DA  ANDRA.

SCHNEIDER
SENTADOS: RICARDO MENCK, GERSON SOUZA, SONIA TUROLLA, 
PATRICIA CAVALCANTI, DANIEL GATTI, ANDERSON GUERRA, 
MARCOS MATIAS, TANIA COSENTINO, (DE PÉ) PAULO MARQUES, 
DA ELPA REPRESENTAÇÃO; KLECIOS SOUZA E DAVI LOPES, TODOS 
DA SCHNEIDER.

SIL
FERNANDO ALMEIDA, PAULO MELATTI, 
RODRIGO MORELLI, GUILHERME ALVES, 
MARCIO SCORSSATO, SILVIO BARONE 
JUNIOR, MARIA LUISA BARONE, MARCELO 
BARONE, PEDRO MORELLI E MARCELO 
MORETTO, TODOS DA SIL.
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STECK
MARCO VOLPE, FÁBIO BRITO, VANDERLEI SOUTO, DANIEL SANTOS, 
MELISSA SARTORI, PRISCILLA SILVA, LUIS VALENTE, LUCIANO 
FERNANDES, CAMILA CLAUHS E MELISSA ROSSINI, TODOS DA 
STECK.

TRAMONTINA
HUGO RODRIGO DA SILVA, DA SANTIL;  MARCOS TOMAZEL, DA 
TRAMONTINA; ADELSON DE LIMA E SILVA, DA ELETROKASA; 
ANDRÉ DE LIMA, DA TRAMONTINA; FERNANDO GUZZI, DA 
ELECON; JÚLIO CÉSAR VALERINI E BENEDITO ARRUDA,  AMBOS 
DA  TRAMONTINA.

WEIDMUELLER
INCO DE ABREU, ANDRÉ PISANESCHI, PAULO ARAUJO, THIFANY 
COSTA, VANESSA ALENCAR, DEODATO TABORDA VICENTE, 
DANIELA PIDONE, FELIPE ZANOL, FERNANDO MONTANHANO E 
NELSON JOAQUIM.

WEG
MARCELO CRUZEIRO; FERNANDO WOLF; 
EDSON CASTILLO; EMERSON FERREIRA; 
RAQUEL SANT ANNA; PAULO ROGÉRIO 
BRAZ; JOSÉ FRANSCICO; MARCOS 
LOSSO; RICARDO BRANDO E ROGÉRIO 
BIASSI, TODOS DA WEG.

WETZEL
WALTER MARTINELLI, CLEBER GONÇALVES, DANIEL PÉRTILLI, 
RINALDO CICONELI, MOACIR TASSINARI, SÉRGIO MORETO, 
ANDRÉ LUIZ WETZEL DA SILVA, DIANA KIYOMI ISHIMITSU E 
THIAGO REDUCINO, TODOS DA WETZEL.
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Comitês 
ABREME

Nosso principal objetivo será o de-
senvolvimento de conteúdo relevante 
para nossos associados em colaboração 
com nossos parceiros fabricantes, a fim 
de ocuparmos um maior protagonismo 
na condução de ações coordenadas en-
tre distribuidores, fabricantes e mercado.

Este objetivo está em linha com o 
fato de nosso setor ocupar uma posi-
ção estratégica justamente no meio da 
cadeia de distribuição, o que acaba con-
vergindo para nós a promoção de tais 
ações coordenadas, uma vez que temos 
a visão tanto da ponta da oferta, como 
da ponta da demanda.

A divisão dos comitês em temas es-
tratégicos, fiscais, econômicos e insti-
tucionais passa pelo fato de serem os 
temas de maior relevância para o futu-
ro da distribuição, bem como para sua 
manutenção, haja vista o cenário de ne-
gócios atual de maior competividade e 
profissionalismo.

Os comitês estratégico e econômico 
possuem um viés de médio e longo pra-
zo, no qual iremos pensar o futuro da 
distribuição, a fim de interpretar quais os 
caminhos e desafios que este setor pode 
encontrar no horizonte de 1 a 5 anos.

