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Inspiração Diária de Kate Spreckley

O alinhamento do Portal de Leão de ontem nos 
impulsionou por uma entrada cósmica excepcio-
nalmente poderosa e para uma nova realidade. 
Quando estamos no limiar desta nova realidade, 
somos chamados a estar em nossa integridade, a 
sermos incrivelmente responsáveis e autênticos 
em nossos pensamentos, nossas ações e nossos 
empreen dimentos.

Você está se movendo em direção a horizontes 
expandidos, onde todos os potenciais e possibili-
dades estão disponíveis para você. Você terminou 

de repetir as tragédias do passado e agora está 
pronto para acolher uma nova vida e uma nova 
realidade. Enquanto você continua a liberar o 
antigo, você permite que surjam formas novas e 
inspiradas de viver e de ser. Dê a si mesmo um 
momento para se adaptar, mas encontre essa ma-
ravilhosa oportunidade com um coração aberto e 
uma mente aberta. Permaneça no curso e saiba 
que sua vida traz grande valor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

QFBD
QUEBRAGALHO

EAIDITIE
IRLANDAPN
MIAADVÇ

CARNAUBEIRA
DCOLEGAS

RELESLUFT
CTAFAGAR

TABELIONATO
LARTIP
OCCTAKAI
RE

MOTANC
FILMOGRAFIA

AISAMALI
SACERDOTES

Resultado
da prática
de exercí-
cios físicos

Improvisa-
ção para
resolver

algo (pop.)

Giselle (?),
atriz de "Os
Dez Man-
damentos"

País cujo
padroeiro

é São
Patrício

Pablo
Neruda,
poeta

chileno
"Mamma

(?)!", 
interjeição

italiana

(?) montes:
em grande

quanti-
dade

Vítor (?): 
aposentou-
se do UFC
em 2018

Palmeira
que é

símbolo 
do Ceará

(?) de
quarto, 

parceiro de 
alojamento

Formato
usual 

do pão 
de forma

Franklin
Távora,
escritor

brasileiro

Sem valor; 
insignifi-

cante

Intolerân-
cia a (?),
distúrbio
digestivo

Local onde
se reconhe-
ce firma de 
documento

Renato
Teixeira:
compôs

"Romaria"

Ivan
Pavlov,

fisiologis-
ta russo

A vogal
marcada
no jogo 
da velha

Adoçante
natural de
ação anti-
microbiana

Ingredien-
te de sor-
vetes e

gelatinas

Distante
no espaço

(fem.)

Fernanda
(?),

cantora
brasileira

(?) Family,
grupo

musical

(?) de 
la Cité,
postal 

de Paris

Conjunto
de obras
de um

cineasta

Apelido de
"Isadora"

País afri-
cano sem 
saída para

o mar
Fábio de
Melo e

Marcelo
Rossi

Band-(?):
curativo

Expressar
alegria

Capital de
Angola
Fazer

carinho

Área de base naval
dos EUA, no Caribe

(?)-7, grupo dos
países ricos

Dengue, malária e
leishmaniose (Med.)

(?)-hop, gênero
musical de Thaíde

A temperatura,
no inverno

Objeto de verificação
do contador

Cópia de
contrato

O erro em
"açeite"

"Legal",
em IML

Boro
(símbolo)

200, em 
algarismos
romanos

(?) Con, convenção
de San
Diego
(EUA)
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Uma forma interessante 

de inovar pode vir da 

observação.

Dados de uma pesquisa di-
vulgada pela Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF) em 
parceria com a Confederação 
Nacional de Serviços (CNS), 
mostraram que do total de em-
presas franqueadoras, 91,8% 
introduziram algum novo 
produto ou serviço entre 2014 
e 2016 na própria empresa, no 
mercado nacional ou interna-
cional e que apenas 8,2% delas 
não o fi zeram. Entre as que se 
mantiveram inovadoras, 37,4% 
disseram ter realizado mu-
danças signifi cativas em seus 
modelos de negócios no Brasil.

