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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Novembro de 2018. Dia de São Zacarias, São Galá-
cio, Santa Isabel, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a serenidade. Dia 

Nacional da Cultura, Dia da Ciência, Dia do Cinema Brasileiro e 

Dia do Técnico em Eletrônica. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Art Garfunkel, que chega aos 77 anos, o cantor Bryan Adams que nasceu 
em 1959, o cantor Marcelo D2 que chega aos 51 anos e o ator, compositor 
e guitarrista Kevin Jonas que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa discreta, tranqüila e 
muito espiritual. Tem sentimentos profundos e fortes, poder interior e 
muita disposição para explorar e experimentar o novo. Viagens e diversas 
oportunidades de mudanças podem levá-lo a conhecer lugares e pessoas 
novas trazendo uma grande transformação nos seus pontos de vista. É 
também um fl uente conversador, podendo ser locutor, escritor e conquistar 
riqueza e elevação pela atração que exerce no sexo oposto. Terá profundas 
paixões amorosas e possui uma forte disposição para as relações sexuais. 

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e 
com detritos é um símbolo único de uma vida difícil, 
com problemas e obstáculos que terão de ser en-
frentados daqui para frente. Esteja preparado para 
eles. Água do mar também signifi ca difi culdades na 
vida. Água doce, facilidade. Cair na água limpa pode 
indicar novidades, surpresas agradáveis e se for na 
água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação . Lua em Libra desde às 07h02 da manhã torna o período estéril, 

incerto e descontínuo. Deve-se evitar cirurgia nessas horas desta segunda-feira, pois, pode-se não conseguir os 

resultados esperados ou ainda precisar refazê-la. Decisões importantes ou atividades para as quais esperamos 

desdobramentos futuros não devem ser iniciadas quando a Lua estiver fora de curso. Agora é hora de sair da roti-

na, de apostar no grande, de ousar. Devemos usar o positivismo para enfrentar os desafi os na noite desta segunda.
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O dia é de um bom astral e otimismo 
com a Lua entrando em Libra desde 
manhã. Mantenha a diplomacia e 
poderá obter bons lucros em as-
suntos de dinheiro, só depende de 
você. Pode melhorar seus ganhos e 
receber algum dinheiro a mais nesta 
semana. 98/398 – Vermelho.

A Lua em Libriana dá um forte 
entusiasmo no fi nal desta segunda. 
Estude ou aprenda algo e desenvol-
va-se melhor garantindo um futuro 
melhor. Apaixone-se pelo que faz e 
terá sucesso neste fi nal de ano. Cuide 
da aparência e satisfaça seu prazer na 
vida à dois. 53/253 – Branco.

Terá conhecimento de situação nova 
e chance de redefi nir direções. A Lua 
em Libra no começo do dia pode 
levá-lo a falar demais. As viagens 
serão de grande prazer e diversão 
no fi nal do mês com o Sol na casa 
sete. Procure gente alegre e animada 
e celebrar a vida. 78/378 – Amarelo. 

Com a Lua em Libra desde as sete da 
manhã poderá expandir negócios e 
agir para aumentar o salário ou subir 
de posto. Preparar-se antes de agir 
torna maior a chance de alcançar 
sucesso. Com a Lua em Sagitário é 
hora de sair da rotina, de apostar no 
grande, de ousar. 64/364 – Branco.

Muito otimismo e disposição neste 
começo de semana. A satisfação virá 
através da empolgação e da vaidade 
junto da família e da pessoa amada. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade e 
dar a última palavra. 40/340 – Cinza.

As confusões no trabalho também 
deverão ser resolvidas rapidamente, 
desde que deseje isso. Mantenha-se 
alerta às chances de uma conquista 
amorosa se estiver só. Se não estiver 
só é porque está apaixonado e irá 
curtir profundamente este senti-
mento. 89/789 – Verde.

