
EsportesChegamos ao final de 
2019 com expectativas 
muito animadoras 
para o nosso setor

V ivemos níveis his-
tóricos da Taxa 
Selic, uma inflação 

controlada e um câmbio 
industrializante, que nos 
oferece novas possibili-
dades de crescimento. 
De outro lado, a carteira 
de pedidos do setor de 
máquinas e equipamentos 
subiu 2,3% em outubro 
sobre o mesmo mês do ano 
passado e 14,1% ante se-
tembro, sinalizando uma 
melhora nas encomendas 
de bens não seriados, 
voltados para grandes 
projetos e que costumam 
carregar margem melhor 
de lucro, principalmente 
para os setores de celu-
lose e mineração.

Outro dado animador é 
que o consumo aparente 
de máquinas no Brasil 
disparou 33,7% na mesma 
comparação, para cerca 
de 14 bilhões de reais. No 
ano, o indicador acumula 
crescimento de 15,9%, 
atingindo 107,24 bilhões 
de reais. A reforma da 
previdência é outro fator 
que renova o ânimo, as 
propostas de desburo-
cratização da economia 
e o próprio progresso na 
articulação política e eco-
nômica com o governo são 
fatores que também cola-
boram para a melhoria do 
ambiente de negócios do 
País como um todo, ge-
rando perspectivas ainda 
mais promissoras.

Como resultado dessa 
interlocução com o gover-
no, temos o lançamento 
do Programa de Melhoria 
Contínua da Competi-
tividade, através de um 
trabalho que foi feito em 
uma parceria inédita da 
ABIMAQ com a SEPEC 
– Secretaria Especial de 
Produtividade, Emprego 

e Competitividade do 
Ministério da Economia 
e outras entidades da 
indústria. 

Após a realização con-
tínua de estudos e tra-
balhos para detecção e 
levantamento do Custo 
Brasil, dentro do âmbito 
do nosso setor, consegui-
mos sensibilizar o Gover-
no e várias entidades de 
classe a ampliar o estudo 
para todo o País e o resul-
tado foi o lançamento de 
um programa baseado em 
trabalho contratado por 
Entidades da Coalizão 
Indústria junto à BCG - 
Boston Consulting Group 
com participação da ABI-
MAQ, com o objetivo de 
combater e reduzir o 
Custo Brasil, executando 
uma nova metodologia 
de análise e governança 
para analisar e priorizar 
propostas com maiores 
chances de melhorar o 
ambiente de negócios e 
a competitividade bra-
sileira.

Além desses fatores te-
mos índices que indicam 
que o consumo das famí-
lias está aumentando, o 
que deve gerar aumento 
no mercado interno. A se-
gurança jurídica e outros 
fatores desencadeadores 
de um crescimento eco-
nômico sustentável nos 
fazem acreditar que os 
investimentos podem re-
tornar, especialmente em 
infraestrutura, gerando 
um novo ciclo desenvol-
vimentista.

Portanto, acreditamos 
que 2020 será um ano de 
grandes transformações 
para o País como um todo 
e para o nosso setor em 
particular. Que venha 
2020 e com ele todas as 
expectativas de cresci-
mento e desenvolvimento 
que desejamos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Con-

selho de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Luiz Felipe Pateo (*)

Você já notou que “ontem” estávamos 
comemorando o Réveillon, mas que 

hoje já estamos na metade do primeiro 
mês do ano?

Que nesta mesma época de comemoração 
definimos alguns objetivos, metas, fazemos 
planos e promessas - quer seja em assuntos 
pessoais, quer seja em assuntos profissionais 
- para este novo ano que está começando?

Este “planejamento” de início de ano é algo 
que deve ser feito por 99% da população 
(sem estatísticas oficiais), em maior ou em 
menor grau.  Mas, e o comprometimento? 
A vontade de realmente fazer acontecer?

Veja, já se passou metade do primeiro 
mês do ano. Os dias passam muito rápido. 
E quando você se der conta, já vai ser Festa 
Junina e estaremos na metade do ano!

Obviamente, não espero que você cumpra 
todas as suas metas em pouco mais de 15 
dias, nem eu vou cumprir as minhas. Mas, 
meu ponto é: Você já começou a fazer algo 
por você? Algo por seu negócio?

O ser humano adora procrastinar as coisas 
e arrumar desculpas para não começar: nas 
férias, as coisas não funcionam ainda, melhor 
esperar o Carnaval.... 

O fato é que se você não começar agora a 
fazer algo, o ano vai passar e, ou você não 
vai fazer, ou vai, no mínimo, ter perdido 
um tempo que seria precioso, que pode 
inclusive, lhe custar algum dinheiro.

Se você tem alguma pendência pessoal 
para resolver, como limpar seus armários, 
regularizar documentos, marcar médico, 
começar uma dieta ou exercícios, faça-o! 
Comece agora, se possível. Ou coloque uma 
data para isto e cumpra. 

