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Gestor de Leilão Industrial

Central de Atendimento

VALENTIM GENTIL
Imóvel Industrial - 3.212m²

5/11/2010 - 13h
5ª Vara Cível de Votuporanga 

ASSIS
Imóvel - 151m²

5/11/2010 - 14h
1ª Vara Cível de Assis 

TAIAÇU
Imóvel Rural - 32.210m²

6/11/2010 - 19h
3ª Vara Cível de Jaboticabal 

CAÇAPAVA
Terrenos, Imóveis Res.

e Rurais de:
1 e 4 Alq., 120m² e 9m²

9/11/ 2010 - 14h
2ª Vara Cível de Caçapava  

ANHEMBI
Terreno - 30ha e 2.395m²

9/11/ 2010 - 18h
1ª Vara Cível de Conchas

CONCHAS
Terreno - 2.394m²
R$ 130.000,00

9/11/ 2010 - 18h
1ª Vara Cível de Conchas

SÃO CARLOS
Imóveis Residenciais

Jd. Sta. Paula - R$ 63.136,57
Vila Isabel - R$ 130.542,00

10/11/ 2010 - 13h
2ª e 3ª Vara Cível de São Carlos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Prédio Res. e Terreno - 240m²

11/11/2010 - 14h30
8ª Vara Cível de São José do Rio Preto

SANTO ANDRÉ
Casa e Terreno - 250m²

R$ 115.500,00
12/11/2010 - 15h

1ª Vara Cível de Santo André

3 Leilões no dia 11/NOVEMBRO - A partir das 11h - MG, GO, SP  e PR

12/NOVEMBRO - A partir das 10h - Poços de Caldas/MG

Desativação de Filtro Larox, Veículos, Motores, Sucata de Cabos de Alumínio e Bombonas
Transportadores Aéreo de Minério, Tipo Teleférico de 12 km/70 Torres
ITENS DE ESTOQUE: Componentes Elétricos, Válvulas, Bombas e Peças

4/NOVEMBRO - 11h - SP

Prensa, Afiadora, Guilhotina, 50t de Sucatas  
Chumbo, Bronze, Tarugos/Perfill, Equip.

FORTALEZA
Imóveis, Caminhões e Veículos

Encerramento nos dias
9 e 16/11/2010 - a partir das 14horas

11ª Vara Federal Criminal de Fortaleza
VIAGENS, JANTARES, CRUZEIROS, PASSEIOS, JÓIAS, RELÓGIOS,

VINHOS, CAMISAS AUTOGRAFADAS, OBRAS DE ARTE

NGKN’Q"DGPGHKEGPVG
713314232"/"43J

32.303 m³ de Eucaliptos Plantados. 1º, 2º e 3º Cortes

SCHANZER
LEILÕES

4/NOVEMBRO - 14h - SP

PRODUTOS ELÉTRICOS: Contatores, Fusíveis, 
Transformadores, Resistências e Motores

5/NOVEMBRO - 11h - SP

17/NOVEMBRO - 14h - Salvador/BA

Sofás, Poltronas, Mesas em Mármore,
Racks, Tapetes e Tecidos

8/NOVEMBRO - 11h - SP

Transformadores Trifásicos, Trocadores de 
Calor, Grupo Geradores, Bombas, Motores,

Peças e Sucatas Aço Inox e Alumínio

9/NOVEMBRO - 11h - SP

Sucata de Eletrodomésticos
e Eletroeletrônicos Diversos

9 e 12/NOVEMBRO - 11h - SP

RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS

9/NOVEMBRO - 11h - SP

Prateleiras, Bancadas, Cabos Elétricos,
Informática, Fresadoras e Esteiras

10/NOVEMBRO - 11h - SP

Tornos, Filtros, Motores, Reservatórios, 
Transformadores, Sistema de Exaustão

10/NOVEMBRO - 14h - SP e MG

Fresadora de Dentes Maag Zurich SH-180/300, 
Caminhões Basculantes e Veículos

16/NOVEMBRO - 14h - SP

Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, c/ 
Garantia, no Estado em que se Encontram e Sucatas

