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Professor da FGV analisa o
setor automobilístico brasileiro
nos próximos anos

especialista explica que
não é à toa que tivemos a
vinda para o país de um
número tão grande de fabricantes ao longo dos últimos anos.
“Cabe salientar que, mesmo
diante de uma queda acentuada
no período 2014/2016 no mercado brasileiro de automóveis
(36%) e de caminhões (68%),
nenhuma grande montadora do
setor anunciou a sua saída do
Brasil. Em termos tecnológicos,
devemos avançar nos próximos
exercícios, pois os diferenciais
de atuação em mercados competitivos (o Brasil tende a caminhar nessa direção) passam
a ser as inovações”, explica
Antonio Jorge Martins.
Questionado sobre como essa
tendência deve se concretizar,
mesmo com o desinteresse dos
jovens em adquirir veículos
próprios, o professor da FGV
destaca o número de empresas
que vão oferecer mobilidade.
Segundo o especialista, o mer-
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Para o coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva, Antonio Jorge
Martins, a tendência do setor automobilístico para o Brasil nos próximos anos é de crescimento

cado se voltará para as mais
diversas camadas da sociedade
que hoje possuem dificuldades
de locomoção, como idosos e
crianças.
“O setor automotivo tende
a concentrar seus esforços na
prestação de serviços, deixando
de focar exclusivamente em
produtos. A expectativa reinante é que a área de serviços passe

a representar cerca de 30% da
receita total das montadoras do
setor”, analisa o coordenador do
MBA em Gestão Estratégica de
Empresas da Cadeia Automotiva da FGV.
Antonio Jorge Martins diz
ainda que a estratégia dos
fabricantes do setor caminha
para desenvolver os pilares
de conectividade, design e

motorização, sendo que a preocupação com este último item
se volta para sustentabilidade
(eliminação de combustíveis
fósseis) e economia. “Quanto à
conectividade, que tende cada
dia mais a ser um diferencial, o
top deste pilar representará o
carro e o caminhão autônomos”,
prevê o professor da FGV.
Em relação ao preço de um
carro, que atualmente é alto,
Antonio Jorge Martins afirma
que a estratégia governamental
deverá se valer bastante do
aumento da competitividade
entre as empresas do setor para
promover a redução dos preços
praticados. “Vale ressalvar que
setores que possuem evolução
tecnológica tendem a apresentar crescimento real dos preços
praticados, tendo em vista a
necessidade de amortizar os
investimentos tecnológicos em
um prazo cada vez menor, tendo
em vista a constante evolução”,
ressalta o especialista.
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FCA fecha parceria com BMW
para desenvolver carros autônomos

A Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) anunciou ontem (16)
que firmou uma parceria com
a montadora alemã BMW para
o desenvolvimento de veículos
autônomos. A parceria ainda
inclui a Intel e a Mobileye. A
união dos dois grupos “permanece em linha” com o objetivo
da FCA em testar nas ruas pelo
menos 40 veículos autônomos
até o final de 2017, informa a
companhia.
Em nota oficial, as partes
A parceria ainda inclui a Intel e a Mobileye.
anunciaram que a “FCA trará
a engenharia e outros recursos técnicos, experiência na América do Norte”.
além da expertise, para a cooperação,
“Para avançar a tecnologia de condubem como seu significante volume de ção autônoma, é vital formar parcerias
vendas, alcance geográfico e uma longa entre fabricantes de automóveis, pro-

vedores de tecnologia e fornecedores. Nos juntar a essa
cooperação permitirá que a
FCA tenha benefícios diretos
das sinergias e economias de
escala que são possíveis quando as empresas se juntam com
uma visão comum e objetiva”,
disse o CEO da FCA, Sergio
Marchionne.
Já o presidente do conselho
gestor da BMW, Harald Krüger,
“os dois fatores que permanecem fundamentais para o
sucesso da colaboração são a
excelência sem comprometer o desenvolvimento e a escalabilidade da nossa
plataforma para guiar autonomamente”
(ANSA).

