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Gerenciando o lançamento 
de produtos e serviços

Uma das tarefas 

empresariais que 

envolvem grandes 

riscos é o lançamento de 

produtos e serviços no 

mercado

Normalmente, está em 
jogo uma novidade 
que será apresentada 

ao mercado: para compensar 
os elevados custos do lança-
mento torna-se necessária 
uma articulação mais intensa 
com o público; ou seja, é pre-
ciso magnetizar atenções do 
maior número de pessoas. A 
engenharia precisa realizar 
trabalhos para a estruturação 
tecnológica dos produtos a 
serem lançados, aprimorar 
características funcionais, in-
tensifi car garantias em termos 
de prazos e as coberturas.

Para o lançamento deter-
minam-se as especifi cações 
técnicas desejáveis para os 
projetos, indicando-se to-
lerâncias e desempenhos 
desejáveis para uma ampla 
satisfação de necessidades de 
clientes. Um sistema de qua-
lidade aprimorado e grande 
densidade de comunicação 
das características dos pro-
dutos e serviços devem se 
transmitidas aos clientes.

Nos lançamentos de auto-
móveis, realizam-se normal-
mente expressivas mudanças 
estéticas e estruturais (mais 
profundas). Neste mercado, 
indicadores internacionais 
mostram que em poucos anos 
são lançados novos produ-
tos.  Isto se deve à dinâmica 
empregada no seu sistema 
de fabricação, anteriormente 
discutido nesta obra.

O fator tecnológico é uma 
das características que mais 
contribui para uma fi xação de 
imagem corporativa no mer-
cado. Elementos tais como o 
número de válvulas, cavalos-
vapor, modalidades do sistema 
de injeção de combustível, o 
torque, o desempenho e os 

coeficientes de penetração 
aerodinâmica são valorizados, 
assim como condições de co-
modidade e conveniência.

Dos veículos extremamente 
pequenos (desenvolvimentos 
iniciais com três rodas, por 
exemplo), a indústria automo-
bilística passou a construir uni-
dades que chegavam a pesar 
mais de duas toneladas, com 
motores de 8 (oito) cilindros 
(ou mais), e 5.000 (cinco mil) 
cilindradas (ou mais). Ultima-
mente as carrocerias podem 
ser fabricadas em alumínio, ou 
polímeros, tais como as fi bras 
de carbono, por exemplo, pro-
porcionando leveza e proteção 
duradoura contra corrosão.

Motores são de menor tama-
nho, normalmente com cerca de 
1.000 a 2000 cilindradas, porém 
recursos tecnológicos tais como 
turbo-compressores, 16, 24 
válvulas permitem obter maior 
rendimento e economia em 
relação aos modelos anteriores. 
Durante a fase de lançamentos 
de produtos, as apreensões são 
muito grandes e a pressão por 
resultados é enorme, sendo que 
da magnitude da velocidade 
da introdução de produtos 
organizacionais nos mercados 
deriva a rentabilidade durante 
o ciclo de vida do produto ou 
serviço.

Após a introdução dos pro-
dutos nos mercados, sucede a 
fase de manutenção na qual as 
tensões são menores o traba-
lho de marketing se reduz ao 
mínimo necessário para obter 
resultados, no sentido de que 
não existam perdas em termos 
de participação de mercado. 

Necessário se faz de tempos 
em tempos, que produtores 
realizem grandes mudanças 
nas suas linhas ou nos seus 
produtos.
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A - Parceiros para Concerto 
A Orquestra Experimental da UFSCar busca patrocinadores para realizar 
o seu tradicional Concerto de Inverno, que acontece em julho. O Governo 
do Estado autorizou a captação de recursos por meio do Programa de 
Ação Cultural, que permite às empresas, além de associar suas marcas 
ao evento, receberem de volta o valor investido na forma de desconto 
no ICMS. Há 25 anos, a Orquestra da UFSCar contribui na formação 
de músicos e democratiza o acesso à música instrumental. O Concerto 
de Inverno terá duas apresentações com um músico convidado. Estão 
previstas a contratação de toda a infraestrutura de apresentação e 
transporte, divulgação e o registro em vídeo para publicação na Internet. 
Informações: (www.orquestraufscar.com.br). 

