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D - Programa de Estágio 
O Banco PAN está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2020. 
As oportunidades são para as áreas de Marketing, Jurídico, CRM, Cré-
dito e Cobrança, Segurança da Informação e Planejamento Comercial. 
Os benefícios incluem bolsa-auxílio de R$ 2.401,76, vales transporte e 
refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida. Podem 
participar estudantes com formação a partir de dezembro de 2020. Basta 
o candidato acessar o site do 99 Jobs e inscrever-se até o próximo dia 
29. O início do estágio está previsto para fevereiro. Mais informações: 
(bancopan@jeffreygroup.com).

E - Renegociação de Dívidas 
Milhões de brasileiros com contas em atraso têm agora a oportunidade 
de começar o próximo ano com o ‘nome limpo’. O Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) realiza em 11 capitais (S.Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio 
Branco e Manaus) e em mais quatro cidades do interior do país (Feira 
de Santana/BA, Ibirité/MG, Pato Branco/PR e Santo Antônio da Platina/
PR) um feirão on-line de renegociação de dívidas. Os consumidores 
podem verifi car no site do feirão do SPC Brasil (www.spcbrasil.org.br/
feirao) se as empresas em que estão devendo aderiram ao programa. 

F - Televisores e Celulares
A Black Friday deste ano promete ter números de vendas melhores 
que os do ano passado, pelo menos entre os consumidores das classes 
C e D. De acordo com um levantamento da Superdigital (www.super-
digital.com.br) – fi ntech com foco em inclusão fi nanceira com mais de 
1,3 milhão de contas ativadas –, realizado com 1.113 pessoas de todas 
as regiões brasileiras, 68% dos consumidores pretendem aproveitar a 
data de promoções no comércio para comprar algo. Entre os itens mais 
desejados estão os aparelhos celulares e os televisores, ambos empatados 
com 29% da intenção de compras dos clientes. 

A - Valorizando a Floresta
A terceira edição da Conferência Ethos 360º, em Belém, acontece em um 
clima de discussão sobre a recuperação da economia, a importância das 
ações de preservação do meio ambiente e a integridade pública e privada. 
O setor produtivo, os povos da Amazônia e especialmente do Pará, terão a 
oportunidade de participar de debates que irão abordar temas relevantes, 
como: crimes de grilagem de terras, ocupações ilegais, licenças obtidas 
de forma fraudulenta e violência contra os povos indígenas, entre outros. 
Acontece no próximo dia 28, no Hangar - Centro de Convenções da Ama-
zônia. Para mais informações acesse: (www.conferenciaethos.org/belem). 

B - Pioneirismo e Inovações 
No mundo todo, é reconhecida como a primeira fábrica da Volkswagen 
construída fora da Alemanha. É lembrada como a unidade responsável pela 
produção de modelos icônicos da marca, que fazem parte da vida de pessoas 
de diferentes gerações. As duas informações refl etem a relevância histórica 
da unidade Anchieta da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, que está 
comemorando 60 anos, inaugurada no dia 18 de novembro de 1959. A  Anchieta 
celebra também a expressiva marca de 14 milhões de veículos produzidos. 
A fábrica começou a ser construída em 1956, entrou em funcionamento em 
1957, se tornou referência e revolucionou o setor automobilístico brasileiro. 

C - Natal dos Contos
O Shopping Metrô Tucuruvi traz mais uma inovação para tornar ainda 
melhor o fi m de ano dos clientes. Quem faz suas compras de fi nal de ano 
conta com um novo sistema digitalizado para participar da Promoção de 
Natal, o Prizor. Totens digitais foram instalados para a troca de cupons 
pelo brinde de fi m de ano. Os clientes que participam da Promoção do 
Natal dos Contos precisam apenas se dirigir a um terminal, entrar no 
sistema com o CPF e fazer fotos de todos os comprovantes de compras. 
O próprio Prizor faz o cálculo dos cupons, pré-selecionando os itens 
válidos para participação. Tudo de forma automática e confi dencial. 
Saiba mais: (www.shoppingmetrotucuruvi.com.br). 

