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Estamos pensando a
tecnologia como um
motor para resolver
problemas sociais.
Queremos usar esse
ambiente tecnológico
para testes de inovações,
em cooperação com
outros países”
CharleyK.Watanabe
Diretor-geral do MIC do Japão

A despeito das nuances históri-
cas, geográficas e culturais, um
cenário de desafios — em dife-
rentes estágios — une grande
parte das cidades em todo o mun-
do. Com a crescente urbaniza-
ção da população, esse idioma
comum se traduz em diversos
elementos de atenção. A relação
inclui aspectos como habitação,
transportes, poluição, criminali-
dade, saúde, energia e sanea-
mento, entre tantos outros fato-
res. À margem desse contexto
crítico, um outro componente
evolui rapidamente e surge co-
mo uma alternativa para o desen-
volvimento sustentável e o au-
mento da qualidade de vida nes-
ses centros: a tecnologia da in-
formação e da comunicação.

“Até 2018, serão 9 bilhões de
acessos de banda larga móvel
em todo o mundo, isso sem con-
tar a comunicação entre máqui-
nas. Essas duas forças vão dire-
cionar a inovação e liderar o ca-
minho para a sociedade conec-
tada, como base para a oferta
de uma série de serviços que irá
impactar positivamente a vida
nas cidades”, disse Douglas
Gilstrap, vice-presidente sê-
nior e estrategista-chefe da
Ericsson, durante o evento Busi-
ness Innovation Forum, realiza-
do na semana passada pela fa-
bricante sueca de equipamen-
tos de telecomunicações em Tó-
quio, no Japão. “Penso que Tó-
quio será uma das cidades que
olharemos como um modelo da-
qui a dez anos, não só pelo fato
deles estarem à frente em ter-
mos de infraestrutura tecnológi-
ca, mas também pela vontade
das autoridades em investir nes-
sa direção”, observou.

A utilização dessa infraestru-
tura no cotidiano urbano é uma

das prioridades não apenas de Tó-
quio, mas de todo o Japão. Em
2010, o governo local traçou
uma nova estratégia de tecnolo-
gia da informação e comunica-
ção, que inclui, entre outras ini-
ciativas, o investimento para o
estabelecimento de cidades inte-
ligentes em todo o país.

Outros fatores, entre eles o rit-
mo mais rápido de envelhecimen-
to da população japonesa, a insta-
bilidade econômica e o histórico
local de ocorrência de desastres
naturais, estão no centro de todo
esse planejamento.

“Estamos pensando a tecnolo-
gia como um motor para resolver
problemas sociais”, afirmou
Charley K. Watanabe, diretor-ge-
ral do gabinete de informação e
comunicações (MIC) do Japão.

O plano desenhado pelo go-
verno japonês tem uma cobertu-
ra ampla, que passa por áreas co-
mo agricultura, transportes,
energia, prevenção de desastres,
educação e saúde. Uma dos proje-
tos no radar é fortalecer a pesqui-
sa e o desenvolvimento de senso-
res com e sem-fio para monito-
rar as condições estruturais de
pontes e rodovias.

A aplicação de sistemas de aná-
lises de dados conectados a senso-
res instalados nas estradas é mais
um esforço previsto nessa direção.

Watanabe destacou que o al-
cance dessas iniciativas não está
restrito ao governo e ao país. Um
dos nortes dessas políticas é esti-
mular a criação de novas indús-
trias em diferentes segmentos, ba-
seadas fortemente na tecnologia.

“Queremos usar esse ambien-
te tecnológico para realizar uma
série de testes de inovações, in-
clusive, em cooperação com ou-
tros países”, afirmou.

DouglasGistrap
VP e Estrategista da Ericsson
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Com o avanço das tecnologias, desenvolvimento das

metrópoles mundiais deve ser pautado por foco no cidadão
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TIM informa pela web melhorias de rede

No caminho para a constru-
ção das cidades inteligentes e da
sociedade conectada, a colabo-
ração foi justamente um dos pon-
tos ressaltados por John Ros-
sant, presidente da New Cities
Foundation.