B - Fábrica em Manaus
A Termomecanica investiu R$ 8 milhões na implantação de uma nova 
fábrica, localizada no polo industrial de Manaus, que deve entrar em 
operação a partir de abril. A nova unidade cria condições para que a 
empresa, líder do setor de transformação de metais não ferrosos, cobre 
e suas ligas, passe a atender com mais agilidade e preços competitivos os 
fabricantes do setor de refrigeração, que em grande parte se concentram 
na região. A expectativa é de que, a partir de 2018, a Termomecanica da 
Amazônia esteja usando 100% de sua capacidade instalada, atingindo a 
produção de 150 toneladas mensais de insumo para atender a indústria 
de refrigeração. Fundada em 1942, com um capital de 200 dólares, pelo 
engenheiro Salvador Arena, é altamente capitalizada, com um patrimônio 
líquido avaliado em mais de 800 milhões de dólares.

C - Taça Exclusiva 
O restaurante Abbraccio Cucina Italiana, e a Stella Artois, se uniram 
para proporcionar aos clientes uma experiência extraordinária com a 
promoção ‘A taça Stella Artois pode ser sua’. Até o dia 7 de abril, na 
compra de um prato principal e dois chopes Stella, os clientes serão 
presenteados com uma taça clássica da Stella Artois. A ação é válida 
em todos os restaurantes Abbraccio durante o Celebrare, tradicional 
happy hour da casa, e também durante o jantar a partir das 17h30. No 
Celebrare, que acontece de segunda a sexta, exceto feriados, das 17h30 
às 20h00,as bebidas alcóolicas têm 50% de desconto, exceto vinhos, 
garrafas e cervejas importadas. Mais informações: (www.abbracciores-
taurante.com.br).

D - Segmento Sorveteiro
Único e mais importante evento destinado ao setor no Brasil, a Fispal 
Sorvetes, Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria 
Profi ssional, acontece entre 6 e 9 de junho, no Expo Center Norte, reunindo  
profi ssionais de sorveterias, indústrias de sorvetes, supermercados, restau-
rantes, além de distribuidores e lojistas de toda a América Latina. A feira 
abrange novidades relacionadas a uma das sobremesas mais consumidas 
entre os brasileiros – o país é o sexto maior mercado de sorvete no mundo. 
As marcas expositoras apresentarão novidades em equipamentos, insumos 
e ingredientes, embalagens, refrigeração, armazenagem, logística e áreas 
relacionadas ao setor sorveteiro (www.fi spalsorvetes.com.br).

E - Patologia Clínica
Estão abertas as inscrições para o 51º Congresso da Sociedade Brasileira 
de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, que ocorre entre os dias 26 e 29 
de setembro no Anhembi. As inscrições antecipadas com desconto para o 
evento devem ser feitas pela internet. O tema central é “A Medicina Labo-
ratorial na assistência à saúde”. O evento vai discutir o papel da patologia 
clínica na assistência à saúde e os laboratórios como uma fonte importante 
de informação e auxílio aos clínicos, otimizando os recursos diagnósticos e 
melhorando os desfechos clínicos. Em relação à gestão em saúde, o congresso 
propõe abordagens sobre os principais pilares de gerenciamento aplicado 
aos laboratórios. Outras informações em (www.cbpcml.org.br). 

F - Caminho de Santiago 
“O Caminho de Santiago não é uma viagem. É um projeto de vida”. É assim 
que o jornalista Daniel Agrela defi ne a rota milenar de Compostela. Autor 
de ‘O Guia do Viajante do Caminho de Santiago’, Agrela ministra a segunda 
ofi cina presencial para quem quer percorrer os 800 km ao norte da Espanha. 
A Ofi cina para Formação de Peregrinos ocorre amanhã (25) e domingo 
(26). A viagem tem uma complexidade: é preciso, em média, 30 dias para 
percorrer todas as etapas. Para isso, é necessário estar preparado. O curso 
aborda planejamento fi nanceiro, como é o dia a dia, em que época do ano ir, 
onde dormir, qual a melhor forma de se alimentar, o que levar na mochila, 
além de diversas questões relacionadas à segurança e infraestrutura do 
trajeto. Saiba mais em (www.ofi cinaparaperegrinos.com).

