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App para gestão completa de negócios

@O PagVendas é um aplicativo grátis que permite ao 
empreendedor ter controle das vendas em tempo 

real, e a fazer gestão completa de seu negócio. Ele também 
tem a função de frente de caixa, possibilitando cadastrar 
produtos, fornecedores, gerenciar o estoque, inclusive 
registrar vendas “no fiado”, à vista e parceladas. O app já 
vêm instalado gratuitamente nas maquininhas Moderninha 
X e Moderninha Smart e também pode ser baixado para 
ser utilizado em celulares Android (pagseguro.com.br/
tudo-em-um).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Liberdade Econômica 
A Associação Brasileira de Bancos realiza na quinta-feira 

(20), a partir das 8h30, uma palestra gratuita sobre a Lei 
de Liberdade Econômica. O objetivo é abordar os pontos 
essenciais da lei como: aplicação e interpretação do direito 
civil, empresarial, econômico, urbanismo e do trabalho, a 
ordenação pública sobre o exercício das profissões, juntas 
comerciais, entre outros. O palestrante, Armando Rovai, foi 
secretário Nacional do Consumidor, presidente da Jucesp 
e presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. É 
professor da PUC-SP e do Mackenzie, consultor e advogado. 
Inscrições: envie e-mail para: (educacaoexecutiva@abbc.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Energia 
das Equipes 
de Vendas

Por Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

O percentual de indústrias 
que pretendem investir 
neste ano é o maior desde 
2014, ano da deflagração 
da crise econômica

Naquele período, 85% dos 
empresários do setor rela-

taram que iriam aportar novos 
recursos, enquanto em 2020, 
84% das empresas afirmam 
que pretendem investir na 
operação, segundo a pesquisa 
“Investimentos na Indústria”, 
realizada anualmente pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). O resultado mostra 
a recuperação do otimismo no 
setor industrial, uma vez que o 
índice deste ano é 4% superior 
a intenção relatada em 2019. 

Entre os principais objetivos 
para 2020, o destaque fica por 
conta da melhoria do processo 
produtivo. De acordo com a 
pesquisa, 36% das empresas 
apontam que o aumento de 
produtividade é o grande alvo 
quando pensam em investir 
- percentual semelhante ao 

previsto no ano passado. Na 
sequência, 23% dos gestores 
assinalaram que pretendem 
ampliar a capacidade da linha 
produtiva. 

Para Matheus Pagani, CEO da 
Ploomes, empresa que detém 
plataforma de CRM voltada às 
indústrias e distribuidoras, a 
sinalização é importante para 
o mercado, porém alerta sobre 
o risco envolvido para algumas 
empresas do setor. “Antes de 
contratar mais mão de obra e 
atualizar seu parque de má-
quinas, os líderes precisam ter 
evidência concreta sobre sua 
real demanda em 2020. Essa 
previsão jamais pode ser feita 
pelo chão de fábrica. A orienta-
ção deve ocorrer via inteligência 
administrativa do departamen-
to comercial”, explica.

Nesse contexto, as plata-
formas de CRM (Customer 
Relationship Management 

De acordo com pesquisa Escassez de Talentos, do ManpowerGroup, 
52% das empresas brasileiras enfrentam dificuldade para preencher 
suas vagas. O levantamento representou um crescimento de 18 pontos 
percentuais em relação aos indicadores de 2018 quando o país estava 
com 34%. A pesquisa teve início no Brasil em 2010 e o maior indicador 
foi 71% apontado em 2012. A pesquisa detalha ainda o que atrai os 
profissionais no mercado de trabalho e o que o motiva a fazer carreira 
em uma mesma companhia.   

Escassez de Talentos

Os ataques de hackers são cada vez mais sofisticados e comuns no 
mercado corporativo e até mesmo no cenário político, principalmente 
no que envolve sequestros de informações. Com o objetivo de aumentar 
a resiliência do Brasil no que diz respeito à segurança cibernética, nesta 
semana, o governo publicou o decreto E-Ciber, que estabelece uma 
série de orientações. Outra medida que deve ajudar as organizações 
na segurança de suas informações é a Lei Geral de Proteção de Dados, 
que deve entrar em vigor nesse ano.   

Segurança digital

O Brasil teve cerca de 341,6 mil empresas fechadas em três anos. 
É o que apontam as Estatísticas do Cadastro Central de empresas di-
vulgadas em 2018 pelo IBGE. A pesquisa ainda afirma que o segmento 
mais afetado, com 262,3 mil empresas fechadas neste período, foi o 
do comércio varejista. Os fatores que podem levar uma empresa a 
declarar falência são os mais variados e, muitas vezes, estão vinculados 
a problemas administrativos, financeiros e/ou relacionados à gestão 
de pessoas. Logo, o mais importante é atentar-se aos primeiros sinais 
de dificuldade operacional.   

Recuperação judicial

jcomp/Freepik

Indústrias que pretendem investir miram 
aumento de produtividade com tecnologia

ou gestão de relacionamento 
com o cliente, em português) 
podem ser a ponte da comuni-
cação entre a administração e a 
produção da indústria, gerando 
previsão de demanda por meio 
de relatórios de venda em pri-
meira mão. “Ao acompanhar o 
ciclo completo de vendas de 
um produto em tempo real, 
o departamento comercial 
das indústrias pode fornecer 
informações valiosas para uma 
produção Just-in-Time, econo-
mizando recursos financeiros 
e fornecendo soluções perso-
nalizadas que fidelizem seus 
clientes mais estratégicos”, 
argumenta Pagani.

Dados coletados pela con-
sultoria Gartner revelam que 
o mercado global de CRM 
cresceu 15,6% em 2018 - úl-
timo dado disponível. Com 
movimentação acima de US$ 
48 bilhões, os softwares de 

gestão de relacionamento com 
o cliente já lideram o segmento 
corporativo, superando o ERP. 
A previsão é de que o fatura-
mento atinja US$ 80 bilhões 
até 2025 com a tendência de 
centralização das operações 
das empresas em torno do 
cliente (Customer Centric). 

“O setor industrial já enten-
deu a relevância de incorporar 
um CRM em sua gestão. Al-
gumas indústrias começam a 
usufruir do efeito cascata trazi-
do pela inteligência comercial, 
uma vez que eles aumentam a 
performance dos vendedores e, 
consequentemente, elevam os 
ganhos financeiros com a maior 
recorrência de vendas dentro 
da carteira de clientes. Por isso, 
antes de investir na moderniza-
ção da produtividade, é de suma 
importância observar esse deta-
lhe”, conclui o CEO da Ploomes 
(Fonte: www.motim.cc).
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Assespro-rs/reprodução
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POR uM 2020 MAIS 
ATRAENTE PARA 
O INVESTIMENTO 
ESTRANgEIRO E MAIS 
íNTEgRO PARA O BRASIL

    Leia na página 6

Retomada do crescimento

“A sinalização da pesquisa é importante para o mercado, porém o investimento precisa ser 
realizado de maneira racional”.

Matheus Pagani, 
CEO da Ploomes.
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Visibilidade Trans
Em 2019, pelo menos 124 pessoas 

transgênero, entre homens e mu-
lheres transexuais, transmasculinos 
e travestis, foram assassinadas no 
Brasil, em contextos de transfobia. 
Os dados estão no relatório da 
Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra). Em apenas 
11 dos casos os suspeitos de terem 
cometido os crimes foram identifi-
cados. No relatório, a Antra faz um 
alerta também para o problema da 
subnotificação já que a real motivação 
dos crimes nem sempre é explicitada.
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