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Como empreender sem 
medo no agronegócio?

Nos últimos anos, 

ouvimos muito sobre 

empreendedorismo, 

vimos startups 

nascerem, se fi rmarem e 

ou morrerem

Cada vez mais ter uma 
empresa é a grande 
ambição de muitos jo-

vens, porém é preciso saber 
que há muito o que aprender e 
estudar antes de começar uma 
carreira empreendedora e ter 
sucesso nos negócios. Ser ino-
vador, buscar seu diferencial e 
agregar valores relevantes ao 
seu mercado alvo pode trazer 
bons frutos.

De modo geral, empreender 
exige dedicação e cuidado, 
independente da área que 
você deseja investir, pois são 
muitos os desafios e seus 
objetivos e estratégias devem 
estar bem alinhados. O setor de 
tecnologia tem sido o caminho 
encontrado para quem busca 
inovar em qualquer área. O 
“boom” do momento são as 
Agtechs, startups especializa-
das em agronegócio. De acordo 
com a Associação Brasileira de 
Startups, o Brasil possui hoje 
72 empresas de agro (agricul-
tura e pecuária) e a previsão 
é que em 2017, esse número 
triplique.

Porém, mesmo com a re-
levância da agropecuária na 
composição do PIB nacional, 
esse setor ainda é o mais 
complexo para quem quer em-
preender, pois é considerado 
um mercado conservador e 
bastante tradicional. Mesmo 
assim, as oportunidades são 
infi nitas - percebemos que em 
5,8 milhões de propriedades, 
apenas 10% possuem acesso 
à internet e 45% usam smar-
tphones. Mesmo diante das 
adversidades, o mercado ainda 
movimenta diferentes verti-
cais, proporcionando espaço 
para crescimento no setor, que 
ainda tem muito o que evoluir 
em tecnologias.

Ter conhecimento prévio 
sobre o mercado é essencial e 
importante para quem deseja 
investir em agronegócio. Saber 
quem é seu público e qual pro-
blema seu produto (ou serviço) 
resolve, é fundamental. Estar 
atento a essas questões farão 
toda a diferença para direcio-
nar ações de desenvolvimento, 
estratégias de marketing e 
divulgação, por exemplo.

Outra dica é não ter medo 
dos obstáculos que certamente 
encontrará pelo caminho. O 
mercado é amplo e é preciso 
ter preparo, conhecimento 
técnico e identifi cação com o 
perfi l rural, pois quanto mais 
se conhece o nicho, melhor 
pode ser a solução proposta. 
Alguém que nunca viu o co-
tidiano de uma fazenda pode 
inventar maneiras maravilho-
sas de resolver questões que 
considera importantes, mas 
não consegue auferir valor à 
sua solução. 

E o pior, muitas vezes acaba 
prejudicando àqueles que pro-
curam fazer um trabalho sério e 
oferecem tecnologias de ponta 
e inovações realmente úteis 
aos produtores. Por fi m, e não 
menos importante, mantenha 
o foco. Mesmo que no começo 
seja um pouco difícil, não desvie 
sua atenção e não se perca dos 
seus objetivos. Empreender 
requer dedicação, estudo, pla-
nejamento e uma boa dose de 
otimismo, não é para os fracos, 
mas tem suas recompensas. 

Para o empreendedor, não 
existe outra opção que não seja 
tentar de novo a cada fracasso 
e seguir todos os dias tentando 
fazer melhor. Para nós, dia fácil 
foi ontem e adoramos isso. For-
me uma boa equipe, abrace seu 
sonho e caminhe com fi rmeza. 
Só assim sua marca conseguirá 
decolar como deseja.

(*) - É CEO da Agronow, única 
empresa a desenvolver uma 
plataforma de mapeamento 

que estima, informa e projeta a 
produtividade agrícola em menos de 

um minuto.

Antônio Morelli (*)

A - Notas Fiscais
Os cupons fi scais podem se transformar em dinheiro e colaborar ainda 
mais com a prestação de serviços de saúde para aqueles que procuram 
a Santa Casa. A instituição criou, em 2013, a campanha permanente 
Cupom é Vida. É possível contribuir de duas maneiras: por meio de 800 
urnas instaladas em estabelecimentos comerciais ou acessando o site 
(http://www.santacasasp.org.br/cupomevida). Ao depositar o cupom sem 
CPF em um dos postos de arrecadação, o cidadão contribui de forma 
direta para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Há também a 
possibilidade de cadastrar a nota fi scal por via digital no site acima. O 
consumidor digita os dados solicitados seguindo o modelo exposto e é 
possível, também, acessar a lista completa dos postos de arrecadação.