G - Fazenda Cobra ICMS
A Secretaria da Fazenda encaminhou 32,4 mil avisos e notifi cações de 
cobrança aos contribuintes do ICMS em todo o Estado de São Paulo. As 

correspondências somam R$ 556 milhões em débitos de contribuintes 
do Regime Periódico de Apuração e aos optantes do Simples Nacional. O 
contribuinte que receber a notifi cação de débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou apresentar defesa. É possível emitir a guia 
de arrecadação ou obter informações sobre parcelamento no endereço 
(www.pfe.fazenda.sp.gov.br). O envio de notifi cações de cobrança já faz 
parte dos procedimentos do Fisco Estadual para recuperação de cré-
ditos tributários, sendo o contribuinte informado que o não pagamento 
implicará em inscrição do débito na dívida ativa. 

H - Vulnerabilidade Social
A APAM (Associação Paulista de Amparo à Mulher) objetiva apoiar 
mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo 
atividades de orientação para o desenvolvimento pessoal e profi ssional. 
A consultoria gratuita faz parte do cronograma de sua atividade. Os en-
contros ocorrem das 8h30 às 9h30, nas seguintes datas: 4 de abril, 2 de 
maio, 6 de junho, 4 de julho, 1 de agosto, 5 de novembro, 3 de outubro 
e 7 de novembro, na Rua Dona Elisa, 133, Barra Funda. As participan-
tes poderão despertar seu potencial interno, trabalhar características 
como a maleabilidade, capacidade para ideias, determinação, entre 
outras. Para participar, basta ligar para  3662-3115. As atividades são 
totalmente gratuitas e ministradas por profi ssionais voluntários. Saiba 
mais em (www.apamsp.org.br).

I - Atualização em Endodontia 
A Faculdade de Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
começa o ano letivo com uma série de cursos de atualização profi ssional 
que são bastante úteis, tanto para quem já tem experiência, como para 
recém-formados que começam a traçar um projeto de carreira. Nesta 
segunda-feira (27), tem início o curso de atualização em Endodontia sob 
o comando do especialista Manoel Eduardo de Lima Machado. Com cinco 
meses de duração e aulas às segundas-feiras, das 14h00 às 19h00, apre-
senta novas tecnologias que oferecem uma relação custo-benefício mais 
adequada à realidade social, abordando os princípios básicos do ponto de 
vista técnico e biológico. Mais informações: (http://www.faoa.edu.br/index.
php/curso/47/atualizacao/novas-tendencias-em-endodontia).

J - Mundial de Karaokê
O maior campeonato de karaokê do mundo, o KWC - Karaoke World Cham-
pionships - terá etapas realizadas no Brasil e abre as inscrições para os 
cantores amadores. Para participar, os interessados devem entrar no site do 
campeonato (www.kwcbrasilofi cial.com) efetuar a inscrição e o pagamento 
da taxa, e escolher a casa onde participarão de uma etapa classifi catória. 
Poderão participar cantores amadores com idade entre 18 e 60 anos, desde 
que não vivam exclusivamente de canto, sejam patrocinados ou tenham 
contratos com gravadoras ou produtoras de espetáculos. O KWC é um cam-
peonato mundial que reúne uma média de 30 países para disputar os títulos 
de Campeões mundiais. Neste ano, a grande fi nal mundial será realizada em 
Helsinki, com a presença de um cantor e de uma cantora do Brasil.

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) voltou 
a acelerar na terceira prévia de 
março com variação de 0,39%, 
resultado 0,04 ponto percentual 
acima do registrado na segunda 
apuração do mês (0,35%). Entre 
a primeira e a segunda pesquisa 
do mês, a taxa tinha apresentado 
uma a diferença de apenas um 
ponto percentual ao passar de 
0,34% para 0,35%. O levanta-
mento é feito pelo Ibre/FGV em 
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Bra-
sília e Porto Alegre.

