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Seleção de startups para 2020

@O Condor Connect inicia hoje (14), a seleção dos ta-
lentos e startups que desejam participar do Centro de 

Inovação da rede, que oferece oportunidade de mentoria, 
incubação e aceleração para negócios. Toda terça-feira 
será realizada uma chamada pública para a apresenta-
ção de pitch voltada para startups e novos negócios que 
envolvam tecnologia e escalabilidade para soluções do 
mercado do grande varejo. Por dia, serão feitas 20 apre-
sentações e a meta é selecionar 40 projetos de startups. 
Nas últimas quarta-feiras do mês serão realizados eventos 
de empreendedorismo e inovação para os participantes 
já selecionados e para os integrantes do ecossistema da 
Comunidade Empreendedora, promovendo o networking 
e o empreendedorismo colaborativo.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Animação e Games
A Panamericana Escola de Arte e Design abre inscrições 
para o curso de formação em Design de Animação e Games, 
com duração de dois anos. Visa desenvolver a capacidade 
do aluno para criar projetos originais e inovadores e o 
domínio de ferramentas de elaboração de storyboards, 
roteiros, ilustrações e animações em 2D e 3D. A escola 
também abre inscrições para os cursos de curta duração 
na área, com opções para os profissionais do mercado e 
também para aqueles que querem iniciar a carreira. Outras 
informações: (www.escola-panamericana.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

O número de empreen-
dedores cresce a cada 
ano no Brasil -- fator 

que ocorre seja por neces-
sidade ou oportunidade. E 
esse número deve continuar 
subindo, impulsionado pela 
retomada da economia bra-
sileira -- segundo o Banco 
Central, em 2020, o PIB deve 
aumentar 2,2% -- quase o 
dobro do que foi registrado 
em 2019 (1,2%). 

Na contramão desse con-
texto de expansão, de acordo 
com o Sebrae, uma a cada 
quatro empresas fecha antes 
de completar dois anos de 
funcionamento e a princi-
pal razão é a dificuldade de 
planejamento e execução de 
algumas tarefas, incluindo a 
administração dos negócios. 

Em pesquisa recente, a 
instituição mostrou que cerca 
de 2,1 milhões de empresas 
fazem a contabilidade à moda 
antiga, no papel, e 73% não 
possui página na internet. 
Para auxiliar na mudança 
desse cenário, a Sage, em-
presa líder de mercado em 

Desafios de pequenas 
empresas que a 
tecnologia soluciona 

soluções de gestão na nuvem, 
listou algumas dicas que podem 
melhorar a rotina administra-
tiva dos pequenos negócios e 
ajudá-los a crescer em 2020. 

Controle as atividades 
financeiras 

Uma das atividades mais 
complexas para os empre-
endedores é administração 
financeira. Para driblar essa 
dificuldade, o primeiro passo 
é separar as contas pessoais 
das finanças da empresa -- abra 
uma conta bancária jurídica, 
estabeleça um salário para 
você e nem pense em misturar 
o seu dinheiro com o do seu 
negócio. O segundo é adotar 
uma solução para administrar 
o fluxo de caixa e contar com 
tecnologia para auxiliar nesse 
processo. 

Por exemplo, os sistemas de 
NFe e Financeiro da empresa 
são opções acessíveis que irão 
ajudar o empreendedor nesta 
atividade. Juntos, realizam 
respectivamente a emissão de 
notas fiscais e gestão de fluxo 
de caixa em uma mesma solução 

na nuvem, o que permite que 
a gestão seja realizada onde e 
quando o empreendedor quiser. 

Migre para a nuvem 
As pilhas de documentos que 

antes enchiam os escritórios 

passaram a ocupar espaço na 
memória dos computadores. 
Porém, ainda assim, estão fisica-
mente presos a um dispositivo. 
O armazenamento em nuvem 
é uma tecnologia criada para 

resolver esse desafio e dar mais 
mobilidade e produtividade ao 
usuário, ou seja, ideal para a 
rotina do empreendedor. Com 
ela é possível guardar dados 
utilizando um servidor online, 
que está sempre disponível, em 
qualquer hora e lugar. Outro 
ponto importante é a garantia 
de continuidade dos seus ne-
gócios porque os fornecedores 
desse tipo de solução seguem 
um protocolo rigoroso de segu-
rança e garantem que nenhum 
documento seja perdido. E tudo 

isso com pacotes que cabem no 
bolso do empreendedor. 

