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Empresas de qualquer segmento necessitam aumentar sua
eficiência e produtividade para se manterem competitivas
Desafios
▪ aumentar a produtividade das equipes ou
squads (ex.: vendas, operações, etc).
▪ apurar
os
indicadores
(KPIs/KRs)
de
desempenho de equipes (squads), gestores e
demais empregados para que acompanhem e
revejam suas estratégias a tempo de
entregarem suas metas.
As organizações precisam aumentar a utilidade
do gerenciamento de desempenho (GD) para
obterem melhores resultados comerciais.
▪ de acordo com o Gartner, Inc., menos de 20%
dos gestores de RH acredita que o
gerenciamento de desempenho é eficaz para
atingir seu objetivo principal.

Solução ideal

Resultados Desejados

▪ recomendações automáticas para as pessoas
otimizarem os resultados necessários para
atingirem as metas e objetivos organizacionais.
▪ gestão de programas de incentivo e de
campanhas para aumento de vendas.
▪ gestão do comissionamento e da remuneração
variável de empregados e parceiros externos.

▪ maior engajamento de funcionários em
relação aos objetivos organizacionais (OKR).

Empresas em que a utilidade do GD é alta:
▪ engajamento dos funcionários - 14% maior
▪ desempenho da força de trabalho - 24% maior
▪ funcionários com alto desempenho -7% maior.
(Gartner-Nov.15, 2019 | Contributor: RJ Cheremond
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▪ maior grau de colaboração entre funcionários.
▪ maior produtividade da empresa.
▪ maior valor percebido por clientes e parceiros
(ex.: distribuidores, representantes, etc).

O Gartner informa que 81% dos líderes de RH
estão mudando o sistema de gerenciamento de
desempenho de suas organizações para
aumentar a utilidade e obter melhores
resultados comerciais.

Placcar Tecnologia
Plataforma Placcar |gerenciamento de desempenho
Conecte pessoas, dados e objetivos (OKRs). Forneça informações, dicas e análises em tempo real em todos os cantos da
organização. Monitore e otimize os resultados necessários para atingir as metas e objetivos organizacionais (OKRs).

Gerenciamento de
Desempenho

Gerenciamento da
Performance de Vendas

Comunicação
Institucional

Teconologia

▪ Desempenho & Produtividade
Alinhe os objetivos e metas
estratégicas e operacionais para
aumentar a produtividade em
todos os níveis da organização

▪ Gerenciamento da Remuneração
de Incentivo
Torne a remuneração variável um
importante
alavancador
da
performance da organização.

▪ Mensagens Individualizadas
A partir do desempenho individual
e
do
negócio,
dispara
recomendações para as pessoas a
fim de que alcancem suas metas.

▪ Gerenciamento de Campanhas
de Incentivo / Vendas
Informe para cada participante o
estágio em que se encontra numa
campanha.

▪ Broadcasting
Divulgue vídeos, apresentações e
mensagens para um grupo de
colaboradores ou parceiros e
acompanhe a audiência.
▪Engajamento
Comunique
claramente
os
objetivos empresariais a toda a
organização
e
incentive
a
dedicação dos funcionários.

▪ Captura de Dados
A partir de bases de BI, ERPs da
empresa e Microsoft Power Apps.
▪ Análises Avançadas
Por meio de ferramentas como
Power BI.
▪ Processamento em Nuvem
Microsoft Azure.
▪ Plataformas
Desktop e Mobile (Android e IOS).

Nosso propósito é aumentar a produtividade e a lucratividade das Empresas, nutrindo as pessoas com informações
importantes sobre os resultados obtidos e projeções para o final do período de avaliação (ex.: mês) em relação aos
indicadores (KPIs/KRs), metas e objetivos estratégicos.
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Placcar Tecnologia
Plataforma Placcar |gerenciamento de desempenho
Microsoft Azure and Power BI
É na Microsoft Azure que o processamento em nuvem da Plataforma Placcar acontece. A Plataforma Placcar monitora e aumenta a
produtividade dos funcionários para atingirem suas metas e objetivos organizacionais (OKRs).
Com o suporte do Microsoft Power BI e do
Power Apps expandimos o entendimento do negócio e impulsionamos o desempenho das equipes e squads.

