
Outro dia resolvi comprar 

o carro dos meus sonhos. 

Já trabalhei bastante e 

acho que é hora de me 

presentear com este, que 

de tão especial e caro, é 

quase como uma joia

Após a compra (encomen-
da, na verdade, pois ele 
será feito especialmente 

para mim), ganhei um smartwa-
tch para acompanhar o processo 
de produção do carro e ser avi-
sado, dali mesmo, direto do meu 
pulso, de cada uma das etapas 
do processo e de quando ele 
estivesse chegando. Mas, antes 
disso, o vendedor me colocou 
dentro de um scanner. Sim... é 
verdade. Tive o meu corpo intei-
ro scanneado para que o carro 
fosse construído pensando nas 
minhas necessidades, no meu 
tamanho, etc. 

Achei tudo aquilo surreal e 
muito interessante, e numa 
conversa com o vendedor des-
cobri que a marca se vale de 
outras tecnologias para manter 
revendas envolvidas nestes e 
outros processos; e que dentro 
da fábrica, todas as “coisas e 
equipamentos se conversam” 
e emitem informações umas às 
outras.

É claro que essa é uma histó-
ria fi ctícia, pois ainda estou um 
tanto quanto longe de poder 
“me dar a esse luxo”. Não fosse 
isso, eu já poderia encontrar no 
mercado uma indústria capaz 
de torná-la realidade. Temos 
conversado com companhias de 
manufatura dos segmentos mais 
diversos, no Brasil e em outros 
lugares do mundo, e projetos 
como esse já saíram do campo 
das ideias. Já estão em papéis, 
em fase de estimativas, provas 
de conceito, etc. É a tal da in-
dústria 4.0, que promete fazer 
com que sistemas ciber-físicos 
monitorem processos, tomem 
decisões, se comuniquem e 
cooperem entre si e com huma-
nos em tempo real, por meio de 
computação em nuvem, internet 
das coisas, realidade aumentada, 
inteligência artifi cial, etc.

Por exemplo, empresas como 
a Ferrari, cliente da Infor, vão por 
esse caminho. Eles já adotaram o 
ERP, processos de Supply chain 
management, de manufatura e 
fi nanças que estão sendo con-
solidados com o middleware 
inovador Infor ION.

Se por um lado, o mercado 
tem discutido, e muito, os be-
nefícios, impactos, montantes 
de investimento, viabilidade 
para que a indústria 4.0 se torne 
uma realidade; por outro vemos 
empresas que estão confusas, 
de olho em inovação, mas ainda 
deixando de fazer algumas coi-
sas básicas como, por exemplo, 
olhar para os seus processos. Por 
isso, antes de investir numa série 
de tecnologias com o objetivo 
de transformar a sua indústria 
numa versão 4.0, analise-os. 

O histórico mostra que o 
empreendedor brasileiro, por 
exemplo, não vê valor no pro-
cesso. A indústria utiliza, entre 
outros indicadores, o OEE 
(Overall Equipment Effecti-
veness) para análise da linha 
de produção. Mas se um equi-
pamento está rodando a 75%, 
ele prefere trocar uma linha de 
produção inteira, ao invés de 
investir em inteligência para 
garantir que os equipamentos 
e sua efi ciência voltem a fun-
cionar em 100%.Soluções de 
scheduling optimization seria 
muito valiosas neste caso. Com 
isso, ele aumenta seu consumo 
em outras pontas, como água, 
energia, manutenção, pessoas, 
etc. 

Se a indústria tem um gargalo 
na parte produtiva, é preciso 
entender, com base no processo, 
aonde investir em tecnologia. E 
é nesse sentido, quando falamos 
em inteligência em pró de maior 
efi cácia e efi ciência operacional, 
que acredito que toda essa dis-
cussão em torno da indústria 4.0 
comece a gerar valor.

Hoje muito se fala em big data, 
mas a análise de pequenos da-
dos – small data - é mais valiosa 
para entender onde estão os 
principais desafi os. Soluções de 
gestão de ativos, por exemplo, 
podem ajudar a medir a gestão 
das máquinas. A internet das 
coisas é capaz de conectar 
dados, comparar processos e 
identifi car quais ações devem 
ser tomadas. 

A indústria precisa ter efi ciên-
cia operacional a seu favor para 
que ela entregue ótimos serviços 
aos seus clientes. No Brasil, 
alguns segmentos já atuam com 
inovação, como o setor de bebi-
das, que mede 100% da sua linha 
de produção e consegue garantir 
o atendimento de ponta a ponta 
(da produção à entrega), em um 
tempo adequado, e de acordo 
com os níveis de consumo. 
Também vemos montadoras, 
ou empresas de entrega, que 
usam internet das coisas para 
despacho, monitoramento do 
custo, recebimento, etc. 