Em quatro das oito grupos 
pesquisados, foram constatados 
aumentos no ritmo de remar-
cação de preços com destaque 
para alimentação com alta de 
0,42% ante 0,25%.Os itens que 
mais pressionaram essa classe 
de despesa foram os laticínios, 
que fi caram 1,02% mais caros 
sobre um aumento de 0,57%. 
Em habitação, o índice subiu de 
0,72% para 0,94%, ainda sob a 
infl uência, principalmente, da 
conta de luz (de 2,91% para 
4,62%). 

Houve de remarcação de preços com destaque para alimentação.

A meta é reduzir o tempo 
de exportações de 13 
para 8 dias e de importa-

ção de 17 para 10 dias, quando 
o projeto estiver totalmente 
implementado. O objetivo é 
também oferecer trâmites sim-
plifi cados para vendas externas 
com eliminação de documentos 
e etapas. 

Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, o novo processo 
vai alcançar cerca de 5 mi-
lhões de operações anuais de 
exportações, envolvendo mais 
de 25,5 mil empresas. Na fase 
inicial, o projeto só contempla 
as exportações realizadas por 
transporte aéreo, por meio 
dos aeroportos de Guarulhos, 
Viracopos, Galeão e Confi ns, 
sujeitas a controle apenas da 
Receita Federal. A proposta do 
governo é estender a medida 
para todos os aeroportos do 
país e demais modais (marí-
timo, fl uvial, rodoviário e fer-
roviário, além das operações 
com intervenção de outros 
órgãos federais, ao longo 
deste ano.

Governo quer agilizar exportações de produtos feitas por aviões.
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Simplifi cando processos, prazo 
médio para exportação pode cair 40%
O prazo para vendas de produtos ao exterior poderá ser reduzido em cerca de 40%, segundo 
estimativa do governo, que lançou ontem (23) o ‘Novo Processo de Exportações do Portal Único do 
Comércio Exterior’ (sicomex.gov.br)

Segundo o ministério, a fase 
inicial nos quatro aeroportos 
agilizará o desembaraço das 
mercadorias de elevado valor 
agregado que representaram, 
em 2016, quase US$ 6 bilhões 
em exportações, 55,7% das 
operações realizadas por via 
aérea. No próximo mês, será 
iniciada a inclusão do modal 
aquaviário e em maio ao terres-
tre. Em junho, serão incluídas 

as operações amparadas pelo 
Regime Especial de Drawback 
(suspensão de tributos inciden-
tes sobre insumos importados 
para utilização em produto 
exportado). 

O Portal Único do Comér-
cio já permite consultas em 
tempo real sobre a situação de 
exportações e importações. Os 
usuários podem também anexar 
documentos eletronicamente, o 

que possibilitou a eliminação de 
99% do papel nas operações. A 
CNI disse que o Portal Único re-
duzirá também custos. Segundo 
a entidade, “um dia de atraso 
com burocracia alfandegária 
eleva o custo do produto entre 
0,6% e 2,1%”. Para a CNI, 26,4% 
das pequenas e médias empre-
sas e 6,4% das grandes usam 
aviões para escoar a produção 
(ABr).

Alimentos, conta de luz e 
cigarros pressionam infl ação

No grupo despesas diversas, 
a taxa passou de 0,70% para 
0,80%, com a pressão vinda 
dos cigarros (de 0,94% para 
1,32%) e, em saúde e cuidados 
pessoais, houve alta de 0,61% 
sobre uma elevação anterior de 
0,56%. Neste último grupo, o 
motivo foi a correção de preços 
dos artigos de higiene e cuidado 
pessoal (de 0,17% para 0,76%). 
Em sentido oposto, ocorreu 
queda de 0,03% em transportes, 
após uma variação de 0,23%, 
no levantamento da segunda 
prévia. 

