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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn

Mudança Positiva. Espere Mudanças e Movimen-
tos. Hoje o Arcanjo Miguel quer nos lembrar que 
mantenhamos um equilíbrio em nossas emoções, 
que mantenhamos o foco e a energia enquanto nos 
movemos para a próxima fase. Novas oportunidades, 
negócios inacabados e até mesmo novos amores agora 
têm espaço para crescer. Mantenha seu foco no que 
é importante para você e seu coração, e a vitória está 

garantida. O tempo é, no entanto, essencial, então 
organize-se e movimente-se. Pensamento para o dia 
de hoje: Arcanjo Miguel diz: “Um tempo de mudança 
positiva está a caminho, o reconhecimento espera 
por você, e a sorte está do seu lado. Mantenha suas 
emoções em equilíbrio e seu foco no prêmio”. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 67

LC
ABDOMINAL
CRETAOVA

NEILRALAN
ESCARAVELHO

SOACATOU
SOLAANSS

SANTIDADE
DGABATE

REMEDIOACT
RETTROPA

CARPIDEIRA
IOOZRJ
VAIASLIDO

TRANSVERSAS

Animal
montado 
pelo jó-

quei (pl.)

Local de
acesso à
internet

Alessan-
dra

Negrini,
atriz

Besouro
amuleto
no Egito
Antigo

País da
Polinésia
Francesa
(Oceania)

Videoga-
me sím-
bolo dos

anos 1980

Um dos
afluentes

do rio
Amazonas

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)

Planta do
pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês

Cútis

Balneário
de Veneza
"Registro",

em RG

"(?) de Eli-
te", filme

Medida da
cachaça

Sílaba de
"varal"
Rádio

(símbolo)

Exercício
de

academia
feito por

quem
deseja ter
a "barriga
negativa"

De + ela

Ataques
típicos da 
pessoa "es-
tourada"

Atividade caracte-
rizada pelo lema "Fa-

ça você
mesmo"

Reco-
mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa

Honrou;
respeitou
Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.

Como uma empresa 

pode conseguir 

vantagem competitiva 

sustentável?

Segundo Michael Porter, 
três estratégias devem 
ser aplicadas para se 

alcançar essa posição mais 
favorável: custo, diferenciação 
e foco. Porter, considerado 
um dos gurus da moderna 
administração, defende que 
uma estratégia competitiva 
baseada em custos requer uma 
produção em grande volume 
para minimizar gastos de todo 
o processo de fabricação. 

Mas todos nós sabemos 
que não é uma tarefa simples 
atender à pressão pela redução 
de custos e, ao mesmo tempo, 
aumentar a efi ciência na pro-
dução em um chão de fábrica 
repleto de equipamentos, sen-
sores e diversos outros ativos 
que compõem a Indústria 4.0. 

Disponibilidade e confi abi-
lidade são fundamentais para 
garantir a produtividade, onde 
a efi ciência operacional real-
mente se concretiza a partir 
da adoção de um sistema de 
gestão de ativos. 

Como exemplos de redução 
de custos obtidos com uma efi -
ciente gestão de ativos, pode-
mos destacar o menor número 
ou até mesmo a inexistência 
de paradas não programadas 
para manutenção, assim como 
menos ocorrências de falhas ou 
defeitos em ativos, o que resul-
tam na redução de paradas de 
produção e, também, menos 
custos de inventário.

Aliado à redução de custos, 
temos o aumento da disponi-
bilidade da planta, com uma 
manutenção mais eficiente 
levando a uma maior produ-
tividade e maior ciclo de vida 
dos ativos. Em linhas gerais, 
um efi ciente sistema de gestão 
de ativos deve, em primeiro 
lugar, oferecer a capacidade 
de reduzir os custos com a ma-
nutenção dos equipamentos.

Embora até possa parecer 
um contrassenso, é possível 

gastar menos com manuten-
ção e aumentar a produti-
vidade mantendo o nível de 
segurança, isso graças a um 
sistema que permita equilibrar 
essa balança. Minimizar os 
custos de manutenção não é 
simplesmente cortar custos. 
Está relacionado ao efi ciente 
planejamento e programação 
da manutenção, o que aumenta 
a segurança no ambiente de 
trabalho, otimiza processos e 
entrega produtos com melhor 
qualidade.