Mas por trás de tudo isso, 
estão os processos. Por isso, 
esse é o convite que faço à 
todos aqueles que estão des-
lumbrados com a possibilidade 
de ver o mundo físico e virtual 
trabalhando juntos para garan-
tir mais efi ciência, menos tempo 
e menor custo – o mundo ideal 
para qualquer empresa de ma-
nufatura. A fábrica inteligente 
pode até ser uma realidade para 
alguns segmentos da indústria, 
mas a maior parte do mercado 
ainda tem um longo caminho a 
percorrer. 

E no fi nal do dia, as modernas 
tecnologias da informação e da 
comunicação só trarão resulta-
dos para o negócio se estiverem 
atendendo às necessidades dos 
seus processos.

(*) - É diretor de vendas da Infor para 
o Sul da América Latina.

Da indústria de hoje
para a do futuro

Gabriel Lobitsky (*)

São Paulo, quinta, 01 de dezembro de 2016 Página 9

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-d

ez
/1

6

QUINTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2016

REEMBOLSO DE REFEIÇÃO
Empresa fornece dinheiro para os motoristas que efetuam entrega o dia 
todo, para despesas de refeição e solicita comprovante do gasto. Como 
proceder para evitar qualquer ação trabalhista? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA REGISTRADA PARA TRABALHAR TRÊS 
VEZES NA SEMANA, RECEBENDO POR MÊS, PRECISA RECEBER O DSR?

Informamos em se tratando de empregado mensalista já tem seu DSR 
incluso na sua remuneração. Por outro lado, sendo um empregado 
doméstico que receba por mês mas sua remuneração é calculada sobre 
as horas trabalhadas o DSR deve ser calculado a parte.

LICENÇA NÃO REMUNERADA
Funcionária pode pedir licença não remunerada por motivos parti-
culares, qual o prazo máximo e a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DO EMPREGADOR PF CEI
Falecimento do empregador pessoa física com CEI em cartório, 
qual o motivo da dispensa no termo de rescisão, terá multa de 
FGTS, qual o código de saque de movimentação do funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUOTISTA TEM DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Sócia registrada como funcionária tem direito ao seguro-desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCINDIR O CONTRATO POR INVALIDEZ
No caso de aposentadoria por invalidez, em qual momento a empresa 
poderá rescindir o contrato do funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O Natal é a única data festi-
vas aonde consumidores 
vão às compras a fi m 

de presentear toda a família. 
De acordo com pesquisa rea-
lizada pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas, neste ano 
os fi lhos serão os mais agrada-
dos com presentes, seguidos 
por maridos ou esposas, mães, 
irmãos, sobrinhos, namorados 
e noivos, e pais. Os produtos 
mais cobiçados, ou seja, o que 
os consumidores pretendem 
comprar para ofertar aos seus 
entes são roupas, brinquedos, 
calçados, perfumes e cosméti-
cos, acessórios – como bolsas, 
cintos e bijuterias –, smarthpho-
nes e livros. 

“Todavia, antes de entrar na 
loja e abrir a carteira é preciso 
ter atenção para que o consu-
midor não tenha seus direito 
violados”, afi rma o advogado 
especialista em direito do con-
sumidor do escritório Posocco 
& Associados Advogados e Con-
sultores, Fabricio Sicchierolli 
Posocco. Por isso, pedimos ao 
advogado que listasse 10 di-
reitos contidos na Lei 8078/90, 
conhecida como Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). 
Seguem:
 1) Preços diferentes - Ao 

passar no caixa em loja 
física ou confirmar o 
pagamento em loja vir-
tual, o consumidor deve 
conferir se o preço é igual 
ao anunciado. É dever 
do fornecedor cumprir 
o preço exibido nas pra-
teleiras e nos anúncios, 
conforme artigo 30 do 
CDC;

 2) Compra com cheque ou 

cartão de crédito - O es-
tabelecimento comercial 
não é obrigado a aceitar 
pagamentos em cheque 
ou cartões. Contudo, caso 
não aceite, deve informar 
o consumidor de forma 
clara, visível e ostensiva, 
para evitar dúvida ou 
constrangimento;

Direito do consumidor:
10 dicas para compras de Natal

Fique atento aos preços, forma de pagamento, informação das embalagens e contratos

como fogão, geladeira, 
medicamento e alimento, 
a troca do produto por 
um novo ou o dinheiro 
de volta deve ser feito de 
imediato;

 8) Arrependimento - Se o 
consumidor realizar com-
pra via internet, telefone, 
catálogo ou a domicílio, 
ele pode desistir do con-
trato e pedir o dinheiro de 
volta no prazo de sete dias 
a contar de sua assinatura 
ou do ato de recebimento 
do produto ou serviço, 
conforme artigo 49 do 
CDC. O direito de arre-
pendimento vale para 
qualquer produto ou ser-
viço mesmo sem defeito. 
Os custos da devolução 
são do vendedo;.