O número de mortos por
causa de um gigantesco deslizamento de terra em Freetown, capital de Serra Leoa, não
para de subir. De acordo com o
presidente do país, Ernest Bai
Koroma, cerca de 400 corpos
já foram retirados da lama
desde a segunda-feira (14)
e há ainda 600 pessoas desaparecidas no local. Koroma
voltou a fazer um apelo ontem
(16) por uma “urgente ajuda
internacional” e informou que
“comunidades inteiras” da capital do país “desapareceram
completamente”.
Já a Cruz Vermelha, que atua
na tragédia desde as primeiras
horas, informou que “está
correndo contra o tempo”
para evitar que epidemias se
espalhem na região. O papa
Francisco enviou um telegrama de condolências, assinado
pelo secretário de Estado
do Vaticano, cardeal Pietro
Parolin, para o arcebispo de
Freetown, Charles Edward
Tamba, por conta da tragédia
na capital de Serra Leoa.
“Profundamente entristecido pelas devastantes consequências do deslizamento
de terra na periferia de Freetown. [O Papa] assegura sua
proximidade a todos aqueles
que perderam entes queridos
neste momento difícil [...] e
reza por todos aqueles que
morreram, suas famílias e seus
amigos, invocando a benção
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Tragédia em Serra Leoa tem
400 mortos e 600 desaparecidos

Tragédia em Serra Leoa tem 400 mortos e 600 desaparecidos.

divina da força da consolação”,
escreveu o cardeal. O Papa,
da mesma maneira, “exprime
sua solidariedade nas orações
para os socorristas e para todos
aqueles que estão envolvidos
para fornecer a ajuda tão necessária e de apoio às vítimas
desse desastre”.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) informou que
mobilizou suas equipes de
resgate para ajudar nas operações em Serra Leoa. “Elas
estão fazendo um plano de ação
para agilizar o atendimento de
qualquer potencial difusão de
epidemias ligadas à água, como
a cólera, o tifo e a diarreia”,
disse o porta-voz da entidade
no país, Stephane Duharric.
Já o ministro das Relações

Exteriores da Itália, Angelino
Alfano, informou que Roma
está enviando ajuda para o país
afetado pela tragédia.
“Para contribuir e aliviar ao
menos em parte o terrível tragédia e a dor do povo nepalês
e de Serra Leoa, por causa das
enchentes dos últimos dias, a
Itália quis mandar rapidamente um sinal de solidariedade”,
disse Alfano. De acordo com
o ministro, a “Cooperação
Italiana disponibilizou um
financiamento de emergência
de 200 mil euros e de 250 mil
euros em favor da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha,
respectivamente, destinado
às atividades de primeira
assistência às populações
atingidas” (ANSA).

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de agosto de 2017, às 10 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos. Ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membros do conselho de Administração da
Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia para que as mesmas deliberações sejam tomadas no âmbito da Santo
Antônio Energia S.A. (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo
único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 15 de agosto de 2017. Madeira Energia S.A. - Mesa.
Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS
Manisc Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.044.393/0001-11, com sede na Rua Cel.
Mário de Azevedo, nº 138, Bairro do Limão - CEP 02710-020, no município de São Paulo/SP, com documentos de constiWXLomRDUTXLYDGRVQD-8&(63VRE1,5(FRPXQLFDjSUDoDHDRPHUFDGRHPJHUDOSDUDWRGRVRV¿QVTXH
foram extraviados os seguintes livros societários da sociedade: (i) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01,
registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004; (ii) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria
nº 01, registrado na JUCESP sob o nº 236 na data de 07 de janeiro de 2004. São Paulo, 15 de agosto de 2017. A Diretoria.

