


Quem Somos

A placcar foi fundada em 2015 por profissionais com mais de 30 anos de experiência em áreas como:

 Planejamento Estratégico e Comercial

 Gestão e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

 Business Inteligence (BI)

 Marketing Direto

 Vendas

 Tecnologia e Operações

Hoje, por meio da placcar e de nossas ferramentas, 

inúmeras empresas de diversos setores podem aplicar as 
melhores práticas para uma boa gestão, aproximando 
quem dirige de quem executa.
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PLANO TÁTICO TECNOLOGIA DIAGNÓSTICO RECOMPENSA COMUNICAÇÃO
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cada colaborador sabe o 
tempo todo o que fazer para 
melhorar sua performance

simplicidade e objetividade

O que é o placcar | Avaliação de Desempenho Individual



O que é o placcar | Gestão de Campanhas

ambiente de competição 
saudável

ranking ético evita riscos 
trabalhistas

campanhas para promover um 
ambiente motivador e de 
maior envolvimento



O que é o placcar | Equipe

estimula a cooperação e o 
espírito de equipe

alinha o plano de ação nos 
diversos níveis hierárquicos 



O que é o placcar | Recompensa

promove a meritocracia

transparência para o processo 
de reconhecimento e 
premiação

estimula o esforço individual 
em prol do coletivo



O que é o placcar | Gestão de Desempenho

direciona a ação para o que é 
mais relevante

promove o feedback 
estruturado

fortalece a gestão



O que é o placcar | Diagnóstico da Operação

diagnóstico online sobre os 
indicadores da operação

visão histórica e evolutiva 
de forma ágil e organizada

convergência de 
Informações



O que é o placcar | Planos de Ação

ações priorizadas de acordo 
com a relevância para os 
objetivos do negócio

planejamento vinculado a KPIs
com acompanhamento efetivo 
da execução

controle dos resultados para 
identificar as principais causas 
e replicar melhores práticas
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O que é o placcar | Comunicação

divulgação de informações 
institucionais como 
lançamentos de novos 
produtos, campanhas e 
mudanças na estratégia em 
vídeo, imagens, texto e 
outros formatos

comunicação automática e 
individualizada para cada 
colaborador, com orientações 
para ajudá-lo a atingir as 
metas e os melhores 
resultados



O que é o placcar | Plataforma de Treinamento

integração com módulo de 
Avaliação de Desempenho 
Individual 

treinamentos são direcionados 
automaticamente de acordo 
com os gaps de cada indivíduo 

acompanhamento para medir o 
aproveitamento e o ROI dos 
treinamentos



Aproveitamos suas informações

não requer desenvolvimento

aproveitamos suas informações

• segurança

• mobilidade

• curto prazo de implantação



Queremos ouvir você

Como podemos ajudá-lo?