Já os comitês fiscal e institucional 
têm um foco mais prático e de curto 
prazo pois se estabelecem na principal 
função cotidiana do distribuidor que é 
se relacionar com fornecedores, clientes 
e outras instituições público e privadas, 
bem como estar atentos à questão tri-
butária devido à grande representativi-
dade dos impostos no custo operacional 
de nossos negócios.

Cada um dos comitês tem a incum-
bência de gerar conteúdo relevante e, 
em torno dele gerar discussões entre 
os principais players do nosso mercado 
no sentido de construirmos ações con-
juntas, o que ocorrerá por ocasião de 
duas reuniões anuais, uma do Comitê 
Estratégico, prevista para abril e outra 
do Comitê Econômico e Fiscal, prevista 
para agosto deste ano.

Nestas reuniões pretendemos que 
estejam presentes os tomadores de de-
cisão, sejam distribuidores ou fabrican-
tes, para que tais discussões e possíveis 
ações em conjunto de fato gerem resul-
tados para nossa cadeia de distribuição.

Vivemos hoje dinâmicas de mercado 
cada vez mais complexas, que exigem 
de nós distribuidores que não só seja-
mos excelentes no que já fazemos como 
comerciantes, mas também excelentes 
em temas estratégicos e econômicos, os 
quais muitas vezes passam ao largo de 
nosso dia a dia como empresários, mas 
que agora devem ocupar uma espaço 
cada vez maior em nossas agendas. Daí 
a importância de nos reunirmos e discu-
tir tais temas.

O bom funcionamento dos comitês 
e a participação da Diretoria Colegiada, 
de nossos associados e dos principais 
fabricantes serão determinantes para 
o desenvolvimento e profissionalização 
do setor. Por isso, nós da ABREME con-
tamos com a participação de todos para 
o cumprimento desse objetivo, o qual 
certamente trará muitos benefícios se 
realizado com comprometimento e pro-
fissionalismo.

P
or ocasião do Prêmio ABREME 
2018, eu e nosso Diretor Cole-
giado Ricardo Daizem anuncia-
mos a nova estrutura de comitês 

da ABREME, que passa a funcionar a 
partir do biênio 2019/2020. Naque-
la noite anunciamos o nascimento de 
quatro comitês que pretendemos cola-
borar com o desenvolvimento do mer-
cado de Distribuição de Material Elétri-
co, os quais especifico a seguir:

Comitê Estratégico, cuja função será  
pensar estrategicamente sobre a posição 
da distribuição na cadeia de suprimentos 
de material elétrico, composto pelos Dire-
tores Colegiados Ricardo Daizem (Sone-
par) e João Carlos Fraia Jr. (Andra).

Comitê Jurídico Tributário, responsável 
por informar e discutir os temas tributários 
mais relevantes para o setor, bem como 
cuidar das regras de conduta da ABREME. 
Composto pelos Diretores Colegiados Ne-
mias Noia (Itaipu) e Jorge Parente (Bertel).

Comitê de Relações Institucionais, 
que se ocupará da imagem e relações 
da ABREME com outras entidades pú-
blico e privadas. Composto pelos Direto-
res Colegiados Francisco Simon (Portal) 
e Reinaldo Gavioli (Maxel).

Comitê Econômico e Fiscal, que além 
de cumprir com sua função estatutá-
ria de aprovação de contas, irá realizar 
análises econômicas do setor. Compos-
to pelos Diretores Colegiados Marcos 
Sutiro (Grupo Mater) e Paulo Roberto 
Campos (Meta).
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Advogado do Lima Júnior, Domene 
e Advogados Associados
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Perspectivas 
Jurídicas 2019:  
O Que Esperar?

N
a seara jurídico-corporativa, o 
que se pode esperar para 2019? 
Com certeza, esse é o tipo de 
questionamento que moverá - 

ou frustrará - milhões de empresários 
brasileiros e potenciais investidores, 
sejam eles nacionais ou internacionais. 

Com a eleição, em 28 de outubro 
de 2018, de Jair Bolsonaro à Presidên-
cia, o País virou uma longa página, e 
as expectativas, sejam elas financeiras, 
econômicas ou jurídicas, estão no alto. 
A nova fase política abre-se à frente de 
todos, pondo fim a um governo desgas-
tado por acusações de corrupção e cujas 
estratégias econômicas diferenciavam- 
se nitidamente daquelas propostas pelo 
futuro governo.