O objetivo de um efi ciente 
sistema de gestão de ativos 
é adicionar uma camada de 
inteligência para atuar de for-
ma proativa. Em vez de agir 
com base no que aconteceu e 
porque aconteceu, as equipes 
passam a entender o que irá 
acontecer, implantando ações 
de manutenção baseadas em 
modelos de predição e prog-
nóstico elaborados a partir dos 
dados enviados pelos sensores 
e soluções de IoT embarcados 
nos equipamentos. 

Assim, temos a previsão de 
falhas nos equipamentos e, 
consequentemente, redução 
de paradas, aumento da pro-
dutividade, redução de custos 
e também redução de falhas 
humanas na gestão e controle 
da manutenção. O processo 
de gestão de ativos proativo 
deve incluir as capacidades 
de monitorar a condição do 
ativo, planejar e programar as 
atividades  de manutenção, 
avaliando a efi ciência das ações 
e garantindo a confi abilidade e 
disponibilidade do ativo. 

Com tudo isso, teremos uma 
linha de produção otimizada, 
mais produção, mais quali-
dade, menos custos e mais 
vantagem competitiva. 

Certamente um bom am-
biente para enfrentar a con-
corrência. 

(*) - É responsável pelos produtos de 
Gestão de Ativos da Atech 

(www.atech.com.br).

Como a gestão de 
ativos pode reduzir 
custos da indústria

Fábio Vieira (*)

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) 

e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que em agosto houve um avanço 
de 2,00% na quantidade de ina-
dimplentes ante o mesmo mês do 
ano passado. Em contrapartida, 
o volume de dívidas apresentou 
queda de 0,83%. 

Essa retração resulta em uma 
discreta diminuição do número 
médio de dívidas contraídas por 
pessoa física, que caiu de 2,2 em 
janeiro de 2010 para 1,9 no dado 
mais recente. Para o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o cenário econômico 
não tem favorecido a redução 
da inadimplência, muito embo-
ra o crescimento do número de 
pessoas com contas em atraso 
aconteça de forma moderada. 

“Há uma frustração quanto 
à retomada da economia e os 
refl exos positivos na vida do 
consumidor. Com o desemprego 
elevado e o achatamento da ren-
da, a capacidade de pagamento 
das famílias ainda não voltou a 
pleno vapor. A expectativa é de 
que a inadimplência comece a 
recuar a partir de 2020”, analisa.
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Inadimplência do consumidor cresce 
em agosto, mas ritmo é moderado

Em ritmo de desaceleração, o número de consumidores com nome sujo continua crescendo 

O cenário econômico não tem favorecido a redução da inadimplência.

Somando todas as pendências, 
cada consumidor inadimplente 
deve, em média, R$ 3.277,74. 
Pouco mais da metade (53,0%) 
tem dívidas de até R$ 1.000 e 
47,0% acima desse valor. Já des-
contando os efeitos da infl ação, 
os valores observados agora são 
menores do que se observava 
no início da série histórica, em 
2010. Nesse intervalo, houve 
forte enxugamento do crédito.

De acordo com o indicador do 
SPC Brasil, apesar da queda no 

total de dívidas, houve avanço 
em alguns setores. Considerando 
as contas de serviços básicos, 
como água e luz, foi registrado 
um avanço expressivo de 17,6% 
no volume de atrasos na com-
paração com agosto de 2018. O 
segmento de bancos também 
apresentou alta de 2,8%, enquan-
to comunicação e comércio, por 
sua vez, tiveram quedas de 19,5% 
e 4,7%, respectivamente.

“O consumidor deve priorizar 
o pagamento de dívidas com 

juros mais elevados, como 
cartão de crédito ou cheque 
especial. Atrasar contas de 
serviços básicos, como água 
e luz, pode traz problemas de 
corte do fornecimento, embora 
os juros sejam baixos. O ideal é 
organizar o orçamento para evi-
tar o ‘rodízio’ de contas, em que 
se escolhe a cada mês qual será 
paga em detrimento de outra”, 
orienta a economista-chefa do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(AI/CNDL-SPC Brasil).

