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LEILÃO DE VEÍCULOS

DIA 18 DE ABRIL DE 2008, ÀS 10 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 584•UTINGA•STO. ANDRÉ/SP
VISITAÇÃO: 17 DE ABRIL, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.

500

VISITAÇÃO: 15 DE ABRIL, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.
450 DIA 16 DE ABRIL DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1360•STA.BÁRBARA D’OESTE/SP

VISITAÇÃO: 14 DE ABRIL, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.
200 DIA 15 DE ABRIL DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 6980•SANTO ANDRÉ/SP

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - Leiloeiro Oficial - JUCESP-316

Central de Informações: 11 3117.1000 www.freitasleiloeiro.com.br

Condições de venda e pagamento: pagto. 1 cheque no valor total da arrematação + 1 cheque de 5% de comissão do leiloeiro, que deverão ser trocados p/ chequeADM. em até 24
horas após o leilão, acrescido do valor de até R$200,00 (duzentos reais) por veículo arrematado, a título de despesas administrativas. Os veículos serão vendidos no estado, sem
garantia. Multas, inclusive de averbação; débitos; IPVA's, pré-existentes ou decorrentes da regularização, por conta do arrematante. A procedência e evicção de direitos dos
veículos deste leilão, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos Comitentes Vendedores. Demais condições constam no catálogo distribuído no leilão.

Central de Informações: 11 3117.1000 R. 108 / 121 juridico@freitasleiloeiro.com.br / www.freitasleiloeiro.com.br

Condições de venda e pagamento e outras informações, consultar o nosso site. ANTONIO CARLOS VILLA NOVA DE FREITAS – Leiloeiro Oficial – JUCESP-749

DATA: 24.04.2008 – 14h00 DATA: 30.04.2008 – 14h00

2º LEILÃO – ONLINE / PRESENCIAL

Casa – São Paulo/SP – Área total:
240,00 m²

Valor da avaliação:
R$ 397.880,83.

LANCES VIA INTERNET
www.freitasleiloeiro.com.br

. Rua Coronel Carlos Oliva,
nº. 96, Tatuapé, e respectivo terreno
Lote 08, Quadra 03.

Galpão Industrial – São Paulo/SP – Área construída:
1.698,94 m².

Valor da avaliação:
R$ 1.216.000,00.
Galpão Industrial – São Paulo/SP – Área construída:
1.620,00 m²

Valor da avaliação: R$ 600.000,00.

Rua Dona Ana Nery, nº. 1.041, Cambuci.
Área do terreno: 820,00 m².

. Rua Freire da Silva, nº. 317 e 367 (constam
no imóvel os números 371 / 365), Cambuci. Área do
terreno: 540,00 m².

LOCAL: Fórum de Guarulhos
Rua José Maurício, 103 - Centro
Guarulhos/SP.

Prédio Residencial – Guarulhos/SP
– Área total: 309,00 m².

Valor da avaliação:
R$ 301.707,00.

Rua Pedro
Álvares Cabral, nº. 53, e respectivo
terreno Lote 12, Quadra 17,
do loteamento denominado Jardim
Vila Galvão.

LOCAL: Casa de Portugal – Espaço Camões
Avenida da Liberdade, 602 – 3º andar – Liberdade – São Paulo/SP.

leilões

ONDE INOVAROBSTÁCULOS

Temada
inovaçãoé
mostrado
emmanual

GESTÃO

● Marketing – novas formas de
comunicação, novos segmentos
demercado;
● Pesquisa e desenvolvimento –
novos produtos,bens ou serviços;
● Comercial – escuta dos clientes,
percepção de suas necessidades;
● Logística – novas embalagens,
nova organização, nova distribuição
● Compras – novos fornecedores,
nova tabela de preços;
● Produção –mais qualidade, den-
tro dos prazos;
● Gerencial – novosmétodos e
ferramentas de gestão;
● RecursosHumanos – novas for-
mas e fontes de recrutamentos,
profissionais de novas áreas, no-
vas formas de remuneração e de
motivação.