Inovar é inerente ao fran-
chising. Justamente por essa 
característica, o setor acaba 
ganhando destaque entre os 
diferentes setores da economia 
brasileira e a inovação acaba 
por se transformar em uma 
estratégia para fortalecer as 
marcas e tornar as empresas 
mais efi cientes. Uma forma 
interessante de inovar pode vir 
da observação. Prestar atenção 
às necessidades e anseios dos 
clientes podem ser chaves im-
portantes para o start dentro 
da empresa. 

No caso das franqueado-
ras, são dois os públicos que 
precisam ser observados: um 
é o consumidor fi nal, alvo de 
boa parte das companhias, e o 
outro é o potencial franqueado. 
Este último não pode ser es-
quecido por franqueadoras que 
desejam ampliar a presença da 
marca no mercado, crescer por 
todo o país e se consolidar em 
sua área de atuação.

Foi justamente ao observar 
o que meu público desejava, 
no caso, os potenciais fran-
queados, que consegui inovar 
com minha equipe e criar um 
posicionamento de mercado 
diferente para a minha rede 
de franquias. Dentro desse 
novo conceito, permitimos ao 
franqueado que ele customize 
a sua unidade. Pode parecer 

estranho, uma vez que uma 
das regras principais do fran-
chising é o padrão nos processo 
e na estética da unidade fran-
queada. 

Porém, vimos que é possível 
permitir que o franqueado dê 
um toque pessoal no negócio. 
Claro, os parâmetros para 
controle de qualidade, segu-
rança e gestão do negócio 
estão mantidos e são imutá-
veis. Flexibilizamos escolhas 
como o tamanho da unidade 
franqueada, cores utilizadas 
para decoração dos ambientes, 
tipo de mobiliário, estilo de 
fachada, entre outros itens. 

Entendemos que usando o 
bom senso é possível negociar 
as adaptações pretendidas 
pelo nosso franqueado. Outro 
aspecto que vem fazendo a di-
ferença é a inclusão do nome do 
franqueado na fachada da uni-
dade. Por meio de pesquisas, 
vimos que essa é uma maneira 
interessante de tornar a marca 
mais próxima do público que 
desejamos atender.

É interessante notar como 
essas inovações trouxeram im-
pacto para a nossa rede e como, 
por meio delas, pudemos nos 
aproximar mais de pessoas que 
queriam se juntar a uma marca 
forte, com processos de gestão 
bem formatados, mas que não 
queriam perder a identifi cação 
com o público que já haviam 
cativado. 

A experiência vem sendo 
excelente. No fi nal das contas, 
em uma sociedade e em um 
mundo tão competitivo quanto 
o que vivemos, inovar e ousar 
são passos importantes para 
seguir em crescimento. 

(*) - Cirurgião dentista, especialista 
em “Administração Empresarial Inter-

nacional” pela FGV e em Marketing, 
é sócio-fundador e presidente da 

Ortoplan – Especialidades Odonto-
lógicas.

Inovação e franchising 
devem seguir 

caminhando juntos
Faisal Ismail (*)Como efeito do atual ce-

nário econômico e com 
alta taxa de desemprego 

no Brasil, essa escolha tem sido, 
cada vez mais, o caminho. Um 
dado relevante apontado pela 
pesquisa inédita Alelo Hábitos do 
Trabalho, realizada pelo Instituto 
Ipsos, foi de que 50% das pessoas 
com empregos fi xos pretendem 
abrir seu próprio negócio, no 
período de até cinco anos. 

“Temos acompanhado um 
fortalecimento no ecossistema 
empreendedor, motivado pelo 
uso de novas tecnologias e com 
o aumento nos programas de 
incentivos de aceleradoras, 
incubadoras e até mesmo 
grandes empresas. Esse é um 
novo hábito de trabalho que 
faz muito sentido para os mais 
jovens, já no início da carreira 
ou, em alguns casos, para os 
profi ssionais mais maduros e 
experientes com carreira já 
consolidada”, comenta André 
Turquetto, diretor de Marke-
ting e Produtos da Alelo. 

