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4ª edição do ERP Summit

@O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre 
software e gestão – chega à sua 4ª edição no Brasil tendo 

como tema central: “O software como agente da transforma-
ção humana e dos negócios”. O encontro acontece no Expo 
Center Norte com uma novidade: a ampliação no tempo de 
duração, que passa a acontecer em dois dias, 14 e 15 de abril 
de 2020. Dividido em Congresso e Expo, o evento consolida-
-se como a principal agenda de empresários, CEOs, VP’s, 
CIOs, CTOs, CFOs, diretores e gestores para abordarem 
as tendências, evolução e networking sobre a utilização de 
softwares na gestão das empresas. O evento é voltado, não 
apenas para profissionais do setor tecnológico, mas tam-
bém para quem compreende o investimento em tecnologia 
como fundamental para o crescimento do negócio (https://
erpsummit.com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Uvas & Vinhos
Prestes a completar nove décadas de atuação, a Coo-

perativa Vinícola Garibaldi está comemorando seu 89º 
aniversário de fundação, passando por um dos melhores 
momentos de sua história. Os bons resultados somam-se 
de forma impressionante: em 2019, registrou recorde de 
faturamento, com valores na casa dos R$ 175 milhões. A 
venda de seus espumantes cresceu 30%, e a comercializa-
ção de sucos de uva, 12%. No enoturismo, recebeu o maior 
volume de turistas já registrado: 144 mil pessoas passaram 
pela vinícola em 2019, experimentando atrações como a 
Degustação às Cegas, o Taça & Trufa, o Winebar e conhe-
cendo os produtos disponíveis no complexo enoturístico. 
Saiba mais em: (www.vinicolagaribaldi.com.br).   Leia 
a coluna completa na página 3

O Enigma 
de vender 
sempre mais

Por Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

De acordo com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o índice de Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) chegou a 97,1 pontos em 
janeiro, alcançando seu melhor 
resultado para um mês de janei-
ro desde 2015. Em relação ao 
mesmo período de 2019, houve 
crescimento de 1,2%. Mesmo 
com a alta, o indicador ainda 
permanece abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos), 
patamar que ocupa desde abril 
de 2015, quando mediu 102,9 
pontos.

Com o ajuste sazonal, o ICF 
apresentou uma retração men-
sal de 0,3%. Apesar de ser a 
segunda consecutiva na série 
dessazonalizada, a queda foi 
menos intensa do que a regis-
trada em dezembro de 2019 
(-0,8%). De acordo com o pre-
sidente da CNC, José Roberto 
Tadros, os números mostram 
que os consumidores estão 
cautelosos com seus gastos no 

Intenção de consumo das famílias 
tem melhor janeiro desde 2015

curto prazo, mas representam 
um cenário mais otimista no 
longo prazo, além de serem um 
indicativo de que a economia 
brasileira deve ter um 2020 
melhor que 2019. 

“Os resultados estão alinha-
dos com uma melhora da per-
cepção econômica, já sinalizada 
pelo aumento da confiança 
dos empresários do comércio, 
que também teve seu melhor 
janeiro em anos. Os indicadores 

medidos neste primeiro mês 
traduzem uma recuperação 
gradual, impulsionados pela 
inflação baixa e redução nas 
taxas de juros”, afirma.

O item Acesso ao Crédito 
apresentou aumento mensal de 
0,3%, após queda de 1,2% em 
dezembro. O indicador atingiu 
91,7 pontos, o maior nível desde 
maio de 2015. Na comparação 
anual, o crescimento foi de 
5,6%. A melhora na percepção 

das famílias em relação ao mer-
cado de crédito também pode 
ser constatada pela redução da 
quantidade de brasileiros que 
acredita que comprar a prazo 
está mais difícil: 39%, contra 
39,7% em dezembro último e 
40,5% em janeiro de 2019.

Na esteira do crédito, a si-
tuação para aquisição de Bens 
Duráveis também se apresen-
tou mais propícia. A parcela 
de brasileiros que avaliou o 
momento como positivo para 
comprar este tipo de bem atin-
giu 34,6%, o maior percentual 
desde abril de 2015 e acima 
tanto dos 32,7%, observados no 
mês anterior, quanto dos 32% 
aferidos em janeiro passado. 
Dos sete componentes do ICF, 
este foi o item que apresentou 
as maiores variações positivas 
em ambas as bases de compa-
ração – mensal (+3,3%) e anual 
(+7,4%) –, chegando ao melhor 
patamar desde abril de 2015: 
77,5 pontos (Gecom/CNC).

Contabilidade 2020
“A tecnologia tem ajudado muito o nosso setor. Trata-se de uma 

forma de obtermos mais agilidade e segurança nos processamentos das 
informações de nossos clientes”, revela César Vieira, sócio do Grupo 
Lank. Segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
519.729 profissionais da área possuem registro ativo no Brasil.    