Nesse cenário otimista pós-eleição, 
porém, o empresário preparado não 
deve construir sua estratégia financeira 
e comercial para 2019 somente sob as 
expectativas e esperanças de entusiastas 
políticos. Antes de iniciar os negócios, 
será preciso, nesse ano, manter a serie-
dade e estudar a visão macro do país: 
aspectos econômicos, políticos, sociais 
e principalmente jurídicos.  Sobre este 
último, afinal, o que se pode esperar 
para 2019 sob uma perspectiva jurídica?

Sob a ótica tributária, parece-nos 
inquestionável a necessidade de uma 

reforma. O assunto, é verdade, já fora 
debatido inúmeras vezes em outros go-
vernos, sua importância para o Brasil é 
indiscutível, e há inclusive pressão in-
ternacional para que o País elimine de 
uma vez a tributação Macunaíma dig-
na do título de mais complexa e onero-
sa do mundo. 

Se o novo governo se armar para 
enfrentar a batalha da qual muitos ou-
tros - por muitos anos - esquivaram-se, 
temos para nós que uma de 03 opções 
há de ser implantada: a) a reforma tribu-
tária proposta pelo Deputado Luiz Car-
los Hauly, vigorosa, ampla e, ao mesmo 
tempo, conservadora, em especial no 
que se refere ao valor arrecadado; b) a 
proposta do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF), que contempla apenas a tributa-
ção sobre o consumo; ou c) a reforma 
proposta pelo IPEA (Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada), diferenciada 
pela sua divisão modular. Seja qual for o 
caminho escolhido pelo novo presidente 
e o Congresso Nacional, espera-se que 
haja mudanças, e decepções não serão 
bem recebidas pelo público.

Na esfera tributária, que é respon-
sável pela discussão de trilhões de re-
ais no contencioso judicial e adminis-
trativo brasileiro, ainda valem algumas 
considerações. 

Para 2019, acreditamos ser difícil 
que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
se manifeste sobre matérias em reper-
cussão geral tributária, isto é, que serão 
válidas para todos os contribuintes e que 

eliminarão parte da insegurança jurídi-
ca do país. Observamos, recentemente, 
exemplo disso, em 31 de outubro, quan-
do o STF prorrogou o julgamento em re-
percussão geral acerca da incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na revenda de importados. Afinal, 
se o país aguarda por uma (incerta e 
impactante) reforma tributária, qualquer 
decisão de cunho nacional poderá one-
rar excessivamente os cofres públicos, o 
que, a princípio, não se almeja.

Assim, é possível que assuntos como 
a Incidência do Imposto de renda - Pes-
soa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre 
a taxa Selic (juros de mora e correção 
monetária) recebida pelo contribuinte 
na repetição do indébito se mantenham 
indefinidos, pelo menos até termos no-
vidades sobre a implementação da re-
volução tributária brasileira.

Com relação ao âmbito trabalhista, 
as expectativas são positivas para o em-
presariado. Segundo especialistas, hou-
ve melhora na economia brasileira em 
2018, e a Reforma Trabalhista buscou, 
desde sua entrada em vigor, alterações na 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
que intencionaram a busca do crescimen-
to econômico, redução da judicialização 
das relações de trabalho e emprego e a 
flexibilização das amarras que impedem 
o aumento da empregabilidade.

Certamente, esses fatores elevam 
a expectativa de geração de empregos 
em 2019, com maior segurança às duas 
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partes diretamente envolvidas - empre-
gados e empregadores.

Apesar do cenário positivo e de já 
existirem decisões de mérito na Primeira 
e Segunda Instâncias fundadas na refor-
ma trabalhista, não esqueçamos da exa-
tidão dos fatos: mudanças significativas 
não houve. Afinal, no campo trabalhis-
ta, ainda paira insegurança, fundada na 
ausência de jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho - TST sobre o as-
sunto, as quais, sem dúvida, começarão 
a se formar em 2019.

Convém lembrarmos, por fim, que 
se espera, para este ano, a extinção do 
Ministério do Trabalho, o que, com bas-
tante franqueza, deve causar impactos 
significativos na seara trabalhista.