G - Tecnologia e Inovação
O governador João Doria embarcou para os EUA para encontros com 
líderes globais dos setores de tecnologia e economia criativa. A missão 
inclui visitas aos maiores hubs norte-americanos de inovação, apresen-
tação de oportunidades de negócios em São Paulo e troca de experi-
ências no setor tecnológico. O governo do Estado vê vasto potencial 
de crescimento. O estado gera 32% do PIB brasileiro e 50% do PIB das 
indústrias criativas do Brasil. Com campo para novos investimentos, 
a atual gestão atua para estimular a expansão do setor e a geração de 
empregos altamente qualifi cados em todas as regiões.

H - Exclusão do ISS 
As agências de Live Marketing de São Paulo acabam de ganhar o direito 
de excluir o ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. O benefício foi 
anunciado pela  Associação de Marketing Promocional, que vem plei-
teando aprimoramentos tributários para as agências associadas dentro 
de um dos seus pilares de atuação, que é a busca pela regulamentação 
do setor. Em outras palavras, caso a agência pague 5% de ISS, deverá, 
a cada R$ 100,00 de faturamento, considerar apenas R$ 95,00 para a 
base de cálculo das contribuições. Saiba mais: (www.ampro.com.br). 

I - Selecionando Startups
A Liga Ventures acaba de abrir as inscrições para o terceiro ciclo de aceleração 
da Liga Emerging Technologies, programa de inovação aberta que irá pros-
pectar, selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes empresas. As 
startups escolhidas passarão por um processo de aceleração de 4 meses - com 
início em março de 2020 - em que terão contato direto com executivos do 
Banco do Brasil, Cateno, Grupo Boticário e TIVIT com o objetivo de explorar 
sinergias e oportunidades de negócios, além de todo o acompanhamento da 
equipe da Liga Ventures e acesso a uma extensa rede de mentores, parceiros 
e potenciais investidores. Inscrições: (https://liga.ventures/emerging-tech/).

J - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim realiza no dia 2 de 
dezembro, o 24º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), no Hotel 
Unique. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentará a “Estratégia 
Econômica para o Brasil” em evento que terá como tema central a pers-
pectiva para a indústria química com o programa ‘Novo Mercado do Gás’. 
Outro tema que será abordado nesta edição do Encontro será a abertura 
comercial do Brasil. Também, serão anunciados os vencedores do 18º 
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, que reconhece projetos de inovação 
tecnológica na área química. Mais informações no site: (www.enaiq.org.br).
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O Banco PAN está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2020. 
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Indicadores para 
potencializar sua 
equipe de vendas 

Para aumentar os 

resultados, os varejistas 

apoiam-se em diversos 

indicadores que 

promovem uma previsão 

dos resultados de vendas 

dos próximos períodos

Um dos grandes desafi os 
é como levar os dados 
para a realidades das 

pessoas que compõem a equi-
pe. Se as lideranças souberem 
exatamente o que signifi cam 
cada um desses indicadores, 
essa tarefa pode ser facilitada 
e a equipe benefi ciada. De 
acordo com o pensador William 
Edwards Deming, “não se ge-
rencia o que não se mede, não 
se mede o que não se defi ne, 
não se defi ne o que não se 
entende e não há sucesso no 
que não se gerencia”. 

Então, vamos conhecer 
um pouco sobre indicadores 
essenciais para potencializar 
os resultados da sua equipe e 
escalar sua empresa:

1. Taxa de conversão: 

pode ser medida por meio de 
sistemas específi cos como con-
tadores de fl uxo automáticos, 
ou então, pode ser realizado 
através do comprometimento 
da equipe. Esse indicador 
mede a quantidade de clientes 
que compraram dividido pela 
quantidade de fl uxo na loja. O 
indicador pode ser trabalhado 
individualmente com o obje-
tivo de entender quais são os 
vendedores que e, assim, pode 
ser realizado benchmarking 
com os demais para demons-
trar as técnicas mais assertivas 
de vendas.