Aproveite para realizar viagens cur-
tas, passeios e até fazer mudanças 
ou rever pessoa que estava afastada. 
Controle as emoções extremas que 
atrapalham os relacionamentos mais 
íntimos. Se já passou o aniversário 
poderá dar início a algo novo já 
preparado. 48/948 – Verde. 

Atue de modo ético e não perca a 
chance de fazer contatos com a Lua 
em Libra desde cedo. Conviva com 
gente alegre e animada que o ajude 
a celebrar a vida. Precisa cuidar 
das suas atividades fi nanceiras e 
encerrar tudo o que fi cou pendente.  
67/778 – Cinza.

Tumultos na vida afetiva como 
traições e situações conturbadas 
começam a fi car para trás. Mantenha-
se equilibrado nos relacionamentos, 
curtindo os bons momentos íntimos. 
Pode iniciar viagens longas ou ter-
minar o que preparou antes. 87/687 
– Branco.

Com a Lua em Libra, prepare-se para 
que uma situação que surgir nestes 
dias se fi que indefi nida até o fi nal 
do mês. E talvez algumas escolhas 
mudem de última hora pela empol-
gação. Uma boa nova irá melhorar 
as relações íntimas e sexuais neste 
início de semana. 77/677 – Verde.

Algo novo sempre chega para Peixes 
quando o Sol está em Escorpião 
como acontece agora. A crença na 
vida e nas pessoas se destaca nesta 
segunda com a Lua de manhã em 
Libra . Pode surgir uma paixão por 
algo ou alguém marcante em sua 
vida e duradoura. 17/617 – Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional. O 
dia é propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar via-
gens longas com a Lua em seu signo.  
Precisa acreditar mais na felicidade 
íntima e no bom relacionamento 
social também. 55/355 – Azul.

Simpatias que funcionam
Esquentar o coração de alguém: Pegue um pouco 
de pimenta-malagueta e misture com azeite, dizendo 
várias vezes: “Vai-se embora frio, que a pimenta es-
quenta”. Deixe a pimenta curtindo no azeite, em um 
vidro com tampa, durante três semanas. Depois, dê 
a p imenta à pessoa fria e repita a frase mentalmente. 
Jogue todo o resto no lixo.
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2/en. 3/nor. 4/rest. 6/prisma. 8/carranca. 10/aculturada — conturbado. 11/são bernardo.
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Reduzir custos, melhorar 

a produtividade, oferecer 

maior variedade de 

produtos com preços 

menores e qualidade 

superior: está aí o sonho 

de muitas empresas ao 

redor do mundo

No caminho para atingi
-los de maneira rápida 
e efi ciente, muitas têm 

usado cada vez mais tecnologia 
para interligar toda a cadeia de 
produção e assim atingir seus 
objetivos, em um conceito que 
se tornou mais conhecido nos 
últimos tempos como “Indústria 
4.0”.

Na prática, além de realizar 
investimentos em produtos e 
serviços modernos, capazes de 
atender à demanda que a com-
panhia precisa, é necessário 
ter profi ssionais cada vez mais 
qualifi cados, aptos a entender o 
processo produtivo de maneira 
mais ampla, pensando em logís-
tica, clientes e fornecedores de 
maneira conjunta.

Trata-se de um verdadeiro 
desafi o, já que muitos países 
ainda possuem grande parte 
da mão-de-obra formada por 
profi ssionais focados no enten-
dimento exclusivo do controle 
de máquinas. Por outro lado, 
nos Estados Unidos e em mui-
tos locais da Ásia, como Japão, 
China, Taiwan e Coreia do Sul, 
o processo de formação de 
profi ssionais já é mais maduro, 
com investimento contínuo na 
modernização das estruturas 
industriais para manter a com-
petitividade em longo prazo, 
especialmente na indústria 
eletrônica e automotiva.

No Brasil, essa é uma rea-
lidade ainda distante, mas há 
setores que têm empreendido 
esforços para trabalhar nessa 
expansão, em especial os de 
autopeças, agronegócio e ali-
mentos e bebidas. Há ainda um 
movimento positivo da indústria 
e de instituições de ensino su-

perior e técnico no sentido de 
entender e implantar iniciativas 
voltadas para a Indústria 4.0.