Quantos aos aspectos jurídico-am-
bientais, parecem nos aguardar notáveis 
mudanças, e há fortes indícios para que 
digamos isso. Municiado por uma polí-
tica econômica essencialmente liberal, 
organizada pelo seu Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, o presidente do País 
é muito incisivo quando apresenta suas 
insatisfações com a metodologia atual 
do Licenciamento Ambiental e a pou-
ca exploração econômica da Amazônia. 
Parece, assim, que essas serão questões 
enfrentadas nos próximos anos. 

Além disso, a proposta de fusão 
dos ministérios do Meio Ambiente e da 
Agricultura leva-nos a crer que, de fato, 

mudanças aguçadas se instalarão, den-
tro das quais, possivelmente, as normas 
ambientas serão suavizadas e menos 
onerosas ao investidor, com fundamen-
to na facilitação ao crescimento e de-
senvolvimento do agronegócio no país.

Com os progressos de 2018 na eco-
nomia do país, o setor cível também 
aguarda novidades. Dadas as circuns-
tâncias, é de se esperar que o empresa-
riado se revele mais ambicioso e con-
fiante na criação e desenvolvimento de 
novos negócios, o que, por consequên-
cia, movimentará ainda mais a máquina 
da economia.

Além disso, 2019 será um ano de 
prestígio para a consolidação dos resul-
tados referentes à modificação do Código 
de Processo Civil, que entrou em vigor em 
2016 e tornou a discussão litigiosa mais 
custosa. Com isso, apesar de demandar 
uma mudança ampla e robusta na cultu-
ra do brasileiro, a tendência à constante 
busca de soluções extrajudiciais e amigá-
veis não deve ser uma surpresa em 2019, 
uma vez que a vontade de se esquivar 
das brigas judiciais - e economizar em 
despesas processuais - são estratégias 
de grande interesse das partes.

Por fim, não esqueçamos da con-
tribuição estratégica da assessoria em 

Relações Institucionais e Governamen-
tais. Sem dúvida, muitas são as mudan-
ças que pretendem se instalar no ano, 
e, nesse caso, o preparo para debater 
assuntos polêmicos e o (firme) posicio-
namento jurídico é especialmente rele-
vante às entidades setoriais organiza-
das que possuem representatividade e 
legitimidade frente às futuras proposi-
ções legislativas e políticas públicas do 
novo Governo.

De fato, não há cartomante que nos 
esclareça se 2019 será um ano próspero. 
Apesar disso, com bom suporte jurídico, 
é inevitável não ganhar relevante van-
tagem nesta linha de partida. Afinal, se 
várias serão as mudanças para este ano, 
não tenhamos dúvidas de que inúmeras 
delas serão jurídicas.
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CABOS DE CONTROLE
A IFC/COBRECOM amplia seu portfólio de produtos e apresenta o Cabo de Controle blindado em fita de cobre e o modelo blindado 

em fita de poliéster aluminizada. Ambos modelos são para tensões de até 1.000 V. O Cabo de Controle BFA 500 V ou 1.000 V Antichama 
é recomendado para circuitos de controle, comando e sinalização, ligação de máquinas, botoeiras, cabeamento estruturado, alimentação 
e sistemas microprocessados, em instalações onde se necessita proteção contra descarga eletrostática e em locais com campos de inter-
ferências eletromagnéticas. Para tensões nominais até 1.000 V, esses Cabos de Controle são formados por fios de cobre nu, eletrolítico, 
têmpera mole, encordoamento Classe 4 ou 5 (flexível), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70 ºC. Possui blindagem 
em fita de poliéster aluminizada em contato elétrico com condutor dreno de cobre estanhado de 0,5 mm² classe 4. Além disso, sobre a 
blindagem é aplicada uma cobertura de policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 para 70º. Outra novidade é o Cabo de Controle BFC 1.000 V 
Antichama. Para tensões nominais até 1.000 V, o modelo é formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Clas-
se 4 ou 5 (flexível), isolado com policloreto de vinila (PVC), tipo PVC/A para 70º C. Sobre o núcleo é aplicada uma capa intermediária em 
policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 para 70º C e posteriormente é aplicada uma blindagem em fita de cobre nu com sobreposição mínima 
de 10%. Além disso, sobre a blindagem é colocada uma cobertura de policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 para 70º. O Cabo de Controle 
BFC 1.000 V é indicado para circuitos de comando e controle em instalações industriais, comerciais e outros locais onde se requer prote-
ção contra interferências, ruídos, campos magnéticos e boa resistência mecânica.