B - Advogados Previdenciários 
O Instituto dos Advogados Previdenciários promove nos próximos dias 22 e 
23, na cidade do Recife, o III Congresso Regional de Direito Previdenciário do 
IAPE. Reunirá advogados, juristas e especialistas em Direito Previdenciário de 
todo o País. Serão 16 painéis e cerca de 26 expositores. O destaque certamente 
será para os debates sobre a Reforma da Previdência. Serão discutidos ainda 
temas como: Processo administrativo previdenciário e suas peculiaridades; 
Repercussões pevidenciárias e trabalhistas do acidente de trabalho; Relati-
vização da coisa julgada nas ações previdenciárias; Aposentadoria especial; 
Défi cit e reforma previdenciária; Aspectos polêmicos da aposentadoria rural, 
entre outros. Mais informações e inscrições: (www.iape.com.br).

C - Direito do Trabalho 
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) acaba de abrir as inscrições 
para a Pós-graduação em Direito do Trabalho e Concepções Atuais. Os 
alunos terão aulas baseadas em casos práticos e fundamentados na recente 
teoria sobre Direito do Trabalho. Com formação multidisciplinar, o curso 
vem para agregar ainda mais na carreira de profi ssionais já graduados 
em áreas como Direito, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de 
RH. Diariamente estas pessoas estão ligadas ao tema “Direito do Traba-
lho” e é uma oportunidade para que estes profi ssionais compartilhem 
suas experiências e o resultado do conhecimento que adquiriram ao 
longo de suas carreiras. O curso possui módulos destinados à atuação 
em empresas, como é o caso de Psicologia Organizacional, Economia e 
Perícia. Outras informações: (www.unicid.edu.br).

D - Comodidade dos Clientes
A Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance, lançou 
seu novo site de venda de passagens (www.avianca.com.br). Com navega-
bilidade mais agradável e novas funcionalidades, o canal incorpora as tec-
nologias mais recentes para oferecer uma melhor experiência aos usuários. 
A companhia reduziu de nove para quatro o número de etapas necessárias 
para a conclusão da compra de um bilhete online, otimizando o processo. 
Além de mais moderno e atraente, o novo site se adapta automaticamente 
a qualquer dispositivo, seja smartphone, computador de mesa ou tablet, 
e permite interface com redes sociais. Agora, os clientes podem usar seus 
perfi s do Facebook e Google+ para se cadastrar e fazer login.

E - Aceleração de Startups 
A WOW - uma das principais aceleradoras de startups do País, com sede 
em Porto Alegre - está em busca de novas startups com ótimo potencial de 
crescimento para serem aceleradas pelo programa. Aceleradora selecionará 
projetos inovadores para receberem investimentos de até R$150 mil. Para 
se candidatar, as startups devem estar em um estágio “pré-operacional”, 
em que já possuem um protótipo, mas ainda não geram receita; ou em 
crescimento: startups que já tenham tenham tração comprovada ou 
recebido algum investimento. As inscrições podem ser feitas pelo do site 
da (http://www.wow.ac/) até o dia 11 de março. No dia 6 de maio será 
realizado o “WOW Day” com a participação dos fi nalistas. 

F -  Robô do Poupatempo
O Poupatempo iniciou testes com um atendente virtual capaz de dar informa-
ções pela internet e marcar dia e hora para cidadãos que desejam ser atendidos 
em qualquer uma das 72 unidades no Estado de São Paulo. Nos primeiros 26 
dias de testes, o robô atendeu em média 5 mil pessoas por dia e trocou mais 
de 2 milhões de mensagens. Ele também fez mais de 45 mil agendamentos 
e recebeu 26.424 mensagens de agradecimento, algumas carinhosas ou até 
religiosas como “Deus te abençoe”. O assistente virtual, chamado Poupinha, 
atende no portal do Poupatempo e também pelo Messenger, aplicativo ofi cial 
do Facebook. Acesse:  (www.poupatempo.sp.gov.br) e confi rme.

G - Crédito Flexível
A Volkswagen Financial Services lança o Consórcio Reduzido Volkswagen. 
Inédito no mercado, possui como grande diferencial as cotas atreladas a 

valores fi xos e não mais a veículos específi cos. Dessa forma, o consumidor não 
precisa selecionar um modelo no momento da compra da cota de consórcio, 
apenas um valor, o que proporciona fl exibilidade caso mude de ideia até o 
fi m do contrato. Com parcelas reduzidas e prazo de 60 meses, os valores 
de R$ 15 mil, R$ 20 mil, ou R$ 25 mil são refl etidos na Carta de Crédito. Ele 
permite, no momento da contemplação, a possibilidade de utilizar o valor 
para a aquisição de veículos usados, motos ou como complemento a um 
carro usado de entrada para obter um veículo zero quilometro. Saiba mais 
em (www.bancovw.com.br/br/consorcio-nacional-volkswagen.html).

