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Os principais 
desafi os do mercado 
automotivo em 2017

Com a rápida 

evolução tecnológica, a 

popularização do Uber 

e os carros conectados, 

a indústria automotiva 

deverá se adaptar a 

inovações e ao novo 

perfi l do consumidor

A indústria automotiva 
está passando por um 
período de ruptura 

e transformação. A relação 
cada vez mais próxima entre 
empresas de tecnologia e 
indústrias de automóveis con-
tribuí para expandir os limites 
do mercado tradicional. Os 
clientes estão mudando, evo-
luindo, e aos poucos trocando 
a mentalidade de consumo 
impulsivo por mais qualidade 
dos serviços.

Segundo relatório do Fó-
rum Econômico Mundial, 
que analisa as Indústrias em 
Transformação, de 2016, os 
consumidores de hoje espe-
ram que produtos e serviços 
estejam disponíveis quando e 
onde eles precisam, 24 horas 
por dia. O transporte para 
eles não é apenas uma forma 
de chegar a algum lugar, mas 
uma experiência, formada 
por um conjunto ilimitado de 
mídias sociais e serviços de 
entretenimento. Tendo em 
vista este cenário, existem 
alguns desafi os que a indústria 
automobilística deverá encarar 
a partir de 2017:

1. O aumento da globalização 
signifi ca maior complexidade 
e risco. Mudanças críticas nas 
fontes globais de suprimento, 
combinadas com estratégias 
direcionadas para mercados 
emergentes, trazem novos de-
safi os relacionados ao comér-
cio global e ao cumprimento de 
padrões de logística interna-
cional de veículos prontos;

2. As indústrias automo-
tivas estão desgastadas e 
precisam encontrar novos 
caminhos para efi ciência e 
crescimento. A maioria dos 
principais OEMs e forne-
cedores de Nível 1 têm se 
concentrado em efi ciência 
operacional, fabricação en-
xuta, melhorias contínuas e 
esforços de aumento da quali-
dade há mais de 20 anos. Por 
isso, hoje, há espaço limitado 
nessas áreas para economias 
e rendimentos adicionais;

3. Soluções de Supply Chain 
já reduzem os custos de pro-
dução. E não há dúvidas de 
que as tecnologias de supply 
chain estão no centro des-
sa transformação digital na 
indústria automotiva, pois 
são capazes de minimizar os 
custos de produção por meio 
de soluções para análise de 
performance e de execução 
no chão de fábrica;

4. O carro conectado e a 
popularização do Uber estão 
levando à ruptura e inovação. 
O mercado automotivo está 
deixando de ser exclusivo 
das montadoras, e um novo 
ecossistema de fornecedores, 
OEMs, concessionárias e ser-
viços complementares está 
chegando. Saber integrar as 
novidades tecnológicas no 
ambiente automotivo será fun-
damental para uma estratégia 
efi caz e bem-sucedida;

5. Os consumidores estão 
se afastando da necessidade 
de possuir um carro próprio. 
A indústria está evoluindo 
para uma mentalidade focada 
em serviços de transporte, ao 
invés da entrega de veículos. A 

Ford, por exemplo, anunciou 
recentemente seus planos de 
se posicionar como líder em 
serviços de transporte, em 
adição à venda de automóveis. 
E, veremos, cada vez mais, o 
modelo ‘Uber’ na indústria, 
que apoiará o transporte como 
serviço;

6. A inovação é necessária 
para melhor atender às neces-
sidades dos clientes. Há uma 
crescente demanda por perso-
nalização e maior intimidade 
com o cliente. As indústrias 
automotivas são desafi adas a 
encontrar novas maneiras de 
se aproximar do consumidor, 
ao mesmo tempo em que man-
têm a lucratividade. 

Ainda de acordo com o 
Fórum Econômico Mundial, 
a transformação digital no 
ambiente automotivo está im-
pactando as áreas de pesquisa 
e desenvolvimento, aquisição, 
montagem, marketing, peças 
e serviços. O relatório afi rma 
que no segmento de peças, 
10% a 15% de toda a receita 
global será gerada online até 
2025, e para o varejo de pe-
ças e serviços, a China será o 
mercado mais atraente para 
o crescimento da receita em 
digitalização. Além disso, a 
Business Insider estima que 
mais de 380 milhões dos carros 
conectados estarão em circu-
lação em 2021.