O recuo foi provocado, prin-
cipalmente, pela redução no 
preço da gasolina (de -0,34% para 

-1,22%). Já em comunicação 
foi verifi cada uma desacelera-
ção (de -0,51% para -0,77%), 
puxada pela tarifa de telefone 
residencial (de -2,05% para 
-2,96%). Os itens que mais pres-
sionaram a infl ação no período 
foram tarifa de energia elétrica 
(4,62%), plano e seguro saúde 
(1%), condomínio residencial 
(1,25%), refeições em bares 
e restaurantes (0,46%) e leite 
tipo longa vida (2,39%). Os 
que ajudaram a compensar 
esses aumentos foram gasolina 
(-1,22%), tarifa de telefone resi-
dencial (-2,96%), passagem aé-
rea (-12,19%), etanol (-2,20%) 
e maçã (-9,33%) (ABr).

Oportunidades a empresas 
brasileiras no Peru

Empresas brasileiras poderão ter 
acesso facilitado a um mercado de 
US$ 13 bilhões, que são as compras 
públicas do governo peruano. A 
possibilidade é prevista em acordo 
entre o Brasil e o Peru, objeto do 
projeto aprovado pelo Plenário do 
Senado ontem (23) e encaminhado 
à promulgação. Para o relator, sena-
dor Armando Monteiro (PTB-PE), 
trata-se de um acordo inédito que 
está servindo de referência para 
negociações com outros países. 

Por ele, empresas brasileiras são 
autorizadas a atuar no Peru em 
condições de igualdade com com-
panhias provenientes de países da 
Parceria Transpacífi co (TPP) e da 
Aliança do Pacífi co. Armando explica 
que o Peru exige depósito prévio 
de 5% da capacidade máxima das 
empresas brasileiras interessadas 
em participar dessas licitações. Com 
a implementação do acordo, será 
eliminada essa exigência — que já 
não é feita às empresas de países do 
TPP e da Aliança do Pacífi co.

O TPP criou uma área de livre-
comércio entre países da Ásia, da 
Oceania, da América do Norte e da 
América do Sul. O tratado prevê a 
integração econômica, a padroniza-
ção das leis trabalhistas, o desenvol-
vimento de ações ambientais comuns 
e o aumento de investimentos. Além 
disso, foi antecipado calendário de 
desgravação tarifária (eliminação 
de tarifas aduaneiras) de veículos 
leves, o que amplia oportunidade de 
exportação para a indústria automo-
bilística brasileira (Ag.Senado).

3ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0105116-80.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosemar Fontana 
Pinto, CPF 013.871.588-21, RG 140627418 e Elza Maciel, CPF 272.990.818-81, RG 26130291, que lhes 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Giovanni Marranghello, 
objetivando receber a quantia de R$ 21.085,30 (maio/2015), referente ao contrato de aluguel do imóvel 
situado na Rua Paulo Avelar, 1013/1021, casa 3, loja 3, Vila Dom Pedro II, Nesta, e assinado entre as 
partes em 22.01.2007. Encontrando-se as executadas em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ARRESTO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o valor da dívida, 
acrescida dos honorários advocatícios do exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado do débito, ou embarguem a execução no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o(a,s) executado(a,s) 
efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.652-A, parágrafo único, do Código do Processo Civil). BEM ARRESTADO: imóvel, constituído 
no apartamento nº 917, localizado no 10º pavimento ou 9º andar do “EDIFÍCIO MORUMBI BUSINESS 
APART HOTEL”, situado à Rua Dr. Shibata Miyakoshi nº 183, Jardim Paraíso do Morumbi, no 30º 
Subdistrito Ibirapuera, com a área útil de 34,46 metros quadrados, a área comum de 28,72 metros 
quadrados, a área total de 63,18 metros quadrados, e a fração ideal de 0,6709% nas coisas de uso e 
propriedade comuns. Contribuinte nº 170.042.0218-5 (Av.3) e vaga nº 27. Matrícula nº 141.255 do 15º 
CRI, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Elza Maciel, CPF nº 
272.990.818-81, RG nº 26130291. Não embargada a execução, as executadas serão consideradas revel, 
caso em que será nomeado curador especial, e o arresto será convertido em penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 06 de fevereiro de 2017. 