Criada pela Ericsson em parce-
ria com a Cisco e a GE, a fundação
tem como foco desenvolver proje-
tos de inovação com apoio de tec-
nologias em diversas cidades ao
redor do mundo, reunindo os se-
tores público e privado, além de
instituições acadêmicas.

“Facilitar as parcerias públi-
co/privadas é essencial para me-
lhorar a vida urbana. Sozinhas,
autoridades e empresas não se-
rão capazes de fazer todas essas
transformações”, afirmou. Ros-
sant destacou outro ponto funda-
mental nesse contexto. “A revo-
lução digital em curso permite
que o planejamento das cidades

passe a ser muito mais centrali-
zado no cidadão”, observou.

Nessa direção, a New Cities
Foundation desenvolveu um pro-
jeto piloto em San Jose, na Califór-
nia, nos Estados Unidos, em par-
ceria com o governo local e as star-
tups Waze e Roadify.

A iniciativa envolveu a aplica-
ção de um sistema de análise de
sentimentos para avaliar as rea-
ções dos moradores locais em
seus deslocamentos diários pela
cidade, seja a caminho do traba-
lho, de casa ou de outra atividade.

Com base em dados comparti-
lhados via smartphone pelos
usuários durante esses percur-
sos, o estudo concluiu que, en-
tre outras questões, esse tipo de
aplicação é uma ferramenta es-
sencial para reduzir o stress e
aprimorar a experiência de loco-
moção dos moradores pelo espa-
ço urbano.

A TIM iniciou nova etapa do projeto Portas Abertas: passou

a responder de forma personalizada aos clientes que contribuíram

com a iniciativa de transparência da empresa. O projeto permite

aos consumidores acompanhar a evolução da rede da empresa

e as melhorias realizadas. Os usuários receberão, por exemplo,

informações sobre ampliação da cobertura na região consultada.

MarcelaBeltrão

Mais que um cenário restrito ao Ja-
pão, o avanço da infraestrutura de
tecnologia de informação e comu-
nicação é a tônica em boa parte
dos países na Ásia. Isso coloca a re-
gião como um dos principais po-
los para a evolução da sociedade
conectada e, também, para a ofer-
ta de serviços que ampliem a inte-
gração dos cidadãos no dia a dia
dos grandes centros urbanos. “A
Ásia é um dos polos para liderar es-
sas inovações”, afirmou Jan Signe-
ll, líder da Ericsson para a Região
Nordeste da Ásia, durante o Busi-
ness Innovation Forum.

Entre outros indicadores que
fundamentam essa visão, a região
da Ásia-Pacífico responde hoje
por 43% dos acessos móveis glo-
bais no padrão de quarta geração
LTE. No ranking mundial dos prin-
cipais mercados relacionado a essa
tecnologia, quatro países da região
figuram entre os cinco primeiros.
Essesolo fértil jáé abase paradiver-
sos projetos de sociedade conecta-
da, que incluem desde serviços di-
ferenciadosde conteúdo até aplica-
ções relacionadas a questões críti-
cas, como a área de transportes.

Nessa última vertente, um dos
serviços destacados por Signell é
o aplicativo sul-coreano Jihachul,
que oferece um mapa atualizado
de todo o sistema de metrô do
país. Gratuito e com suporte no

idioma local, inglês e japonês, o
aplicativo traz recursos como ho-
rários dos trens, melhores trajetos
e vagões de acordo com o percur-
so do usuário e a lotação, dados so-
bre eventuais problemas no siste-
ma e informações sobre as esta-
ções e arredores.