FONTE:MANUALDE INOVAÇÃOPARAMI-

CROSEPEQUENAS EMPRESAS (DOMBC)

Entre os obstáculos internos à em-
presa, destacam-se
três:
● a cultura empresarial, seja por
umaexperiência negativa deproje-
to anterior, por pouca disposição
a inovar se a empresa sobrevive
nomercado, por receio demudar
processos e produtos que
trazem resultados ou por resistên-
cia a projetos que não apresentem
resultados imediatos;
● a limitação de fundos, ou seja,
poucos recursosdestinados a no-
vos projetos; e
● a gestão de pessoal, ou seja,
crítica a iniciativas que não tive-

ramsucesso e a falta de incentivo
àsnovas idéias.
Entre os obstáculos externos,
aqueles que são apontados
commais freqüência são os de
caráter econômico:
altos custos, principalmente quan-
do se trata de
uma inovação de produto que en-
volve investimento em
tecnologia, riscos econômicos e
escassez de fontes de
financiamento, principalmente
entre as empresas que
nunca inovaram

FONTE:MANUALDE INOVAÇÃOPARAMICROSE
PEQUENASEMPRESAS (DOMBC)

Documento traz orientações para
criar diferenciais na empresa

SUCESSO-EmpresadeLowe ja temcercade 150clientesnoBrasil e faturounoúltimoanocercadeR$2milhões .

JOSE LUIZ DA CONCEIÇÃO/AE

Maria Teresa Marques

Não há quem não saiba que en-
frentar a concorrência é sem-
pre o desafio de qualquer em-
presa. E para isso é preciso ser
competitivo. E para ser compe-
titivo... inovar. A lição é simples
e conhecida, mas inovar tem lá
seus caminhos e certas exigên-
cias,quenemsempreosempre-
sários conhecem.

Assim, o Movimento Brasil
Competitivo (MBC) reconhe-
ceuanecessidade deque osem-
preendedorespudessemterdo-
cumentadososdadosimportan-
tes relacionados a essa iniciati-
va e lançou o Manual de Inova-
ção para Micros e Pequenas
Empresas, que está disponível
para download no site do MBC.

O diretor da entidade, Clau-
dio Gastal, explica que foi uma
“ousadia”lançarummanualso-
bre inovação, já que inovar não
é prática que tenha sua receita,
mas algo que depende da atitu-
de do empreendedor. “Entre-
tanto, a inovação passa sim por
processos, produtos, modelos
de negócios que podem ser teo-

rizados e explicados”. No ma-
nual, há textos explicativos so-
bretiposdeinovação, intensida-
de e abrangência; e como criar
condiçõesparainovar,entreou-
tros. Na segunda parte são des-
critos os instrumentos do Bra-
sil que apóiam a inovação e as
condições e procedimentos pa-
ra obtê-los (financeiro ou técni-
co-gerencial).Enaterceirapar-
te, os instrumentos de apoio à
inovação em vários Estados do
Brasil.

Gastal explica que dos pas-
sos necessários à inovação fa-
zem parte conhecer muito bem
osprocessosinternosdaempre-
sa.“Grandepartedasidéiasino-
vadoras surgem quando se des-
cobrem lacunas em algum pro-
cesso”, diz ele, enfatizando que
os funcionários da empresa são
participantes importantes des-
sas descobertas.

Outropontoqueomanual le-
vanta sobre a inovação é que
não se trata de uma iniciativa
apenas ligada a produtos e ser-
viços, mas também a processos
de gestão. E mais, diz o manual:
“Para que uma empresa conti-

nue competitiva em seu merca-
doéprecisoqueaatitudedeino-
var possa ser implementada
nas diversas áreas funcionais
da organização e não somente
em um departamento ou seção
específica”.

INCUBADORA
O manual do MBC faz também
uma referênciaespecífica às in-

cubadoras–ambientesqueesti-
mulam a criação e protegem o
desenvolvimento de novas em-
presas e que geralmente locali-
zam-se em uma universidade
ou instituto de pesquisas –, des-
critas como um dos apoios para
queumaempresainiciantepos-
sa inovar.

E esse foi o caso de Mervin
Lowe, um dos dois sócios no co-

mando da P3D Tecnologia da
Imagem. A idéia de ambos foi
criar uma versão acessível e
compatível com PCs normais
de um software de visualização
de imagem 3D que já existe há
20 anos no mundo, mas que é de
altíssimo preço. É uma tecnolo-
gia que, segundo Lowe, éadota-
da em simulações por empre-
sas de aviação, por exemplo.

Percebendoumnichodemer-
cado ainda não atendido, eles
criaram então essa versão de
imagem em 3D possível de ser
transmitida em PCs normais e
dirigiram os temas para a área
educacional. O resultado é que,
diz Lowe, eles têm atualmente
cercade150instituições educa-
cionais espalhados pelo Brasil.

A empresa ficou incubada no
Cietec, na USP, por cerca de
quatroanos(períodoemqueLo-
we aproveitou para levantar in-
vestidores) e agora está há dez
dias de voar sózinha: vai se ins-
talar na região da Berrini, em
São Paulo. A empresa tem 20
funcionários e fatura anutal-
mente cerca de R$ 2 milhões. A
expectativa de Lowe é faturar

R$ 3 milhóes nos próximos 12
meses. ●

†www.mbc.org.br

†www.p3d.com.br
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