Ao contrário dos números 
negativos da economia brasi-
leira e da baixa previsão de alta 
para o PIB em 2019 (0,87%, 
conforme último Relatório de 
Mercado Focus), a projeção 
para o crescimento de negó-
cios que atuam no sistema de 
franchising está entre 8% e 
10%. Segundo a Associação 
Brasileira de Franqueados 
(Asbraf), a alta será sobre o 
obtido pelo setor em 2018, 
quando houve um faturamento 
recorde de R$ 174,8 bilhões e 
153,7 mil unidades franquea-
das em operação no País.

“Os signifi cativos percentuais 
de crescimento do sistema de 
franchising brasileiro só de-
monstram o grau de maturidade 
empresarial e competitividade 

Franchising brasileiro descola da crise e projeta 2019 com alta
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Os signifi cativos percentuais de crescimento do 

sistema de franchising brasileiro

presidente da Abrasf.
Ainda de acordo com o es-

pecialista, se a tendência dos 
indicadores continuarem em 
crescimento com taxas superio-
res ao PIB Nacional, o mercado 
de franchising brasileiro inicia 
2020 como ótima alternativa 
à crise no país e boa opção a 
quem pretende empreender 
neste modelo de negócios.

“Nos últimos anos, a Asbraf 
tem notado um amplo forta-
lecimento da competitividade 
no sistema de franquia em-
presarial, com formalizações 
de parcerias estratégicas com 
órgãos e instituições que ope-
ram com acesso ao crédito, 
acesso ao mercado e à inovação 
e à tecnologia”, completa Raul 
(AI/Abrasf).

dos negócios franqueados. Isso 
requer que os franqueados 
adotem junto aos seus parceiros 

de negócios a implantação e 
monitoramento de indicadores 
qualitativos”, afi rma Raul Canal, 

Amadurecem os controles 
para a prevenção de fraudes

Prevenção de Fraudes 

Corporativas foi o tema do 

BRG Breakfast, quarta (18), 

em sua sede em São Paulo. 

O tema atraiu o interesse de 
empresários e executivos 
responsáveis por gestão 

de riscos, compliance, auditoria e 
áreas afi ns em empesas públicas 
e privadas. O evento, que ocorre 
mensalmente, é uma oportunidade 
de troca de experiências e ne-
tworking exclusiva e gratuita para 
convidados. 

O diretor Werner Scharrer, da 
área de Investigações Globais & 
Inteligência Estratégica, falou sobre 
como implementar um programa 
de análise de riscos e prevenção a 
fraudes em empresas, fornecendo 
exemplos de cases e metodologia 

para reforçar a importância do 
tema para um ambiente de negó-
cios saudável. Scharrer acumula 30 
anos de experiência profi ssional em 
áreas como auditoria externa, M&A, 
investigações complexas, forensic 
accounting e suporte em litígios. 

Segundo Scharrer, os escândalos 
de corrupção nos últimos anos 
tem causado grandes impactos 
na sociedade, sendo um deles o 
amadurecimento para o controle 
de processos para a prevenção 
de fraudes. A Operação Lava Jato 
tem denunciado vultosos desvios 
de recursos de forma organizada e 
planejada, expondo e confrontando 
as empresas com sérias falhas de 
proteção à saúde de suas rotinas 
operacionais.

Organizações têm investido em 
programas de prevenção à fraude, 
pelo menos em mercados maduros 

como Europa e Estados Unidos, 
porém, no Brasil, por questões 
culturais, esforços voltados para 
identifi cação de riscos e consequen-
te implementação de um programa 
de prevenção à fraude, têm sido 
negligenciados. Isso ocorre porque 
ainda são considerados como des-
pesas ao invés de serem vistos como 
um investimento para assegurar a 
sobrevivência, sustentabilidade mo-
ral, ética e fi nanceira das empresas.

De acordo com o palestrante, as 
empresas não podem mais ignorar 
a importância de ter um programa 
de prevenção e combate à fraude 
em um ambiente de negócios 
cada vez mais regulamentado e 
sob escrutínio da sociedade, cor-
rendo risco de sofrer e arranhar 
seriamente a sua imagem e repu-
tação. Fonte e mais informações: 
(www.thinkbrg.com)Werner Scharrer

De acordo com o palestrante, as empresas não podem mais

ignorar a importância de ter um programa de prevenção

e combate à fraude em um ambiente de negócios.
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