 9) Proteção contratual - 
Se o contrato de adesão 
de um produto ou serviço 
trouxer cláusulas abu-
sivas de acordo com as 
diretrizes do código 51 
do CDC elas podem ser 
anuladas sem prejuízo ao 
consumidor;

 10) Indenização - Segun-
do o artigo 6 do CDC, 
são direitos básicos do 
consumidor o acesso 
aos órgãos judiciários 
e administrativos com 
vistas à prevenção ou 
reparação de danos pa-
trimoniais e morais, in-
dividuais, coletivos ou 
difusos. Sendo assim, se 
o consumidor se sentir 
lesado, mesmo depois de 
buscar um entendimento 
com o fornecedor ou com 
a empresa fabricante do 
produto, ele pode reque-
rer seus direitos através 
de órgãos competentes, 
como Procon, Defensoria 
Pública, OAB, Ministério 
Público ou um advogado 
da sua confi ança.

Fonte: Emanuelle Oliveira, 
Posocco & Associados, Advo-
gados e Consultores (www.
posocco.com.br).

 3) Soma total a pagar, 

com e sem fi nancia-

mento - O artigo 52 do 
CDC mostra que nas 
compras a prazo, o for-
necedor deve informar 
ao consumidor sobre o 
preço à vista e todas as 
taxas de juros e custos 
do contrato;

 4) Embalagem e manu-

al em português - A 
oferta e apresentação 
de produtos ou serviços 
devem assegurar infor-
mações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa. 
Portanto, embalagem 
e manual devem trazer 
dados sobre as carac-
terísticas, qualidades, 
quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos 
de validade e origem. 
Isto está no artigo 31 do 
CDC;

 5) Idade indicativa - O 
artigo 8 do CDC trata so-
bre a proteção à saúde e 
segurança. Sendo assim, 
o produto não pode ofere-
cer riscos, especialmen-
te, para crianças e idosos. 
O consumidor deve fi car 
atento às informações, ao 
selo de conformidade do 
Inmetro e a idade indica-
da para criança, em caso 
de brinquedo;

 6) Nota Fiscal - A nota 
fi scal é a prova das con-
dições da compra. Ela 
é importante nos casos 
de troca ou conserto do 
produto. Por exemplo, 
roupas são os presentes 
mais cotados para este 
Natal. Procure guardar 
a nota fi scal pelo menos 
até a primeira lavagem, 
pois geralmente é nesse 
momento que aparecem 
os problemas;

 7) Troca de produto - Se 
o produto não apresentar 
defeito, o fornecedor não 
é obrigado a trocá-lo só 
porque o consumidor não 
gostou da cor, do mode-
lo ou do tamanho. Por 
isso, pergunte sempre 
ao vendedor se há prazo 
de troca para o produto 
que pretende comprar. 
Se o produto vier com 
defeito, o artigo 18 do 
CDC é claro: o problema 
deve ser solucionado pelo 
fornecedor em 30 dias. 

  Após esta data, o consu-
midor escolhe se quer: 
substituir o produto por 
outro da mesma espécie; 
cancelar a compra e re-
ceber o dinheiro de volta; 
pedir um abatimento no 
preço e fi car com o pro-
duto imperfeito. Se for 
um produto essencial, 
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WAGNER JOSÉ DE MATTOS SOROCABA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 6008668, válida até 28/11/2.019 para
Fabricação de Esquadrias de Metal, sito à Rua Doutor Américo Figueiredo, nº 988.
Jardim Simus. Sorocaba/SP.