Quando perguntadas sobre 
os principais motivos que as 
levariam a empreender, as 
pessoas empregadas podiam 
escolher mais de uma alterna-
tiva e disseram, entre outros 
pontos, que isso proporcionaria 
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50% dos empregados pretendem 
abrir seu próprio negócio 

Os brasileiros estão cada vez mais dispostos a ter a sua própria fonte de renda

Trabalhar com o que gosta e ganhar mais dinheiro foram as razões apontadas por 76% dos entrevistados.

maior autonomia nas decisões 
(77%). Trabalhar com o que 
gosta e ganhar mais dinheiro 
foram as razões apontadas por 
76% dos entrevistados. E para 
74%, seria uma opção para ino-
var e contribuir para melhorar 
o mercado de trabalho.

De maneira geral, os empre-
gados entrevistados estão satis-
feitos com sua atual ocupação. 
Na pesquisa era possível esco-
lher quais pontos infl uenciavam 
a satisfação deles no trabalho, 

podendo ser mais de um: 67% 
afi rmam estar muito satisfeitos 
com seu trabalho em geral; 71% 
dizem estar muito satisfeitos 
com o espaço físico; 69% estão 
muito satisfeitos com o clima 
organizacional e 71% estão 
muito satisfeitos com o rela-
cionamento com seu superior.

Mas, mesmo satisfeitos, 
quando questionados sobre os 
próximos três anos, 58% dos 
profi ssionais empregados afi r-
maram que pretendem mudar 

de trabalho, sendo os homens 
(54%) a maioria. 

O estudo foi realizada durante 
os meses de agosto e setembro  
nas principais regiões do Brasil, 
apresenta margem de erro de 
2pp. Foram ouvidas 2.333 pes-
soas, por meio de uma pesquisa 
online, sendo 1.518 emprega-
das, 468 desempregadas e 347 
autônomas. 

Fonte e mais informações: 
(www.alelo.con.br).
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Sessenta e quatro por cento 
dos estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, ouvidos 
na terceira edição da pesquisa 
Nossa Escola em (Re)Construção, 
“consideram importante” ter psi-
cólogo na escola para atendê-los. 
A demanda “tem sentido bastante 
amplo”, afirma Marisa Villi, dire-
tora da Rede Conhecimento So-
cial, organização do Grupo Ibope 
Inteligência. Os jovens querem 
profissionais de psicologia na 
escola “tanto no apoio para lidar 
com sentimentos, quanto para 
orientar sobre o que venham a 
fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os 
alunos de que as escolas apoiem 
no desenho do futuro deles”, 
destaca Tatiana Klix, diretora 
da Porvir, uma plataforma que 
produz conteúdos de apoio a 
educadores, que também esteve 
à frente da pesquisa. A atuação 
permanente de psicólogos nas 
escolas está prevista em projeto  
aprovado pelo Congresso. Além 
do psicólogo, os estudantes desta-
cam a importância de ter médico 
ou outro profissional de saúde 
(39%), orientador educacional 
ou vocacional (37%), e assistente 
social (24%). 

Os percentuais não são exclu-
dentes. Treze por cento afirmaram 
que “não são necessários outros 
profissionais”. A pesquisa ouviu 

Estudantes querem psicólogo na escola

Alunos querem ainda presença de médico, orientador e assistente social.

258.680 estudantes, de 11 a 21 
anos, de todo o Brasil. O levan-
tamento não segue padrões de 
pesquisa de opinião pontual, com 
amostra representativa por esta-
do. A coleta de dados é contínua, 
pela internet. 

A pesquisa também levantou a 
opinião dos jovens sobre “o que 
não pode faltar na escola em ter-
mos de estrutura física”. A maior 
demanda é por “tecnologia não 
só no laboratório de informática” 
(53%). Em outra parte do questio-
nário aplicado, o uso de tecnologia 
e a realização de atividades extra-
classe foram os aspectos mais mal 
avaliados na pesquisa.