Cadastro Positivo
Já está valendo em todo o país, o Cadastro Positivo, um programa do 

SPC Brasil que reúne as informações de pagamentos dos brasileiros. Os 
dados levam em conta toda a vida financeira dos inscritos. O sistema 
constrói um histórico para ser avaliado pelo mercado, fazendo com 
que o consumidor possa receber mais créditos, a partir de um bom 
histórico de pagamento.   

Material escolar mais caro
Para a maioria dos brasileiros, o ano começa com muitas contas. E para 

os pais, além da rematrícula da escola, uma das principais despesas está 
relacionada à compra do material escolar. Segundo pesquisa realizada 
pelo Procon-SP o preço do material em São Paulo pode variar 300% - 
eles analisaram os valores de 126 produtos em oito lojas. Por exemplo, 
o preço do estojo de giz de cera com 12 cores chegou a 266% - de R$ 
1,50 para R$ 5,50. A maior diferença foi na borracha branca, com um 
aumento de 333% - ficou entre R$ 0,60 e R$ 2,60.  

Portal ERP

Os consumidores estão cautelosos com seus gastos no curto prazo.
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Viagensemenus.com/reprodução

CEOs brasileiros estão confiantes no 
crescimento de suas empresas em 2020

Os usuários de todo país já 
podem consultar as linhas pré-
-pagas e verificar a possibilidade 
de cadastros indevidos. As 
empresas de telecomunicação 
brasileiras disponibilizaram, 
em parceria com a Anatel, um 
site (https://cadastropre.com.
br/#/) para que o usuário possa 
consultar. O consumidor da linha 
pré-paga que quiser fazer consul-
ta para verificar a ocorrência de 
fraudes com linhas associadas 
indevidamente ao seu CPF deve 
acessar o portal.

De acordo com a Anatel, a 
medida vai possibilitar ao consu-
midor verificar a linha pré-paga 
em seu nome. Caso contrário o 
usuário pede o cancelamento. 
“Hoje no Brasil há cerca de 135 
milhões de celulares pré-pagos e, 
destes, três acessos a cada 1.000 
apresentam inconsistências ca-
dastrais”, informou a agência. A 

iniciativa do portal visa “garantir 
uma base cadastral do serviço 
correta e atualizada, a fim de 
evitar a ocorrência de fraudes 
de subscrição (linhas associadas 
indevidamente a CPFs) e, dessa 
forma, proporcionar mais segu-
rança aos consumidores.”

O pedido de cancelamento 
feito pelo consumidor deverá 
ser atendido em até 24 horas, 
caso a solicitação seja executada 
por meio de atendente, e até 48 
horas se solicitada automatica-
mente (no call center ou portal 
da prestadora, sem a intervenção 
humana). A página também dis-
ponibiliza orientações para quem 
identificar a existência de linhas 
cadastradas indevidamente em 
seu nome. Neste caso, o cliente 
deverá entrar em contato com 
a operadora para correção das 
informações (www.anatel.gov.br/
dados/cadastro-pre-pago) (ABr).

Consumidores já 
podem consultar linhas 

pré-pagas pelo CPF

Cancelamento 
feito pelo 
usuário deverá 
ser atendido em 
24 horas.

Confiança

Os executivos brasileiros estão 
otimistas em relação aos resultados 
de suas empresas nos próximos 12 
meses. É o que aponta a 23ª edição da 
Pesquisa Global com CEOs da PwC (23rd 
Annual Global CEO Survey). Segundo 
o estudo, 78% dos líderes brasileiros 
relataram estarem confiantes quanto ao 
crescimento de suas receitas - sendo 
22% muito confiantes e 56% um pouco 
confiantes. 

N a pesquisa realizada no ano anterior, 
no contexto de expectativa de início de 
um novo governo, o otimismo era ainda 

maior (95%). O mesmo panorama também pode 
ser visto ao redor do globo - 72% dos CEOs 
acreditam em um bom desempenho financeiro 
de suas organizações em 2020, frente a 82% na 
pesquisa anterior.     Leia na página 6
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Marcello Casal Jr/ABr

Fernando Alves, sócio-presidente da 
PricewaterhouseCoopers Brasil.

Cesta básica teve alta
Pesquisa do Núcleo de Inteligência 

e Pesquisas do @proconsp  constatou 
que o valor da cesta básica paulistana 
do ano de 2019 apresentou alta de 
10,66%. Feito em convênio com o 
Dieese, o levantamento aponta que 
o valor médio era R$ 708,61, em 
dezembro de 2018, e fechou em R$ 
784,16, em dezembro de 2019. Todos 
os grupos tiveram alta. As variações 
acumuladas foram 7,55% para os 
produtos de Higiene, 10,96% para 
Alimentação, e 11,15% para Limpeza. 
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