Ao adotar esse conceito na 
prática, as consequências posi-
tivas poderão ser percebidas de 
maneira rápida e efi caz. No setor 
de autopeças especifi camente, 
a minimização de erros ao 
substituir processos humanos 
por dados integrados do chão 
de fábrica à esfera corporativa 
traz mais transparência, além 
de  aumentar a qualidade e pro-
dutividade ao permitir rastrear 
toda a operação – reduzindo a 
níveis extremamente baixos o 
envio de peças incorretas para 
os clientes, por exemplo. 

Isso é possível ao integrar 
o uso de Tecnologia da Infor-
mação com a Tecnologia da 
Operação, ou seja, deixando de 
usar planilhas para execução 
de ordens de produção para 
automatizar esse processo 
com softwares. Para alcançar 
com sucesso o caminho para a 
Indústria 4.0, sua implantação 
deve ser feita passo a passo, de 
maneira modular e escalável, 
oferecendo retorno de investi-
mento atrativo, servindo assim 
como incentivo para futuras 
instalações.

Diante de tantas vantagens 
a serem conquistadas, a rea-
lidade da base industrial no 
Brasil mostra que há um longo 
caminho a ser trilhado para 
atingirmos um nível de ma-
turidade expressivo. Além do 
treinamento de profi ssionais, 
é necessário que as lideranças 
da indústria sejam capazes de 
visualizar a importância desse 
tipo de investimento, passando 
a mensurar retornos fi nanceiros 
tangíveis no curto prazo. 

Com esse tipo de estratégia, 
será possível vencer e acelerar 
o desenvolvimento desse canal 
no País, ampliando a atuação 
das empresas e garantindo 
ainda mais oportunidade de 
competição no ambiente atual.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric do Brasil - 

(www.MitsubishiElectric.com).

Os desafi os da 
Indústria 4.0 no Brasil

Hélio Sugimura (*)

Henrique Carbonell (*)

Não é uma tendência. Essa 
realidade se cristaliza 
a cada ano que passa. 

Por isso que o varejo precisa 
internalizar essa multicanali-
dade para a gestão do negócio. 
Entretanto, é necessário que 
os empresários do setor - seja 
de pequeno, médio ou mesmo 
grande porte - entendam o 
que signifi ca ser omnichannel. 
A palavra vem do latim omni, 
que signifi ca tudo, e do inglês 
channel, que pode ser traduzido 
como canal. 

Ou seja, integração de todos 
os canais. O cliente não espe-
ra mais. Ele está conectado 
integralmente. Tendo isso em 
mente, a gestão do varejo em 
todas as suas naturezas, seja 
ela financeira, operacional, 
marketing, equipe ou produto, 
passa por essa readaptação da 
integralidade dos canais. Para 
isso ocorrer, se faz necessário 
que o varejista esteja atento em 
como gerir multicanais. 

Integração de estoque nas 
diferentes plataformas virtuais 
e lojas físicas. Gerir operações 
logísticas. Consolidar informa-
ções comerciais e fi nanceiras 
em um só sistema para que 
tenha os indicadores para toma-
das de decisão em um só local.

Não é tarefa fácil ser omni-
channel quando falamos de um 
universo repleto de grandes 
quantidades de informações. 

Por que a gestão do varejo 
passa pelo omnichannel?

O consumidor já é omnichannel. A evolução dos meios tecnológicos e a mudança dos hábitos de 
consumo criaram uma nova forma de relacionamento entre marcas e usuários

o omnichannel nasce a partir da 
gestão fi nanceira efi ciente, que 
compreende o perfi l daquele 
usuário no aspecto de suas 
fi nanças e do marketing para 
entregar o melhor que ele pode 
querer no ato da compra.