Não há dúvidas de que 2017 
será o ano em que a indústria 
automotiva precisará se prepa-
rar para o futuro do setor. Hoje, 
o proprietário dos veículos 
estão atentos às manutenções 
preventivas de acordo com a 
quantidade de quilômetros ro-
dados, mas em breve o próprio 
veículo poderá se comunicar 
com a concessionária, e até 
mesmo agendar a troca de 
óleo, pneus e até sensores. 
Segundo a McKinsey, o pool 
de rendimento do mercado 
automotivo vai aumentar e 
se diversifi car signifi cativa-
mente em direção a serviços 
de mobilidade sob demanda e 
orientados por dados. 

Isso pode gerar até US$ 1,5 
trilhão - ou 30% a mais - em 
potencial de receita adicional 
em 2030, em comparação com 
cerca de US$ 5,2 trilhões de 
vendas de carros tradicionais 
e produtos/serviços de pós-
venda, um aumento de 50% 
de cerca de US$ 3,5 trilhões 
em 2015. A McKinsey também 
estima que o crescimento 
das vendas globais cairá de 
3,6% para 2% até 2030. Muito 
disso será impulsionado pelo 
compartilhamento de auto-
móveis e outros serviços de 
mobilidade.

Com o surgimento de ve-
ículos autônomos e carros 
conectados, a indústria será 
muito diferente nos próximos 
5 a 10 anos. Será essencial 
que elas encontrem formas 
de apoiar novas estratégias 
de crescimento, ao mesmo 
tempo em que mantêm custo 
benefício e rentabilidade. Por 
outro lado, a segurança tam-
bém será um ponto sensível, 
e caberá à indústria superar 
muitos desafi os tecnológicos e 
regulatórios para que veículos 
não sejam hackeados e contro-
lados à distância, colocando a 
vida das pessoas em risco. 

Por enquanto, os que come-
çarem a implementar estraté-
gias de transformação digital 
estarão no caminho certo para 
o sucesso.
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A Câmara analisa projeto que 
cria a profi ssão de gerontólogo 
e de tecnólogo em gerontologia. 
Pela proposta, cabe ao gerontólo-
go realizar os serviços de atenção 
ao idoso em seus diferentes níveis 
de complexidade; a avaliação ge-
rontológica e elaborar planos de 
atenção integral à pessoa idosa; 
planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar programas, 
serviços, políticas e modalida-
des assistenciais ao idoso, entre 
outras competências. 

Já ao tecnólogo em gerontolo-
gia cabe desenvolver pesquisas 
na área de envelhecimento hu-
mano; participar como técnico 
de nível superior em grupos de 
saúde, sanitarismo, nutrição e 
fi sioterapia; integrar equipes 
profissionais no âmbito da 
indústria farmacêutica e cos-
mética; entre outras funções. 
No Brasil, o primeiro curso de 
graduação em gerontologia foi 
ofertado pela USP em 2005. 

Lucena: a Gerontologia contrinbui para um envelhecimento com 

qualidade.

O senador Waldemir Moka (PMDB-MS) 
apresentou um projeto que permite aos 
vigilantes que atuam na segurança de bens 
e dinheiro portarem armas mais potentes. 
Na sua opinião, os assaltos a bancos, carros-
fortes e empresas de guarda de valores 
estão “mais ousados”, e tais profi ssionais 
se encontram em situação de “extrema 
fragilidade”.

De acordo com o projeto, os vigilantes que 
prestam serviço para instituições fi nancei-
ras poderão portar pistolas de calibre .40 

polegada e, quando atuarem no transporte 
de valores, fuzis de 5,56 milímetros. A 
condição para o uso dos armamentos é o 
treinamento específi co de manuseio.

De acordo com a legislação atual, os 
vigilantes já podem fazer uso de revólver 
calibre 32 ou 38 e de espingarda de calibre 
12, 16 ou 20. Moka explica que a lei que 
regulamenta o armamento de vigilantes 
está defasada, e que seu projeto procura 
reduzir a discrepância entre o poder de 
fogo dos assaltantes e o dos vigilantes e 

aumentar as chances de defesa e sobrevi-
vência desses profi ssionais.