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ nº 01.030.942/0001-85 - NIRE nº 35.300.144.520

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/10/16
Aos 28/10/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Publicações Prévias: Os documentos de que 
trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31/12/15, quais sejam, o 
relatório da administração da Companhia, o balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a 
demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração de resultados da Companhia e o relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia foram publicados no dia 19/10/16, no DOESP, nas páginas 5 a 10, 
e no jornal “Empresas & Negócios”, nas páginas 5 e 6. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio Cesar de Sá 
Volotão - Secretário. Deliberações: (i) Aprovar, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas, o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas 
às demonstrações financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31/12/15, publicados conforme 
relatado na seção “Convocações e Publicações Prévias” acima, devidamente auditados pela Bexcell Auditores Independentes 
Ltda., conforme relatório datado de 19/10/16; e (ii) aprovar que o “Lucro Líquido do Exercício” da Companhia referente ao 
exercício social findo em 31/12/15, no montante de R$37.065.751,12, tenha a seguinte destinação: (a) R$1.853.287,56 
para constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R$8.803.115,89 serão 
transferidos à conta de Dividendos Obrigatórios e Não Pagos; e (c) o saldo remanescente, no montante de R$ 26.409.347,67 
será transferido à conta de Reserva de Retenção de Lucros, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. 
A acionista aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas 
dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais. São Paulo, 
28/10/16. Roberto Koiti Nakagome - Presidente; Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 501.756/16-4 em 
25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RLD CROMEAÇÃO LTDA. EPP. Torna público que requereu à CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Serviço de Galvanoplastia sito àRua professor Ulysses Lemos
Torres nº 228 - Vila nova York - SP.

L.S.F. AUTTO POSTO LTDA. torna público que solicitou à CETESB a Licença Prévia para
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Posto Revendedor, sito à R. Santa
Rita, 11, esq. c/ R. Henrique Martim, bairro Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista/SP.

AUTO POSTO MC DE CARAPICUÍBA LTDA., torna público que solicitou à CETESB a
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Posto
Revendedor, sito à Estrada do Copiúva, 1845, bairro Pque. Jandaia, Carapicuíba/SP.

AUTO POSTO GUAPEVA LTDA. torna público que solicitou à CETESB a renovação da
Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Posto
Revendedor sito à Rua Itirapina, 1111, Vl. Hortolândia, Jundiaí/SP.

Cefisa Indústria e Comércio Eireli – EPP torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 45007217, válida até 23/11/2019, para fabricação de artefatos de
borracha para uso pessoal, n.e., à R. Abrahão Calux, 95, Vila Moinho Velho, SP.

GALVOSIL GALVANIZADORA TÉCNICA BRASIL LTDA. ME. Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 15008276 com val. até 29.11.2019 paa
Serviço de Galvanoplastia sito á Rua Santa Vitória nº 240 - Cumbica - Guarulhos - SP.

J.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALÕES LTDA. EPP. Torna público que requereu à
CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente sito à Rua Gustavo Riccio nº 21 - Vila Santa Clara - SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 07/12/2016 às 12h30/2º Público Leilão: 16/12/2016 às 13h30
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, venderá em 1º ou
2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação
complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Apartamento nº 32 localizado no 3º
andar do Edifício Acqua di Fiori - Bloco “A”, integrante do empreendimento “Condomínio Clublife
Morumbi Acqua”, situado à Rua Doutor Laerte Setúbal, nº 655, e Rua Doutor José Carlos de Toledo
Piza, no Parque Bairro Morumbi, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 70,000 m²
e a área comum de 48,339 m², na qual já se acha incluída a área referente ao direito de uso de 01
(uma) vaga indeterminada na garagem coletiva, localizada nos 2º e 1º subsolos, para a guarda
de 01 (um) veículo de passeio, perfazendo a área total de 118,339 m², correspondendo-lhe uma
fração ideal de 0,3294% no terreno do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao
regime do condomínio, conforme o registro feito sob nº 9 na Matrícula nº 17.752, deste Serviço
Registral.  Imóvel objeto da Matrícula nº 399.198 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 07/12/2016 às 12h30. VALOR: R$413.000,00. 2º PÚBLICO
LEILÃO em 16/12/2016 às 13h30. VALOR: R$288.396,40. Correrão por conta do comprador todas
as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do
Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. O imóvel encontra-se
ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação,
bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br. Imóvel
ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Metano
nos poços

Poços abandonados de pe-
tróleo e gás natural emitem 
metano, um potente gás do 
efeito estufa. Levantamen-
to publicado no periódico 
PNAS, envolvendo 88 poços 
do Estado da Pensilvânia 
(EUA), além de dados his-
tóricos, tenta determinar 
quais as características dos 
poços que mais liberam o 
gás. O trabalho é de au-
toria de pesquisadores de 
universidades dos Estados 
Unidos.

O estudo estima que haja 
até 750 mil poços aban-
donados na Pensilvânia, o 
Estado americano onde há 
mais tempo se exploram 
esses recursos, e conclui 
que os poços de gás natural 
desativados são maiores 
fontes de metano que os de 
petróleo. “As emissões de 
metano de poços abando-
nados persistem por vários 
anos, e provavelmente por 
décadas”, adverte o texto 
(Jornal da Unicamp).