2. Peças por atendimento: 

mede o desempenho da equipe 
em relação à venda de produtos 
adicionais. O cálculo é simples 
e o resultado, extraordinário. 
É só dividir o valor total de 
vendas em um período pelo 
número de peças vendidas 

nesse mesmo período. Se um 
vendedor vendeu 20 peças em 
um dia que foram realizadas 
10 vendas, logo seu PA é de 
2, ou seja, ele vendeu em mé-
dia dois produtos para cada 
atendimento realizado. Esse 
indicador é ideal para trabalhar 
com sua equipe estratégias de 
oportunidades de vendas ou 
cross selling.

3. Ticket médio: para esse 
cálculo, é considerado o valor 
total das vendas dividido pela 
quantidade de tickets/cupons 
emitidos. Se realizamos uma 
venda total de R$ 10 mil para 
50 vendas (tickets/cupons), 
representando um ticket mé-
dio de R$ 200, esse indicador 
se torna uma referência para 
que a equipe compartilhe do 
mesmo objetivo.

4. NPS (Net Promoter 

Score): representa nota 
média de indicação da sua 
empresa. É realizada uma 
pesquisa de satisfação com a 
seguinte pergunta: “Em uma 
escala de 0 a 10, o quanto 
você indicaria nossa empresa 
para um amigo?” A resposta 
do indicador traz o percentual 
de clientes promotores e de 
clientes detratores.

Imagina agora sua equipe 
com propósito bem defi nido, 
metas e indicadores estabe-
lecidos, bem treinada e com-
partilhando experiências com 
esses indicadores em reuniões 
diárias, objetivas e rápidas. 
Nada de passar a manhã toda 
falando, falando... 

O importante é construir 
uma base sólida, mostrando a 
importância que cada um tem 
e o que cada um pode entregar 
para que toda empresa tenha 
sucesso. Foco no foco do clien-
te, esse é o foco! 

(*) - É especialista em varejo e 
gestora da SetaDigital, empresa 

de Tecnologia da Informação 
especializada no setor calçadista  

(http://www.setadigital.com.br/sapati).

Fernanda Lemes (*)

Relatório divulgado pela Ins-
tituição Fiscal Independente 
(IFI), órgão auxiliar do Senado, 
prevê queda no pico da dívida 
pública. Na projeção anterior, 
divulgada em maio, a institui-
ção previa para 2025 o pico da 
dívida, que fi caria em 85,5% do 
PIB. Agora, o ponto mais alto 
da dívida está projetado para 
2024, em 80,7% do PIB.

“Isso tem a ver com as devo-
luções do BNDES, com o cres-
cimento econômico um pouco 
maior projetado, a evolução 
das receitas”, explicou Felipe 
Salto, diretor-executivo do IFI. 

Segundo o relatório, o BNDES 
deve devolver ao Tesouro Na-
cional R$ 124,76 bilhões até o 
fi m do exercício de 2019.

Salto também citou a impor-
tância de se discutir e avançar 
no trâmite das PECs apresenta-
das pelo governo federal no iní-
cio de novembro. Ele se refere 
à chamada PEC do Novo Pacto 
Federativo, a da Emergência 
Fiscal e a dos Fundos Públicos. 
Para ele, os projetos precisam 
ser discutidos com profundi-
dade durante a tramitação, 
pois as propostas apresentam 
contradições (ABr).

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações Judiciais, os 
pedidos de recuperação judi-
cial em outubro registraram 
crescimento de 16% com 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Foram 124 solicita-
ções, ante 107 realizadas em 
2018. No comparativo com 
setembro o aumento foi de 
32%. Estas variações se devem 
às micro e pequenas empresas 
de Serviços.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“em um cenário de alto desem-
prego, muitas pessoas abrem 
micro e pequenas empresas 
para gerar renda, o empreen-
dedorismo por necessidade, 
porém não conseguem manter 
o negócio sustentável. Pas-
sado um tempo, com dívidas 
acumuladas, muitos pedem 
a recuperação judicial para 
tentar salvar o negócio”.

Apesar da alta, o índice teve 

Muitos pedem a recuperação judicial para tentar

salvar o negócio.