3,  5 e 8/NOV. - 14h - SP

Máquinas
e Equip. Industriais

3/NOVEMBRO - 11h - MG

Andaimes, Torre p/ Elevador, Geradores, 
Rolos Compactadores, Compressores, Sucatas

BANCO PAULISTA

9/NOV. - 11h - SP

Veículos Utilitários
e de Passeio

2/DEZEMBRO - 11h - MS e SP

Veículos, Equipamentos de Informática
e Itens de Estoque

57 CAMINHÕES
VW 8120/8150/13180

e Ford Cargo 811/815/1717

9/NOVEMBRO - 11h - MG, PR, SP e RJ
Caminhões, Semi-Reboque, Ônibus, 
Escavadeiras, Trator, Rolo, Prensa, 
Equipamentos Industriais e Veículos

SUPERBID IMÓVEIS

4/NOVEMBRO - 15h

Sítio 77ha c/ Benfeitorias - Jales/SP

Dois Leilões no dia 11/NOVEMBRO - A partir das 14h

Imóvel Comercial a.u. 390m²
frente ao metro Anhangabaú - SP/SP

Imóvel Res. - Aldeia da Serra Barueri/SP

11/NOVEMBRO - 14h

Lotes, Imóveis Com., Lojas, Vagas de 
Estacionamento, Casas, Apartamentos, 

Fazendas e Armazém Industrial

Móveis para Decoração

Golf, Polo Sedan, Tiguan, Passat Variant, Polo

Nem mesmo invenções que
marcaram época resistem à
inovação tecnológica. Na últi-
ma segunda-feira, dia 25, a
fabricante japonesa de eletrô-
nicos Sony anunciou que vai
parar de produzir o Walkman,
que toca fita cassete. O primei-
ro aparelho de som portátil
foi lançado em 1979 e revolu-
cionou a forma como se ouve
música. O surgimento de no-
vas tecnologias como os toca-
dores de MP3, porém, tornou
o produto e as fitas obsoletos.

O fermento que faz a
empresa crescer
Inovar se tornou fundamental para sobrevivência no mercado; indústria,
governo e instituições de fomento investem em programas de incentivo

● SebraeTec
O programa vai dispor de R$ 787
milhões nos próximos três anos
para aplicar em projetos que exi-
jam aportes de até R$ 600 mil.
São duas frentes na área de tec-
nologia (básica e avançada),
uma de inovação incremental
(aperfeiçoamento de um produ-
to ou processo),uma de ruptura
(quando há quebra de paradig-
ma) e uma em indicação geográ-
fica, para grupos de produtores
ou empresários de uma região.
Os recursos não são reembolsá-
veis e o empreendedor contribui
com, pelo menos, 10% do valor
do subsídio. Para participar é
preciso entrar em contato com o
Sebrae no 0800 570 0800.

● Núcleos de Apoio à
Gestão da Inovação (NAGIs)
A Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep) lançou edital ofere-
cendo R$ 50 milhões para a es-
truturação de NAGIs, equipes
com a atribuição de capacitar e
apoiar empresas na gestão e ino-
vação. O produto final obrigató-
rio da atuação dos NAGIs será
um Plano ou Projeto de Gestão
da Inovação. Cada proposta de-
ve ter valor mínimo de R$ 1 mi-
lhão e máximo de R$ 2,5 milhões
e contemplar o atendimento de
40 a 80 empresas. Para ter aces-
so, a empresa deve procurar as
federações das indústrias ou ou-
tras entidades de classe empre-
sariais.

● Finep
A Finep oferece linhas de em-
préstimos de até R$ 900 mil divi-
didos em 100 parcelas sem ju-
ros, programas de estímulo à
inovação em empresas nascen-
tes com recursos de até R$ 120
mil, programas de subvenção
não reembolsável entre R$ 100
mil e R$ 400 mil para micro e pe-
quenas empresas das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste
(PAPPE Integração) e progra-
ma de venture capital para pe-
quenas empresas inovadoras,
no qual os investidores partici-
pam diretamente dos riscos e
da alavancagem do negócio.
Mais informações no site: www.
finep.gov.br.