SENSORES INTELIGENTES
A ABB, uma das principais empresas a impulsionar a digitalização das in-

dústrias na era 4.0, já disponibiliza ao mercado brasileiro o novo ABB Abili-
ty™ Smart Sensor para bombas. A solução é voltada para os setores de sane-
amento, óleo e gás, mineração e papel e celulose, que com frequência operam 
bombas em ambientes perigosos e de difícil acesso. O dispositivo inteligente 
da ABB monitora a bomba e transmite os dados por Bluetooth para a nuvem, 
permitindo que os especialistas identifiquem as necessidades de manutenção 
à distância. O monitoramento verifica ineficiências no sistema, reduz riscos e 
custos de manutenção, previne paradas inesperadas e estende a vida útil do 
equipamento. Vibração e temperatura são os parâmetros operacionais aferi-
dos pelos sensores, que levam a indicadores de desempenho como velocidade 
de rotação da bomba, tempo em operação, problemas no rotor, folgas, desali-
nhamento, desbalanceamento e cavitação. Fábricas inteligentes e conectadas 
são o futuro da indústria. As soluções digitais da ABB combinam os dados de 
bombas e motores, oferecendo aos gestores insights mais detalhados sobre 
o processo produtivo. Isso resulta em otimização dos processos e um salto de 
produtividade.
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NOVAS DUCHAS
A Tramontina amplia o portfólio da Linha Sense com o lançamen-

to da ducha elétrica e da ducha eletrônica na cor branca. A novidade 
atende ao consumidor que busca soluções completas e com melhor 
custo-benefício para a instalação elétrica. Desenvolvidas com alta 
qualidade e tecnologia, as duchas Sense Tramontina são práticas e 
contemporâneas. Com o lançamento na cor branca - um clássico na 
decoração e excelente alternativa para quem busca soluções mais cle-
an - o consumidor poderá escolher o modelo que mais combina com 
o estilo de seu banheiro. A ducha elétrica Senseday Tramontina, com 
três temperaturas, possui a maior capacidade de aquecimento da ca-
tegoria. Conta com dispositivo de segurança para impedir a alteração 
da temperatura com a ducha ligada, o que protege o usuário contra 
choques elétricos. Tem redutor de pressão da água e acompanha du-
chinha e braço prolongador acoplado à ducha. Está disponível nos 
modelos de 4.400 e 5.500 W de potência, tanto para 127 V como para 
220 V. Para quem busca uma ampla variação de temperatura durante 
o banho, a versão mais indicada é a Sensetop ducha eletrônica, que 
também atende residências com aquecimento a gás ou solar. Conta 
com desviador mágico, que fornece água só para a ducha ou só para 
a duchinha. Possui trava automática de segurança e redutor automá-
tico de pressão da água. É comercializada nos modelos de 5.500 W 
(127 V) e 6.500 W (220 V). Todos os itens Sense permitem abertura 
fácil para limpeza do espalhador. Para maior segurança, são compa-
tíveis com disjuntor residual (DR). A garantia dos produtos é de um 
ano. Completam a linha os acessórios - Kit Duchinhas e Resistências 
- com a marca Tramontina.