Alinhamento da solução
Escalabilidade e Alta
Disponibilidade
Com processamento em nuvem na Azure,
Microsoft e Placcar entregam maior capacidade
de processamento quando houver maior
demanda de usuários.

Segurança e Proteção na Nuvem

Poder de Análise de Dados

Manter um alto nível de proteção de dados dos
clientes é um objetivo importante declarado
pela Microsoft e pela Placcar.

Usando o Power BI e o Power Apps, a Placcar
pode fornecer a seus clientes todo o poder da
análise de dados, além de criar rapidamente
dashboards para apoiar à tomada de decisões
estratégicas.

A nuvem Azure possui certificações ISO de
segurança da informação.
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Placcar Technology
performance management (SP)

Companies of any segment need to increase their
efficiency and productivity to stay competitive
Challenges
▪ increase productivity of teams or squads (e.g.
sales, operations, etc.).
▪ determine the performance indicators (KRs) of
teams or squads, managers, and other
employees so that they can monitor and review
their strategies in time to deliver their goals.
Organizations need to increase the usefulness of
performance management (PM) for better
business results.
▪according to Gartner, Inc., less than 20% of HR
managers
believe
that
performance
management is effective in achieving their
primary goal.

Ideal Solution

Desired Outcomes

▪ automatic recommendations for people to
optimize the results needed to achieve
organizational goals and objectives (OKRs).
▪ management of incentive programs and
campaigns to increase sales.
▪ management of variable remuneration of
employees and external partners.

▪ greater employee engagement in relation to
organizational objectives (OKRs).

Companies where GD's usefulness is superior:
▪employee engagement, 14% higher
▪workforce performance, 24% higher
▪Proportion of employees with high
performance, 7% higher.
Gartner-Nov.15,
Cheremond

2019
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▪ higher level
employees.

of

collaboration

between

▪ greater productivity of the company.

Gartner reports that 81% of HR leaders are
changing their organizations' performance
management system to increase utility and
achieve better business results.
RJ
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Placcar Technology
Placcar Platform |performance management
Connect people, data, and goals. Provide real-time information, tips, and analytics in every corner of your
organization. Monitor and optimize the results needed to achieve organizational goals and objectives.

Performance
Management (PM)

Sales Performance
Management (SPM)

Institutional
Communication

Technology

▪ Performance & Productivity
Align strategic and operational
objectives and goals to increase
productivity at all levels of the
organization.

▪ Incentive Compensation
Management
Make variable compensation an
important
lever
of
the
organization's performance.

▪Individualized Messages
Based on individual and business
performance,
it
triggers
recommendations for people to
achieve their goals.

▪Incentive / Sales Campaign
Management
Inform each participant the stage
you are in a campaign.

▪ Broadcasting
Share films, presentations, and
messages to a group of employees
or partners and follow the
audience.
▪ Commitment
Clearly communicate the business
objectives
to
the
entire
organization
and
encourage
employees dedication.

▪ Data capture
From BI bases, company ERPs and
Microsoft Power Apps.
▪ Advanced Analytics
Through tools like Power BI.
▪ Cloud Processing
Microsoft Azure.
▪Platforms
Desktop and Mobile (Android and
IOS).

Our purpose is to increase the productivity and profitability of companies, providing people with important
information about the results obtained, and projections to the end of the evaluation period (eg: month) in
relation to indicators (KPIs/KRs), their goals and strategic objectives.
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Placcar Technology
Placcar Platform | performance management
Microsoft Azure and Power BI
It is in Microsoft Azure that the cloud processing of the Placcar Platform takes place. The Placcar Platform monitors and
increases employee productivity to achieve their organizational goals and objectives (OKRs). With the support of Microsoft
Power BI and Power Apps we expand business understanding and drive team performance.

Solution Alignment
Scalability and High
Availability

Cloud Security and Protection

Data Analysis Power

With cloud processing on Azure, Microsoft and
Placcar deliver greater processing power when
there is greater user demand.

Maintaining a high level of data protection of
customers is one important aim declared by
Microsoft and Placcar.
Microsoft Azure has the most important ISO
information security certifications.

Using Power BI and Power Apps, Placcar can
deliver to its customers all the power of data
analysis in addition to quickly creating
dashboards to support strategic decisions
making.
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