Frustração com cessão 
onerosa fez dólar subir

A frustração com a entrada 
de dólares por meio do leilão da 
cessão onerosa levou à recente 
alta do dólar, segundo o presi-
dente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Ele participou na 
terça-feira (19) de uma audiência 
pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. O leilão 
da cessão onerosa teve uma arre-
cadação de R$ 69,960 bilhões em 
bônus de assinatura. A previsão 
de arrecadação era de até R$ 
106,5 bilhões.

“Alguns agentes esperavam 
uma entrada de recursos maior”, 
disse Campos Neto, acrescen-
tando que muitos agentes de 
mercado se “posicionaram para 
capturar o dólar caindo com 
essa entrada”. Como isso não 
ocorreu, houve aumento do dó-
lar. “Mais recententemente, de 
fato, teve uma frustração com 
cessão onerosa por agentes que 
tinham se posicionado para esse 
movimento. Como não ocorreu, 
houve uma saída de dólares. Mas 
nós estamos monitorando isso de 
perto”, afi rmou.

Campos Neto disse ainda que 
a alta do dólar é global, além de 
produzir efeito no país dos ex-
portadores e importadores que 
“seguram o câmbio” ao deixar 
recursos no exterior. Outro fator, 
foi a decisão de empresas de 
antecipar pagamento de dívida 
no exterior para substituir por re-
cursos no Brasil. Esse movimento 
foi impulsionado pela Petrobras 
que deve continuar a fazer “pré-
-pagamentos”, afi rmou (ABr).

Se confi rmada a previsão, 
será um aumento de 
aproximadamente 10,5% 

em relação a 2018 (R$ 3,32 bi), 
o crescimento real das vendas 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado deverá 
ser de 6,8%.

A Black Friday já é a quinta 
data mais importante para o 
setor, atrás de Natal, Dia das 
Mães, Dia das Crianças e Dia 
dos Pais.

O segmento de eletroeletrô-
nicos e utilidades domésticas 
deverá ser o principal destaque 
entre os ramos que já aderiram 
à data, com previsão de mo-
vimentação fi nanceira de R$ 
929,4 milhões. Em seguida, os 
volumes de receitas gerados 
pelos segmentos de hipermer-
cados e supermercados (R$ 
899,3 milhões) e de móveis e 
eletrodomésticos (R$ 845,5 
milhões).

Segundo o economista da 
CNC Fabio Bentes, um dos 
motivos para a crescente alta 
do faturamento da Black Friday 
é a tendência de aumento das 
vendas no comércio eletrônico, 

Ramo de eletroeletrônicos e utilidades domésticas é o que mais deve movimentar o comércio.
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CNC prevê maior faturamento 
da Black Friday em dez anos

De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Black Friday deste ano deverá 
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o maior faturamento em uma década

que tem se destacado em com-
paração com o varejo físico. “A 
facilidade de comparação de 
preços online, caracterizada 
pelo forte apelo às promo-
ções, evidencia a tendência 
de aumento expressivo do 
calendário do varejo, quando 
comparado às demais datas, 

especialmente nos espaços 
virtuais”.

Contudo, outros fatores têm 
possibilitado um ritmo mais for-
te das vendas neste fi m de ano, 
como a infl ação, que apresenta 
em 2019 a menor variação no 
acumulado em 12 meses até ou-
tubro (+2,54%) desde fevereiro 

de 1999 (+2,24%), bem como 
o comportamento da demanda 
por crédito. “O volume na con-
cessão real de crédito tomado 
livremente pelas famílias apre-
senta, de janeiro a setembro, 
a maior expansão em termos 
reais desde 2012”, destaca o 
economista (Gecom/CNC).

Pedidos de recuperação judicial 
cresceram 16% em outubro

uma queda de 2,1% no acumu-
lado de janeiro a outubro deste 
ano (1.154 pedidos), quando 
comparado com os mesmos 
dez meses de 2018 (1.179 
pedidos). Já as solicitações de 
falências cresceram 2,1% no 
comparativo entre outubro de 

2018 e 2019, chegando a 143 
no décimo mês deste ano. Este 
é o terceiro maior volume do 
ano, atrás de julho (171) e 
maio (163). O aumento na 
variação mensal, com relação 
a setembro/19, foi de 13,5% 
(AI/serasaexperian).

Senado estima redução do 
pico da dívida pública