PARA LEMBRAR

Inconformado com as técnicas
artesanais que era obrigado a utili-
zar, o dentista Roberto Alcântara
criou a Angelus, especializada em
produtos odontológicos nas áreas
de restauração, tratamento de ca-
nal e prótese. A empresa conse-

guiu R$ 3,5 milhões de recursos
não reembolsáveis da Finep para
criar produtos inovadores como
pinos de fibra de vidro e carbono
para serem usados em restaura-
ções. Hoje, a Angelus possui clien-
tes em mais de 50 países.

Dentista cria
novos produtos e
ganha mercado
internacional

Sony deixa de
fabricar o
Walkman

ONDE BUSCAR RECURSOS

DIVULGAÇÃO/FINEP

Ligia Aguilhar
ESPECIAL PARA O ESTADO

Há alguns mitos que atrapalham
a vida das micro e pequenas em-
presas. Entre eles está a crença
de que inovar é difícil, inacessí-
vel, envolve alta tecnologia e cus-
to elevado. “Inovar é simples-
mente fazer diferente para fazer
melhor”, diz o presidente do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae),
Paulo Okamotto.

Se antes o fator primordial pa-
ra a quebra de uma empresa era a
instabilidade econômica, hoje é
a competitividade que determi-
na o futuro de um negócio já que
a economia aquecida aumenta a
concorrência e os avanços tecno-
lógicos tornam até mesmo gran-
des invenções, como o Walkman
(veja quadro), obsoletas.

Pelo menos é o que apontam
representantes da indústria, do
governo e do Sebrae, que nas úl-
timas semanas divulgaram edi-
tais e programas para estimular
a adequação de processos e pro-
dutos nas empresas de todos os
portes.

No dia 18 de outubro, o Sebrae
Nacional anunciou a reformula-
ção do SebraeTec, programa que
oferece apoio financeiro e con-
sultorias de negócios para micro
e pequenas. Com o investimen-
to de R$ 787 milhões nos próxi-
mos três anos, o Sebrae preten-
de atingir 48 mil empresas. O
programa tem cinco frentes de
atuação que contemplam da ino-
vação básica, como a elaboração
de um pedido de patente, até a

mais avançada, como o desenvol-
vimento de novos produtos.

Capacitação. Já a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
por meio da Mobilização Empre-
sarial pela Inovação (MEI), lan-
çou no dia 22 de outubro o Nú-
cleo de Inovação Paulista. A
ideia é aplicar recursos na capaci-
tação de profissionais e institui-
ções para prestar serviços e auxi-
liar empresas de todos os portes
a incorporar a inovação no seu
planejamento.

O Sebrae, a CNI e o Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT)
vão investir R$ 100 milhões nos

próximos três anos em projetos
do núcleo. Esses esforços têm o
objetivo de melhorar os índices
de inovação industrial considera-
dos baixos para o País.

Segundo a nova Pesquisa de
Inovação Tecnológica (Pintec)
divulgada na sexta-feira, 29, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a propor-
ção de empresas industriais ino-
vadoras subiu de 34,4% no perío-
do de 2003 a 2005 para 38,6% en-
tre 2006 e 2008, o que significa
que das 100,5 mil empresas,
38,1% foram inovadoras.

Embora essa seja a maior taxa
de inovação do setor industrial
desde que a pesquisa começou a
ser realizada, em 2000, o número
ainda é pequeno. A expectativa é
de que os índices melhorem nos
próximos anos com a mudança
de postura das empresas. “Inovar
é algo novo para a indústria, que
passou muito tempo investindo
em qualidade, produtividade e
preço”, diz o gerente da Unidade
de Acesso à Inovação e Tecnolo-
gia do Sebrae, Edson Fermann.

O desempenho das micro e pe-
quenas também é insatisfatório.
Atualmente, elas correspondem a
52%dosempregose20%doProdu-
to Interno Bruto (PIB) brasileiro,
enquanto na Itália garantem
68,5% dos empregos e 55,6% do
PIB. O Sebrae espera que a parti-
cipação no PIB dobre em cinco
anos. “As pequenas empresas
precisam aprender que todo
mundo tem preço, qualidade e
produtividade. Ter um produto
inovador é o que dá lucro”, diz
Fermann.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 out. 2010, Oportunidades, p. 3.