H - 80 Anos da Estrela
Sinônimo de brinquedo no Brasil desde 1937, a Estrela está presente na 
memória de quem é ou foi criança, formando gerações na convivência com 
bonecas, carrinhos, jogos, bolas, pelúcias e outros produtos comercializados 
pela marca. Para comemorar o aniversário de 80 anos, em 2017, a empresa 
leva seu museu com cerca de 400 peças para a Feira de Brinquedos ABRIN 
(www.abrin.com.br) que acontece de 21 a 24 de março no Expo Center 
Norte. A Estrela já produziu 25 mil artigos diferentes e contabiliza hoje mais 
de 1,2 bilhão de itens vendidos. Afi nal, quem não se lembra dos possantes 
Máximus, Colossus, Stratus e Pégasus, Falcon, Comandos em Ação, Topo 
Gigio, das bonecas Mãezinha, Gui Gui e Bate Palminha, do jogo Aquaplay. 
Sem contar o Vertiplano, o helicóptero mais desejado de década de 80.

I - Artes com Balões
Tradicional evento integrado à Expo Parques e Festas – Feira Internacional 
de Produtos e Serviços para Parques, Buffets e Festas, o SNAB – Seminário 
Nacional de Artes com Balões está com as inscrições abertas para sua nona 
edição, que acontece 27 a 29 de maio, no Expo Center Norte. O SNAB é o 
principal evento profi ssionalizante do País no setor de artes com balões. É 
voltado para profi ssionais de diferentes níveis – iniciante, intermediário e 
avançado – que buscam aperfeiçoar técnicas, aprimorar conhecimentos, 
tirar dúvidas, fazer networking e aprender com renomados profi ssionais. As 
inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico (www.
snab.com.br). Informações tel. 2226-3105 ou (snab@francal.com.br).

J - Oportunidades de Negócios
A fi m de promover e ampliar o campo de negócios para pequenas, médias 
e grandes empresas, o Departamento de Ação Regional da Fiesp (Depar) 
criou o sistema “Ponte de Negócios”. Com a nova plataforma, compa-
nhias e profi ssionais autônomos têm acesso aos processos de licitação 
de compra do Sesi, Senai, Centro Logístico da Aeronáutica e demais 
parceiros. Estão concentradas nas áreas de obras, serviços, materiais 
e equipamentos, aluguéis e locações, setor médico e odontológico e 
setor bélico e de defesa. O objetivo da nova ferramenta é divulgar com 
transparência novas oportunidades de negócios para o maior leque de 
empresas possível, permitindo a multiplicação de parceiros e potenciais 
compradores. Verifi que em: (www.fi esp.com.br/pontedenegocios).
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O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo 
encerrou 2016 com alta de 
6,59%, segundo pesquisa 
divulgada ontem (1º) pela 
Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo. Em de-
zembro, o índice teve elevação 
de 0,45%, contra os 0,34% 
registrados em novembro. 
O resultado do ano está, no 
entanto, abaixo dos 11,56% 
verifi cados em 2015.

No acumulado do ano, pu-
xaram a alta da infl ação os se-
tores de alimentação e bebi-
das, com elevação de 8,42%, 
e saúde e cuidados pessoais, 
com índice de 12,23%. Em 
dezembro, o custo de vida 
teve a alta infl uenciada pelas 
altas em transportes (1,69%) 
e despesas pessoais (0,91%). 
Saúde e cuidados pessoais 
também registrou elevação 
acima do índice geral para o 

Entre os alimentos alguns produtos tiveram infl ação 

signifi cativa, como o feijão carioca, com 47,66%.

Dependentes no IR 
a partir de 12 anos 
devem ter CPF

Os contribuintes brasileiros que 
desejarem incluir seus dependen-
tes na declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 2017 
terão de registrá-los a partir de 
12 anos no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). Até o momento, a 
obrigatoriedade era para depen-
dentes a partir dos 14 anos.

A alteração está em instrução 
normativa da Receita Federal 
publicada ontem (1°) no Diário 
Ofi cial da União. Segundo nota da 
Receita, a mudança “reduz casos 
de retenção de declarações em 
malha [fi na] e riscos de fraudes 
relacionadas à inclusão de depen-
dentes fi ctícios”. Ainda de acordo 
com a Receita, a medida vai evitar 
a inclusão do mesmo dependente 
em mais de uma declaração.

A Receita Federal começa a 
receber a declaração do IRPF 
2017 em 2 de março. Em 23 de 
fevereiro estará disponível para 
download o programa gerador 
da declaração no site do órgão. 
O prazo para entrega termina em 
28 de abril (ABr).