A compreensão do varejo do 
cliente omnichannel fará com 
que este se relacione com mais 
intimidade com a sua marca e 
anseie em ter o seu produto. 
A disposição a pagar aumenta, 
uma vez que ele entende que 
as transformações de seus há-
bitos de consumo estão sendo 
minimamente acompanhados 
ou até mesmo superados. A 
omnicanalidade é a busca por 
conveniência e novas formas de 
interação com as lojas.

Por isso que a gestão do vare-
jo, a despeito do seu porte, se 
faz por meio da tecnologia para 
atingir esse patamar. Ao mesmo 
tempo que é desafi ador, é tam-
bém extremamente acessível. 
Com o uso das ferramentas 
certas e suas customizações, 
é possível obter resultados 
fantásticos a custo baixo. 

O que você está esperando 
para transformar a gestão da 
sua loja em omnichannel? O 
consumidor não espera - e pede 
passagem.

(*) - É sócio-fundador da Finanças 
360º, especializada em sistema de 
gestão fi nanceira com conciliação 

automática de vendas por cartão para 
o pequeno e médio varejo

(www.fi nancas360.com.br).

Por isso é necessário utilizar a 
tecnologia a favor. Na era da co-
nectividade, as soluções tecno-
lógicas desempenham um papel 
fundamental no colhimento e 
na análise desses dados. Nesse 
ponto, a evolução representa 
alta oferta a baixo custo.

Cada vez mais temos opções 
no mercado que oferecem 
soluções acessíveis e fl exíveis 
a esse público, sobretudo para 
o pequeno varejista. Este deve 
fugir de plataformas de gestão 
empresarial (ERPs) comple-
xos, antiquados e que geram 
pouco ganho de efi ciência ope-
racional. Com o crescimento 
da computação em nuvem, é 
possível encontrar, em dife-
rentes empresas, recursos que 
resolvam especifi camente a sua 
dor em determinado problema. 
As startups são ótimas opções 
para isso por serem fl exíveis e 

com baixo custo.
Além disso, compreender o 

real desejo do seu consumidor 
- o que ele quer, quando quer 
e de que forma - também se faz 
necessário para construir uma 
gestão omnichannel. Antecipar 
os seus anseios é fi delizar e 
valorizar o cliente. Segundo a 
IDC Retail Insights, consumido-
res omnichannel gastam entre 
15% e 20% a mais do que os 
convencionais. Isso demanda 
que o varejista cada vez mais 
dê atenção à sua presença na 
integralidade dos canais.

Outro ponto importante: o 
consumidor tem por hábito 
parcelar suas compras. Cada 
vez que isso acontece, é uma 
nova oportunidade de abor-
dá-lo de forma diferenciada, 
entendendo atitudes e com-
preendendo seus sinais para 
oferecer o produto certo. Aqui 

Preocupação
Está preocupado? Pensa constantemente 

nos problemas que possam surgir? Isso 
acontece porque você se está a identifi car 
com a sua mente, que se projeta numa 
situação imaginária futura e dá origem ao 
medo. Não existe nenhuma maneira de en-
frentar essa situação porque ela não existe. 
É um fantasma mental. Para parar com 

essa insensatez que corrói a saúde e a vida, 
basta que reconheça o momento presente. 
Concentre-se na sua respiração. Sinta o ar 
a entrar e a sair do seu corpo. Sinta o seu 
campo de energia interior. Tudo aquilo com 
que você terá de lidar e que terá de enfren-
tar, na vida real - por oposição a projeções 
imaginárias da mente -, é este momento. 
Pergunte a si próprio que “problema” tem 

neste momento, não no ano que vem, não 
amanhã ou daqui a cinco minutos. Que há 
de errado com este momento? Você pode-
rá sempre enfrentar o Agora, mas nunca 
poderá enfrentar o futuro - nem tem de o 
fazer. A resposta, a força, a ação correta ou 
o recurso estarão presentes quando você 
precisar deles, e não antes nem depois.

Eckhart Tolle
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