“Esses danos envolvem o uso de arma-
mentos pesados e explosivos pelos crimi-
nosos, causando intensos tiroteios, a perda 
de milhões de reais e, o pior, a morte de 
vigilantes. Enquanto a moeda física não 
for substituída pela virtual, a sociedade 
terá de conviver com esse delito”, explica 
o senador. O projeto será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça em 
decisão terminativa (Ag.Senado).

Nas reuniões, os relatores 
da reforma da Previ-
dência, Arthur Oliveira 

Maia (PPS-BA), e trabalhista, 
Rogério Marinho (PSDB-RN), 
vão apresentar os roteiros 
de atividades e sugestões de 
nomes de pessoas a serem 
convidadas para debater as 
propostas.  

O relator da proposta que 
trata da reforma da Previdên-
cia, já anunciou que a comissão 
deverá ouvir na reunião de 
quinta-feira o secretário de 
Previdência, Marcelo Caetano, 
que foi o principal elaborador 
da proposta. 

O relator do projeto que trata 
da reforma trabalhista, ainda 
não anunciou quem deverá ser 
ouvido em primeiro lugar. 

No seu plano de trabalho, 
Rogério Marinho vai apresentar 
uma relação de nomes a serem 
convidados para o debate da 
reforma. Ele quer ouvir enti-
dades sindicais, empresários, 
governo, Justiça do Trabalho 
e especialistas no tema. Além 

Uma série de projetos que demandarão debates constam da pauta da Câmara dos Deputados.

A apresentação do parecer 
do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM) sobre a indica-
ção de Alexandre de Moraes 
para ocupar a vaga de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) é o destaque desta 
semana no Senado. Braga, 
que é o relator do processo, já 
entregou relatório na Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) e deve 
apresentar seu parecer aos 
senadores hoje (14).

Amanhã (15), depois da lei-
tura do relatório, os senadores 
poderão apresentar pedido 
de vista coletivo. Posterior-
mente, Alexandre de Moraes 
será sabatinado pela comis-
são e, em seguida, passará 
por avaliação do plenário do 
Senado. A expectativa é que 
todo o processo se encerre 
até o dia 22.

Além da análise do relatório 
de Eduardo Braga, a pauta da 
primeira semana de trabalho 
do Senado tem 27 itens para 
apreciação. O projeto que 
trata dos crimes de abuso de 
autoridade não aparece na 
pauta desta semana da CCJ, 

O ministro da Justiça licenciado da Justiça,  Alexandre

de Moraes,  conversa com o líder do PMDB

no Senado, Renan Calheiros.

Uso de 
segurança 
privada no 
interior de 
estádios

A segurança dentro dos 
estádios, hoje feita apenas 
pela polícia pública, por meio 
das polícias militares, pode 
passar a incluir a atuação 
de agentes de segurança 
privada. Projeto em análise 
na Comissão de Defesa do 
Consumidor do Senado 
altera o Estatuto de Defesa 
do Torcedor para prever o 
uso da segurança privada 
no interior dos locais desses 
eventos. A proposta é da CPI 
do Futebol, que funcionou 
no Senado até dezembro 
de 2016. 

No relatório fi nal da CPI, 
argumenta-se que o poder 
público atualmente não é 
capaz de garantir de modo 
completo a segurança dos 
torcedores nos estádios de 
futebol. “Proibir a contrata-
ção de segurança privada é 
também negar aos clubes o 
princípio da livre concorrên-
cia, dada a impossibilidade 
de o Poder Público garantir 
a segurança nos estádios de 
futebol de forma completa 
e cabal. Além disso, as po-
lícias militares cobram dos 
clubes uma taxa denomina-
da ‘serviços diversos’. Não 
bastassem os impostos, os 
clubes também devem pagar 
pela presença dos policiais”, 
argumenta-se na justifi cativa 
do projeto.