Profissionalmente, a mesma coisa:  Se qui-
ser fazer um curso, já procure e matricule-se. 
Se quer um novo emprego, atualize seu currí-
culo e Linkedin, faça seus contatos e comece 
suas buscas. Se você tem um negócio próprio 
e quer melhorá-lo de alguma forma (uma 
reforma, um novo produto ou um processo 
novo), ou ainda, definir e implementar um 
plano de como manter e conquistar clientes, 
comece imediatamente a trabalhar nisso! 
Cada dia sem um novo cliente ou cliente 
perdido, significa receita perdida.

Os nossos dias são intensos e coisas sur-
gem a todo o momento, fazendo com que 
deixemos para depois aquilo que tínhamos 
planejado. Acontece o tempo todo. Acontece 
comigo, sei que acontece com você.

O importante é não perder o foco ou deixar 
determinado assunto cair no esquecimento. 
E aí, não tem “mágica”. Você tem que anotar 
(no caderno, no celular, no bloquinho ade-
sivo) e estabelecer um prazo para realizar 
as tarefas. 

Se você precisa de mais dados e informa-
ções, mas acha que não conseguirá tudo, 
sugiro seguir a metodologia que nos Em-
preendedores Compulsivos, chamamos de 
Deep Speed. Significa “mergulhar” o mais 
profundo que conseguir em determinado as-
sunto, no menor prazo possível (geralmente 
uma semana) e seguir em frente com suas 
decisões, baseado naquilo que conseguiu 
neste período.

Agora se você realmente se empolgou 
e quer se aprofundar mais neste assunto 
de planejamento e definição de metas, 
sugiro o livro Como Construir Objetivos 
& Metas Atingíveis, do meu amigo Com-
pulsivo Claudio Zanutim. 

Melhor que não fazer nada é fazer al-
guma coisa. Por você. Pelo seu negócio. 
Por isso, não importa como, mas.... Dê o 
primeiro passo!

(*) É Empreendedor, Mentor, Professor e Palestrante. 
CEO dos Empreendedores Compulsivos, possui mais de 

20 anos de experiência como executivo de marketing e 
vendas. Tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV-SP, 

especialização em Marketing Digital pela The Wharton 
School e é bacharel em Comunicação Social pela ESPM. 

Atualmente roda o Brasil impactando empreendedores 
PME dos mais diversos segmentos, ajudando-os a 

crescer e se consolidar, por meio da metodologia dos 
Compulsivos. Siga-nos no Insta, Face e Linkedin: 

@empreendedorescompulsivos.

Daniel Domeneghetti (*) 

Se em 2019 o momento foi dos investidores, no próximo 
ano o protagonismo será das startups. Se pudesse 
escolher uma frase para representar o futuro próximo, 

não titubearia em dizer que a citação ideal seria “juntar a 
fome com a vontade de comer”. 

Não será raro ver o aumento de lançamentos de fundos 
de investimentos para startups no Brasil, tanto privados, 
via companhias da velha economia, como públicos, vide 
BNDES, BRDE e bancos regionais. 

O investidor brasileiro está faminto em desbravar mer-
cados na busca por novos modelos de negócios. Os setores 
financeiro e varejista fiquem em alerta. Anjos olharão para 
e por vocês. Seja com soluções tecnológicas ou metodo-
logias disruptivas, estes nichos poderão ser beneficiados 
pelo boom do empreendedorismo inovador, uma vez que 
lidam direta e indiretamente com os desejos do cliente final. 

2020: o poderoso ano 
das startups

Nomes de peso do ecossistema do empreendedorismo 
nacional vão se aliar às startups em 2020. É a adaptação 
encontrada por essa classe, que foi concebida e projetada 
para resistir aos dissabores da velha economia. 

Igualmente às empresas tradicionais, que se curvarão às 
startups como uma das maneira de acompanhar o ritmo 
frenético do consumidor empoderado digitalmente, tal 
qual fez o Bradesco com o Inovabra e o Itaú com o Cubo. 
Reinvenção será a palavra de ordem na nova década! 

Com um 2020 que prevê crescimento de pelo menos 2%, 
segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o desafio 
será afinar os propósitos entre empresários tradicionalistas 
com startupeiros da nova geração. 

Tudo porque devido a um choque geracional de ideias e 
ideais, temos de um lado uma avalanche de pessoas com 
conhecimento e boa vontade querendo transformar o 
mercado. Do outro lado, instituições sedentas para injetar 
dinheiro em um produto novo. 

A soma disso é uma quantidade expressiva de novos 
empreendedores que darão o sangue em busca da carta 
de alforria: receber um bom aporte de dinheiro pela sua 
brilhante ideia e fim.

Adianto em responder que está errado. Não precisamos 
de empreendedores querendo apenas levantar fundos. 

Precisamos criar o empresarismo, ou seja, criar empresá-
rios, que passam parte da vida se dedicando aos negócios 
e fazendo com que eles se desenvolvam e deem frutos no 
mercado. 

É disso que precisamos. E tem um ano, uma década in-
teira, para aliar a fome dos investidores com a vontade de 
comer das startups. O tempo é agora e já começou. 

(*) - É especialista em práticas digitais no relacionamento com cliente e CEO da 
E-Consulting Corp (www.e-consultingcorp.com.br).

Ebulição é o estado ideal para definir o 
mercado de startups em 2020 no Brasil
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