Os jovens entrevistados também 
opinaram sobre as “características 

mais valorizadas em um profes-
sor”: 40% das respostas indicam 
“saber explicar bem os conte-
údos”, 29% registram “propor 
diferentes atividades nas aulas”; 
27% assinalam “ser acolhedor e 
ter uma boa relação com os alu-
nos”, mesmo percentual de “saber 
estimular o aluno a se questionar 
e buscar conhecimentos”.

Os alunos também sentem 
apreço pelos professores que 
“têm muito conhecimento sobre 
um assunto” (14%), que “são 
exigentes e sabem colocar limites 
nos alunos” (13%), que “sabem 
relacionar os conteúdos com a 
vida cotidiana” (11%), e que “têm 
vários interesses e conhecimentos 
diversos” (10%) (ABr).

José Renato de Mello Gonçalves (*)  

As redes 5G vão mudar de 
maneira defi nitiva a vida de todas 
as pessoas - isso, muitos de nós já 
estamos ouvindo falar. 

Mas, para se ter uma dimen-
são do quanto, basta analisar os 
números. Segundo uma pesquisa 
da Opensignal, a velocidade de 
download dos usuários de smar-
tphones com tecnologia 5G nos 
Estados Unidos pode chegar a 
1815 Mbps (megabits por se-
gundo). No 4G, a média é de 22 
Mbps. Ou seja: o 5G possibilita 
downloads 82 vezes mais rápidos 
em relação ao 4G. 

Para a indústria, o cenário não 
é diferente. As redes ethernet, 
atualmente predominantes no 
setor, podem até ser efi cientes, 

O papel do 5G na indústria do futuro
mas demandam o uso de grandes 
quantidades de cabos. Ou seja, 
migrar para uma rede sem fi o 
como o 5G, além de intensifi car 
a velocidade da produção e capa-
citar o uso pleno de tecnologias, 
como a realidade aumentada, 
vai ajudar a otimizar os espaços 
físicos dentro das fábricas. 

Um ponto crucial para a apli-
cação efetiva do 5G na realidade 
industrial é a sinergia entre a área 
de TI e a área de operações, o 
chamado chão de fábrica ou TO 
(Tecnologia Operacional). Afi nal, 
com uma tecnologia tão potente 
de conexão, o trânsito de dados 
deve atingir proporções nunca 
vistas. Com TI e TO trabalhando 
juntas, esses dados podem se 
tornar balizadores valiosos para 
o aumento da produtividade e 

da segurança (tanto a cibernética 
quanto a dos trabalhadores do 
chão de fábrica). 

O conceito de network slicing 
(ou fatiamento de rede) é outra 
inovação muito interessante que o 
5G pode trazer às fábricas do futu-
ro. Como o próprio nome diz, ele 
permite a separação do tráfego de 
rede para determinados objetivos 
como, por exemplo, aumentar a 
velocidade de resposta de de-
terminado ativo da indústria de 
acordo com as necessidades de 
produção. 

Como eu sempre costumo 
reforçar: tecnologias inovadoras 
precisam de colaboração para dar 
certo, no conceito de coinovação. 
O Grupo Orange, por exemplo, 
faz parte da Aliança 5G para in-
dústrias conectadas e automação, 

a 5G-ACIA, um fórum global de 
colaboração que junta indústrias 
de automação, engenharia e pro-
cessos, e operadoras e fornecedo-
res de telecomunicações, além de 
vários institutos científi cos. 

O objetivo principal é criar 
um ecossistema saudável para 
a implementação do 5G indus-
trial e alinhar os interesses das 
fábricas dos mais diversos tipos. 
Tudo indica que o 5G vai chegar 
para transformar, e a indústria 
não pode fi car para trás. Uma 
revolução desse tamanho indica 
um longo caminho pela frente, 
mas as expectativas para o fi nal 
desse processo são as melhores 
possíveis. 

(*) - É vice-presidente da Orange Busi-
ness Services para a América Latina. 