Sob outra perspectiva, a loco-
moção pelas cidades também está
no centro de um projeto da Hon-
da. A montadora japonesa está de-
senvolvendo um sistema para a
prevenção de atropelamentos.
Com base na tecnologia DSRC (de-
dicated short-range communica-
tions, em inglês), o sistema combi-
na sensores instalados no para-bri-
sa de carros da marca com recur-
sos de GPS de smartphones. A par-
tir desses elementos, o software
permite, por exemplo, que um car-
ro envie um alerta – sonoro ou por
vibração – ao aparelho de um pe-
destre desatento. A mesma aplica-
ção está sendo testada em motos.

Assim como outras montado-
ras japonesas, a Honda trabalha
ainda em outros projetos de carros
com direção totalmente automati-
zada e recursos avançados de co-
nectividade, capazes de reduzir o
índice de acidentes. O lançamento
dessas ferramentas no mercado,
no entanto, ainda depende da defi-
nição de padrões tecnológicos, de
infraestrutura e de regulação.

NÚMEROS

43%
dosacessosmóveisglobais
nopadrãodequarta
geraçãoLTEsão
registradosnaregiãoda
Ásia-Pacífico.

9bilhões
éaestimativadeacessosde
bandalargamóvelemtodo
omundo, issosemcontara
comunicaçãoentre
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FATO RELEVANTE
A JSL S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, § 4º, da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Programa de Recompra de Ações de
emissão da Companhia, que terá as seguintes características e condições:

(i) Objetivo: recomprar ações da Companhia, tendo em vista a maximização de valor ao acionista, sem
redução do capital social, sendo as ações adquiridas utilizadas para manutenção em tesouraria,
cancelamento, alienação e/ou para atender o eventual exercício de opções no âmbito da remuneração
baseada em ações.

(ii) Quantidade de ações a serem adquiridas e quantidade de ações em circulação no mercado: aquisição
pela Companhia de até 4.172.793 (quatro milhões, cento e setenta e dois mil e setecentos e noventa
e três) ações ordinárias, que correspondem a 6,69% (seis vírgula sessenta e nove por cento) do total
de ações ordinárias em circulação no mercado, equivalente a 62.411.938 (sessenta e dois milhões,
quatrocentos e onze mil, novecentas e trinta e oito) ações ordinárias, conforme definição do artigo
5º da Instrução CVM n. 10/80, respeitado, adicionalmente, a manutenção de um percentual mínimo
de Ações em Circulação de 25% (vinte e cinco por cento), conforme definido no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado.

(iii) Prazo do programa: O programa ora aprovado poderá ser realizado à conveniência da Companhia,
por meio de sua diretoria, com observância do art. 12 da Instrução CVM nº 10/80, dentro do prazo de
até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da presente data;

(iv) Recursos para o programa: a aquisição de ações de emissão da Companhia dar-se-á a débito do
montante total de reservas de lucro disponíveis, excluído o valor das reservas referidas no artigo 7°
da Instrução CVM nº 10/80;

(v) Corretoras que atuarão como intermediárias: a aquisição será realizada através de uma ou mais das
seguintes corretoras:
a) HSBC CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILARIOS S.A.

Avenida Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi
CEP 01451-000 - São Paulo – SP
CNPJ: 58.229.246/0001-10

b) CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 10º andar, Itaim Bibi.
CEP: 04.542-000 - São Paulo – SP
CNPJ: 42.584.318/0001-07

c) SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILARIOS
Avenida Juscelino Kubitschek, 2235, 24º andar, Vila Olímpia
CEP: 04543-011 - São Paulo – SP
CNPJ: 51.014.223/0001-49

d) BRADESCO S.A. CTVM
Endereço: Av. Paulista, 1450 – 7º andar
CEP: 01310-917 - São Paulo – SP
CNPJ: 61.855.045/0001-32

São Paulo, 1º de novembro de 2013.
Denys Marc Ferrez

Diretor de Relações com Investidores

JSL S.A.
CNPJ/MF 52.548.435/0001-79 - NIRE 35.300.362.683

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Tornar a sociedade ainda mais
conectada é prioridade para
governos de nações asiáticas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 nov. 2013, Empresas, p. 12-13.
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