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o IPC-S 
atingiu 5,04%. Os dados 

são do levantamento feito pelo 
Ibre/FGV em Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e Porto 
Alegre.

Quatro dos oito grupos pes-
quisados apresentaram avan-
ços, com destaque para edu-
cação, leitura e recreação (de 
2,53% para 4,15%). Essa alta foi 
infl uenciada, principalmente, 
pela correção de preços dos 
cursos formais, que fi caram 
em média 9,8% mais caros. Na 
medição anterior, a alta tinha 
alcançado 5,78%. Em habita-
ção, o índice subiu de 0,18% 
para 0,29%, com uma redução 
menos expressiva na tarifa 

Os gastos com educação puxaram a alta da infl ação em janeiro.
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Infl ação medida pelo IPC-S 
fecha janeiro em alta de 0,69%
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou o mês de janeiro em alta de 0,69%. A taxa 
é 0,06 ponto percentual acima da última apuração (0,63%) e 0,19 ponto percentual maior do que o 
registrado na primeira medição de janeiro (0,5%)

da anterior (0,64%). No grupo 
saúde e cuidados pessoais o 
índice passou de 0,46% para 
0,35% ; em transportes, de 
0,88% para 0,82%; e em des-
pesas diversas, de 0,66% para 
0,39%.

Os itens que mais pressio-
naram a infl ação no período 
foram: curso de ensino supe-
rior (8,66%); curso de ensino 
fundamental (10,84%); curso 
de ensino médio (10,72%); ta-
rifa de ônibus urbano (2,69%) 
e plano e seguro de saúde 
(1,01%). Os itens de menor 
impacto infl acionário foram ta-
rifa de táxi (-7,76%), passagem 
aérea (-12,30%), feijão carioca 
(-13,70%), tarifa de eletrici-
dade residencial (-0,54%) e 
perfume (-1,54%) (ABr).

de eletricidade, que reduziu 
0,54%, contra uma queda de 
1,32% na medição anterior. 

No grupo vestuário, também 
diminuiu a intensidade de 
baixa (de -0,49% para -0,27%) 

e no grupo comunicação, hou-
ve elevação (de 0,40% para 
0,47%). Já nos demais grupos, 
caiu o ritmo de aumento. Em 
alimentação, o IPC-S atingiu 
alta de 0,39%, variação abaixo 

Custo de vida na Grande São Paulo 
tem alta de 6,59% em 2016

mês, 0,56%.
O índice de preços do varejo 

teve, ao longo de 2016, alta de 
6,34%. Os grupos saúde e cui-
dados pessoais e alimentação e 
bebidas tiveram aumentos de 
9,43% e 11,86%, respectiva-
mente. Educação registrou alta 
de 7,52% no acumulado do ano 

passado. Dentro da categoria 
alimentos, alguns produtos 
tiveram inflação significa-
tiva, como o feijão carioca 
(47,66%), frutas (21,53%) e 
pescados (14,48%). O Índice 
de Preços de Serviços teve ele-
vação de 6,86% no acumulado 
de 2016 (ABr). 

A propaganda de medicamentos poderá ser proibida nos 
meios de comunicação social, se o projeto do deputado Rômulo 
Gouveia (PSD-PB), for aprovado pelo Congresso. O objetivo do 
parlamentar é buscar um consumo mais racional de remédios no 
País. Segundo ele, o uso abusivo, equivocado ou desinformado 
de medicamentos é uma das principais causas de intoxicações, 
especialmente em crianças.

“A indústria farmacêutica tem uma poderosa força econômica e 
pretende sempre aumentar o consumo, a prescrição e as vendas 
dos seus produtos, como se fossem produtos comuns”, criticou. 
“Mas medicamentos não são produtos comuns, pois têm um 
grande potencial de causar prejuízos imensos à saúde individual 
e pública”, completou Gouveia.

Gouveia: o consumo de medicamentos não deve ser estimulado 

sob qualquer pretexto.

Proibição de propaganda de medicamentos nos meios de comunicação
O projeto autoriza a comunicação científi ca e a publicidade sobre 

medicamentos apenas aos profi ssionais habilitados a prescrevê-los, 
desde que realizadas por meio de publicações especializadas e com 
distribuição exclusiva a esses profi ssionais. O projeto altera a lei que 
hoje permite a propaganda de medicamentos para a dor e de venda 
livre, assim classifi cados pelo órgão competente do Ministério da 
Saúde, desde que anunciem as advertências quanto ao seu abuso, 
conforme indicado pela autoridade classifi catória. 

Também é permitida a propaganda de medicamentos e terapias 
de qualquer tipo ou espécie em publicações especializadas dirigidas 
direta e especifi camente a profi ssionais e instituições de saúde. A 
proposta será analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia; de 
Seguridade Social; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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