Euripedes Magalhães (*)
O Design Thinking é um
conjunto de métodos e
processos para abordar
problemas relacionados
a futuras aquisições de
informações, análise
de conhecimento e
propostas de soluções
um termo atual e que
idealiza o equilíbrio. Nos
últimos anos as grandes corporações começaram
a perceber a importância da
necessidade de criar soluções
inovadoras a partir do entendimento do usuário final, suas
necessidades, dores e desejos.
Para que isso seja possível,
temas como empatia e colaboração são colocados como
prioridade a todo momento,
realizando o design centrado
no usuário.
As estratégias são definidas
com a criação de ecossistemas
multidisciplinares, que atuam
em conjunto do começo ao
fim, tendo como objetivo final
a jornada do consumidor.
As medidas que identificam
problemas e que priorizam o
Design Thinking possibilitam,
por exemplo, que um profissional de mídia utilize seus
conhecimentos em criação de
personas para definir as ações
de performance, que podem
ser utilizadas pelo time de
criação com a finalidade de
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entender mais e melhor sobre
os desejos e histórias desses
consumidores.
Isso possibilita maior assertividade nas atitudes que devem
ser tomadas. Da mesma forma
que profissionais de TI podem
ser auxiliados no processo
de escolha de qual a melhor
tecnologia a ser utilizada e
dos requisitos para que a implementação ocorra de forma
mais rápida.
Ao desenvolver um ecossistema que possui a mesma prioridade em comum, o serviço de
Design Thinking permite que
profissionais de marketing, por
exemplo, utilizem os conhecimentos do design para a criação de novos produtos, ações
e posicionamentos, enquanto a
tecnologia também faz uso do
mesmo conhecimento com a
finalidade de definir melhores
datas e horários para realizar
implementações.
Para colocar em prática
planejamentos de Design
Thinking, é importante que se
tenha um olhar mais crítico e
apurado para as necessidades
do usuário, um olhar de empatia, de vestir e andar com as
sandálias do consumidor final.
E dessa forma ser inovador e
criativo, sem se esquecer dos
negócios e da tecnologia.
(*) - É professor e coordenador do
curso de MBA de Marketing Digital da
Faculdade Impacta.

Mais de 300 animais
estão em ameaça
de extinção na Bahia

Centro de Instrução de Guerra na Selva

MPF denuncia exministro Geddel
Vieira Lima por
obstrução de Justiça
O Ministério Público Federal
(MPF) apresentou ontem (16)
uma denúncia contra o ex-ministro
Geddel Vieira Lima, acusado de
obstrução de Justiça por tentar
atrapalhar as investigações das
operações Cui Bono e Sépsis.
Segundo os procuradores responsáveis pelo caso, Geddel atuou para
constranger o operador financeiro
Lúcio Funaro, que negocia acordo
de delação premiada com o MPF, a
não colaborar com as investigações.
Funaro encontra-se preso há
mais de um ano e é testemunha-chave em processos que envolvem o deputado cassado Eduardo
Cunha, além de ex-ministros do
governo do presidente Michel
Temer, como Henrique Eduardo
Alves (Turismo) e o próprio Geddel (Secretaria de Governo). A
Operação Sépsis apura irregularidades no FI-FGTS, administrado
pela Caixa. A Cui Bono investiga
a fraude em operações financeiras
autorizadas pela vice-presidência
de Fundos de Governo e Loterias
e pela vice-presidência de Pessoa
Jurídica da Caixa.
Os procuradores pedem que Geddel seja condenado por embaraçar investigação sobre organização
criminosa, crime com pena de três
a oito anos de prisão, mais multa.
A defesa do ex-ministro afirma que
ele é inocente, alegando “ausência
de relevantes informações” para
basear a acusação.
Atualmente Geddel cumpre
prisão domiciliar, em Salvador.
Ele havia sido preso preventivamente no dia 3 de julho, por
determinação do juiz Vallisney
Oliveira, da 10ª Vara Federal, no
Distrito Federal, justamente sob
a acusação de tentar obstruir as
investigações (ABr).