A proposta não determina 
funções específi cas para os 
agentes públicos ou privados 
de segurança nos locais dos 
jogos. Porém, na justifi cativa, 
cita-se estudo que defende o 
policiamento público apenas 
em áreas adjacentes aos 
locais dos eventos, fi cando 
os serviços nas dependên-
cias dos estádios restritos 
aos seguranças contratados 
pelos clubes. A presença da 
polícia pública não seria, 
contudo, totalmente elimi-
nada de dentro dos estádios. 
Haveria a manutenção de 
policiais em quantidade 
sufi ciente para a condução 
de infratores aos Juizados 
do Torcedor, uma atuação 
vista como indispensável 
(Ag.Senado).
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Reformas da Previdência e 
trabalhista movimentam a Câmara
As primeiras reuniões de trabalho das comissões especiais das reformas da Previdência e trabalhista 
serão realizadas hoje (14) à tarde

dos trabalhos das comissões 
especiais, a Câmara tem uma 
agenda de votações que inclui 
proposições como requeri-
mentos de regime de urgência, 
projetos de lei e PECs. 

Consta da pauta e pode ser 
votado o projeto do Senado que 
reabre prazo para regularização 
de ativos não declarados envia-
dos ao exterior por brasileiros. 
O novo prazo é de 120 dias, 

contados após 30 dias da sanção 
da futura lei. Também deve ser 
votado o projeto que permite 
aos partidos políticos manter 
diretórios provisórios de forma 
permanente. Outros projetos 
que também podem ser votados 
são o que cria o Fundo Nacional 
de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, o que altera 
a Lei 10.836/2004, que institui 
o Programa Bolsa família. 

Consta ainda da pauta de 
votações projetos como o que 
tipifi ca como crime a comercia-
lização de peixe ornamental e a 
venda, exportação, aquisição e 
guarda de espécimes da fauna 
silvestre, quando praticado de 
forma permanente, em grande 
escala, em caráter nacional ou 
internacional, e que aumenta a 
pena quando houver tentativa 
de evitar o fl agrante (ABr).

Senado aprecia indicação de 
Alexandre de Moraes para o STF

pois ainda aguarda a designação 
de um relator, para só então 
seguir para análise dos sena-
dores. Como foi alvo de muita 
polêmica no ano passado, a ex-
pectativa é que o projeto sobre 
abuso de autoridade passe mais 
tempo em discussão, antes de 
ser apreciado pela CCJ.

Nesta semana, os senado-
res devem discutir também o 
projeto que trata da Lei Geral 

das Telecomunicações. A pro-
posta foi devolvida na semana 
passada pela Casa Civil ao 
Senado, em resposta a uma 
liminar expedida pelo STF. 
Em plenário, o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
afi rmou que só encaminhará 
o projeto para votação depois 
de discuti-lo com a Mesa 
Diretora e a Procuradoria da 
casa (ABr).

Profi ssões de gerontólogo e 
tecnólogo em gerontologia

Anteriormente, o curso de Ge-
rontologia só era ministrado em 
nível de pós-graduação.

“Justifi camos a regulamenta-
ção dessa nova profi ssão pela 
necessidade de existir uma 
profi ssão com a fi nalidade de 
acolher o egresso de curso de 
graduação em Gerontologia 
e porque entendemos que o 
egresso desse curso suprirá a 
lacuna existente de um profi s-

sional nos serviços gerontoló-
gicos com formação específi ca 
para atuar no campo da gestão 
em Gerontologia”, explica o 
autor do projeto, deputado 
Roberto de Lucena (PV-SP). 
O projeto, que tramita em ca-
ráter conclusivo, será analisado 
pelas comissões de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa; de 
Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto amplia ‘poder de fogo’ de vigilantes

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002069-11.2016. 8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ademilson Antonio de Franca, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246, Vila 
Cordeiro - CEP 04583-110, São Paulo-SP, CPF 039.122.078-01, RG 155800425, Brasileiro, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese ser 
credora da quantia de R$ 10.185,02 referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017.                                                                     11 e 14/02

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001450-53.2013. 8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fer-
nanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Adolfo Bastian 
Velasco, Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista - CEP 04068-000, São Paulo-SP, 
CPF 006.325.588-06, RG W-379.948, Casado, Chileno, que lhe foi proposta uma ação de Pro-
cedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em 
síntese: Ser o réu devedor da importância de R$ 17.897,27 referente a taxa de conservação do 
Lote 01, Quadra AZ, Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nome-
ado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2016..  11 e 14/02