TRABALHO 
FACILITADO

A Festo atualiza seu portfólio de produ-
tos a todo instante para tornar a rotina de 
trabalho nas indústrias mais prática. Confec-
cionando equipamentos que vão ao encon-
tro das necessidades tecnológicas atuais, a 
multinacional alemã ajuda a realizar tare-
fas de forma mais rápida e eficiente e assim 
economizar recursos contribuindo para um 
mundo mais sustentável. Entre seus mais 
recentes lançamentos estão os servomoto-
res EMMT-AS - ideais para tarefas de posi-
cionamento e controle, os cabos conectores 
NEBB - resistentes à hidrólise, ácidos, bases 
e desinfetantes e o novo atuador compacto 
flat design DPDM - aplicável a cargas peque-
nas e espaço físico limitado. Com um único 
cabo entre o motor e o driver, o servomotor 
EMMT-AS (foto) minimiza os esforços e cus-
tos de instalação e o grau de proteção IP67 
permite que sejam aplicados em ambientes 
mais agressivos. Além disso, conta com uma 
etiqueta digital que contém todas as infor-
mações relevantes do produto para que se-
jam lidas pelo driver CMMT-AS.
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AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA
As chaves fim de curso PS116 da Schmersal são extremamente compactas e robustas, ca-

racterísticas que direcionam sua utilização para diversas áreas de aplicação encontradas prin-
cipalmente nos mercados industriais e de construção civil. A solução é indicada para aplicações 
de automação e segurança como, por exemplo, para a detecção de partes e peças, movimen-
tação de máquinas e equipamentos, esteiras transportadoras, elevadores cremalheiras entre 
outras. O invólucro compacto desta linha permite a instalação em espaços confinados para 
monitoramento de posição ou presença de partes móveis. O portfólio disponibiliza também 
quatro modelos de invólucros simétricos, sendo dois com saída a cabo e dois com conector 
posicionados na parte de baixo e à direita. Este tipo de conexão reduz o tempo de instalação 
em comparação com os modelos tradicionais.

Além disso, a chave PS116 conta com atuador ajustável, que pode ser facilmente altera-
do em passos de 45º, característica atribuída para ambas as chaves (com saída a cabo e com 
conector). Também existem diversos modelos de atuador, entre eles com alavanca, que po-
dem ser regulados em passos de 15º. A chave pode ter até três contatos internos, caracteriza-
dos pela extrema durabilidade, podendo suportar mais de 1 milhão de ciclos de acionamento, 
chegando até a 20 milhões nos contatos NF. Toda a linha PS116 possui ruptura positiva nos 
contatos normalmente fechados (NF) de acordo com a IEC 60947-5-1. A solução da Schmer-
sal tem grau de proteção IP66/IP67, ou seja, é indicada para operação segura sob condições 
ambientais agressivas.

SEGURANÇA NO TRABALHO
Referência mundial em sistemas de automação e em soluções de seguran-

ça para máquinas, a multinacional alemã Pilz do Brasil, assim como as demais 
filiais da empresa em todo o mundo, fornece a solução PROBms, um sistema de 
medição de força e pressão que garante a conformidade de sistemas colabora-
tivos homem-robô (Human-Robot Collaboration – HRC). Na prática, com o PRO-
Bms pode-se medir com precisão os valores-limite de força ou pressão do movi-
mento do robô, especificados na ISO/TS 15066. Importante explicar que a ISO/
TS 15066 especifica valores-limite de força e pressão para movimentos de par-
tes de sistemas robóticos, levando-se em consideração cada parte do corpo, na 
eventualidade de colisão entre homem e máquina. Se os valores medidos esti-
verem dentro dos limites durante o contato entre homem e robô, considera-se a 
aplicação em conformidade com a especificação. Integram o sistema de medição 
de força e pressão PROBms películas indicadoras de pressão, scanner, molas (de 
modo simular as várias regiões do corpo) e o software para operar o dispositivo 
de medição e registrar as medidas. Graças a esse novo sistema de medição de 
força e pressão, pela primeira vez os valores podem ser gravados com precisão, 
tornando o PROBms adequado para utilização industrial, principalmente levan-
do em consideração as diferentes aplicações, por exemplo, pick & place para a 
indústria automotiva e eletrônica. A ideia de oferecer o sistema de comodato em 
nível mundial do PROBms visa garantir que os usuários tenham sempre à dispo-
sição um sistema de medição atualizado, com maior produtividade e segurança 
em aplicações HRC. O pacote da Pilz inclui também treinamento de um dia e um 
contrato de comodato abrangente, desde a manutenção e calibração até as atu-
alizações de software regulares.
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EVENTOS
Seminário “A revolução energética do sistema elétrico brasileiro: energias renováveis, 

redes de transmissão e Smart Grids - Oportunidades de inovação e investimentos”