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Centro de
Conveniência e Serviços Panamby S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, incisos I e II do
Estatuto Social, a qual será realizada em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 16:00 horas na
Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP
- Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de contas
exercício 2016: (II) Comercialização - Novas locações e prospecções; (III) Operacional - Demonstração
das obras e melhorias realizadas e implantação de equipe móvel; (IV) Eleição de diretoria - Ratificação
do prazo de eleição; (V) Aprovação de verba para atualização/regularização contábil da companhia
e da associação; (VI) Ocupação e uso sala 03 no 2º subsolo pela Mec Gestão através de contrato de
comodato; (VII) Alienação/venda do imóvel adjudicado - Temakinoru. Informamos que V.Sas. poderão
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração.
Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração,
bem como, voto por escrito de cada ordem do dia.
A Administração
(15, 16 e 17/08/2017)

netjen@netjen.com.br

Design Thinking: como o
consumidor influencia
na sua estratégia

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3106-4171

Onça pintada está na lista de animais ameaçados de extinção.

Mais de 300 animais estão em
níveis diferentes de ameaça de
extinção no estado da Bahia.
A Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema) publicou no
Diário Oficial do Estado portaria
que cita uma lista de 331 espécies de anfíbios, aves, mamíferos, répteis, invertebrados continentais, peixes, invertebrados
marinhos e espécies ameaçadas
de “interesse social”. Ao todo,
foram avaliadas 2.607 espécies
de fauna consideradas raras,
endêmicas ou sob ameaça de
extinção no território baiano.
No entanto, os 331 animais
entraram na lista, que tem
variações de níveis de ameaça.
São 140 espécies, que se enquadram no nível “vulnerável”; 131,
no nível “perigo”; 54, no “criticamente em perigo”, e cinco,
em “regionalmente extintas”.
Todas as espécies que constam
nos níveis de ameaça passam a
ter proteção integral dos órgãos
de defesa do meio ambiente. A
captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização
desses animais fica proibida.
Entre os animais protegidos, estão espécies como
Onça-pintada, Ararinha-azul,
Gavião-real, Papagaio-de-peito-roxo, Águia-cinzenta,
Tartaruga-de-pente, Tartaruga-verde, Aranha Caranguejeira,
Cobra-coral, Cobra-verde,
Pica-pau-amarelo, Estrela-do-mar, Cação, Cavalo-marinho,
Piaba, Peixe-serra, Atum-azul,
o Bugio-marrom. Na categoria

das espécies ameaçadas de “interesse social”, foram incluídos
os animais alvos de uso sustentável por comunidades tradicionais, ou para subsistência.
Assim, pode ser permitida a
exploração, desde que regulamentada e autorizada pelo
Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema), a
partir de critérios específicos.
Entre as espécies de “interesse
social” ameaçadas estão abelhas
sem ferrão (Uruçu, Mandaçaia
e Jandaíra), Caranguejo-Uça,
uaiamun, Pitu, Aratu, peixe
Bagre, Badejo-Amarelo, Mero,
Tubarão Martelo, entre outros.
Segundo a secretaria, a publicação da lista dos animais em
extinção coloca o estado como o
sétimo do país com a iniciativa.
A Lista Vermelha, como chamada pelo órgão, é considerada
importante, porque incentiva
o início “de ações e políticas
que possam reverter o quadro
de ameaça a essas espécies”.
O próximo passo é a conclusão
dos Planos de Ação das espécies
ameaçadas e a listagem da flora
ameaçada, que está em fase de
desenvolvimento e, segundo a
SEMA, será publicada “em breve”.
O levantamento das espécies
em extinção foi um trabalho conjunto que envolveu,
principalmente, a Serma, o
Instituto Dríades de Pesquisa
e Conservação da Biodiversidade, universidades federais e
estaduais, na Bahia e o Inema,
totalizando 115 especialistas de
40 instituições (ABr).