Data/Local: 13/02 - Rio de Janeiro (RJ)

Informações: http://camaraitaliana.com.br/lista-eventos/a-revolucao-energetica-do-sistema-eletrico-brasileiro/

Roadshow “Segurança das instalações elétricas e sistemas fotovoltaicos”

Data/Local: 13/02 - Belo Horizonte (MG)

Informações: www.abracopel.org/eventos

Seminário “Gerenciamento de risco elétrico”

Data/Local: 14/02 - Belo Horizonte (MG)

Informações: www.abracopel.org.br/eventos

CURSOS
(APS) Aterramento elétrico e proteção de equipamentos sensíveis

Data/Local: 18 a 20/02 - São Paulo (SP)

Informações: cursos@barreto.eng.br e www.barreto.eng.br

Instalações elétricas de média tensão I - ABNT NBR 14039:2005 - De 1 kV até 36,2 kV - 

“Cálculos, subestações de consumidor e especificação de disjuntores e fusíveis”

Data/Local: 19 a 22/02 - São Paulo (SP)

Informações: (11) 2344-1722 e cursos@abnt.org.br

Treinamento de Programação Básico GOT (TPB-GOT)

Data/Local: 20/02 - Barueri (SP)

Informações: (11) 4689-3000 e e.barreto@mitsubishielectric.com.br

Projetando sistemas de áudio e vídeo residenciais – Turma 22

Data/Local: 20 a 22/02 - São Paulo (SP)

Informações: contato@aureside.org.br e (11) 5588-4589

Treinamento de Programação Básico Inversor (TPB-INV)

Data/Local: 21/02 - Barueri (SP)

Informações: (11) 4689-3000 e e.barreto@mitsubishielectric.com.br

Curso de carro elétrico (carregadores e infraestrutura)

Data/Local: 22/02 - São Paulo (SP)

Informações: www.neosolar.com.br e (11) 4328-5113

Curso carregador de carro elétrico (instalador)

Data/Local: 23/02 - São Paulo (SP)

Informações: www.neosolar.com.br e (11) 4328-5113



/GRAACC @instagraacc @graacc /GRAACCSP

WWW.GRAACC.ORG.BR



EMPRESA ANUNCIANTE TELEFONE E-MAIL
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PÁG. SITE

CROSSFOX ELÉTRICA 27 (11) 2902-1070 www.crossfoxeletrica.com.br contato@crossfoxeletrica.com.br

ECOENERGY 2019 33 (11) 5585-4355 www.feiraecoenergy.com.br comercial@fieramilano.com.br

FÓRUM POTÊNCIA 2 e 3 (11) 4225-5400 www.forumpotencia.com.br publicidade@hmnews.com.br

GRAACC 73 (11) 5080-8400 www.graacc.org.br graacc@graacc.org.br

IFC COBRECOM 76 (11) 2118-3200 www.cobrecom.com.br cobrecom@cobrecom.com.br

LIENCO SMART SOLUTIONS 11 (11) 3754-0174 www.lienco.com.br - 

MITSUBISHI ELECTRIC 19 (11) 4689-3000 www.mitsubishielectric.com.br/ia contato@mitsubishielectric.com.br

PRYSMIAN GROUP 35 (15) 3500-0530 www.prysmiangroup.com.br vendas@prysmiangroup.com

REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO 75 (11) 3060-4717 www.fiee.com.br atendimento@reedalcantara.com.br

REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO 69 (11) 3060-4969 www.feicon.com.br atendimento@reedalcantara.com.br

RP CONSULTORIA E  

MARKETING LTDA. - CENOCON 
53 (11) 3051-3159 www.rpmbrasil.com.br rpmbrasil@rpmbrasil.com.br

STECK 15 (11) 2248-7000 www.steck.com.br contato.vendas@steck.com.br

TUBOTECH 65 (11) 5585-4355 www.tubotech.com.br comercial@fieramilano.com.br

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S. A. 45 (47) 3276-4000 www.weg.net motores@weg.net

WIRE SOUTH AMERICA 49 (11) 5585-4356 www.wiresa.com.br comercial@fieramilano.com.br
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