Use os dados ao seu favor 
Para o empreendedor, reunir 

informações pulverizadas e ex-
trair conclusões poderosas de 
planilhas é um desafio e tanto. 
Mas o mercado já criou opções 
que se adaptam à realidade do 
micro e pequeno empresário: 
são as chamadas soluções 
self-service BI (Business In-
telligence, ou Inteligência de 
Negócios). Com parametrização 

Uma das atividades mais complexas para os empreendedores é administração financeira. 

simplificada e custo acessível, 
o próprio empreendedor con-
segue operá-las de forma autô-
noma sem a necessidade de um 
especialista. Essas ferramentas 
centralizam os dados que estão 
em diferentes locais criando 
análises dinâmicas que irão 
transformar o processo de to-
mada de decisão ou até mesmo 
resolver pequenos problemas 
do dia a dia, reduzindo custos 
e impulsionando as vendas.

Fonte e mais informações: 
(https://www.sage.com/pt-br).
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PROCESSO PARA EXPORTAR
Empresa pretende exportar, qual o processo e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS DE 23 DIAS E 07 DIAS DE 
ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que é facultado ao empregado converter 1/3 (um 
terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, 
no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias corres-
pondentes.  Desta forma, se o direito do empregado é de 30 dias 
férias, o abono pecuniário deve recair sobre os 30 dias que dará 
20 dias de descanso e 10 de abono pecuniário.

BEM QUE SOFREU SINISTRO
Empresa possui bem que sofreu sinistro, como deve ser contabilizado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO RETROATIVO DA PREVIDÊNCIA
Após a reforma previdenciária, ainda será possível recolher os 05 
últimos anos de INSS em atraso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI CONTRATADO SOB REGIME DE TRABALHO 
INTERMITENTE, PORÉM, A EMPRESA DESEJA ALTERAR PARA 
INDETERMINADO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que a empresa pode realizar a alteração do tipo de contratação, de 
intermitente para indeterminado mensalista, sem rescisão de contrato, 
bastando que seja feito um adendo ao contrato de trabalho.

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa que possui alguma movimentação, não tendo receitas, 
os sócios são obrigados a efetuarem a retirada do pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Uma a cada 
quatro 

empresas fecha 
antes de completar 
dois anos de 
funcionamento e 
a principal razão 
é a dificuldade 
de planejamento 
e execução de 
algumas tarefas, 
incluindo a 
administração dos 
negócios. 

O vice-presidente Hamilton 
Mourão embarcou ontem 
(13) com destino à Antár-
tica, onde será o principal 
representante do governo 
brasileiro na reinauguração 
da Estação Comandante Fer-
raz, base de pesquisa do país 
no continente. O novo prédio, 
que fica na ilha Rei George, 
na Baía do Almirantado, está 
sendo erguido ao lado da atual 
base, que tem estrutura pro-
visória. A inauguração oficial 
acontece hoje (14).

A Estação Comandante 
Ferraz foi criada em 1984, 
mas em 2012 sofreu um 
incêndio de grande pro-
porções. Na ocasião, dois 
militares morreram e 70% 
das suas instalações foram 
perdidas. O governo federal 

Hamilton Mourão reinaugura hoje 
a base brasileira na Antártica

investiu cerca de US$ 100 
milhões na obra, e a unidade 
recebeu os equipamentos 
mais avançados do mundo. 
No local, pesquisadores vão 
realizar estudos nas áreas 

de biologia, oceanografia, 
glaciologia, meteorologia e 
antropologia.

“[A estação]  vai dar me-
lhores condições de trabalho 
aos nossos pesquisadores, 

vai manter nossa presença 
no trabalho que está sen-
do feito pela comunidade 
científica internacional, de 
buscar respostas e avanços 
no conhecimento, na tecno-
logia, outras áreas que são 
pesquisadas lá. 

Ao mesmo tempo, permi-
te que a Marinha faça um 
adestramento em termos 
de logística, em termos de 
deslocamento em águas, 
que não são tão tranquilas 
assim. Nós, do governo Bol-
sonaro, vemos com extrema 
satisfação este momento de 
reinaugurarmos a Estação 
Comandante Ferraz e dar-
mos uma nova roupagem ao 
trabalho de pesquisa que está 
sendo realizado lá”, afirmou o 
vice-presidente (ABr). 

Campanha ‘Não é Não’
A campanha ‘Não é Não’ contra o assédio no carnaval, criada 

em 2017 por um coletivo de mulheres vai chegar, este ano, a 15 
estados brasileiros, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Piauí, Paraíba e Espírito Santo, que participam pela primeira 
vez da ação. O coletivo distribui tatuagens temporárias com 
os dizeres ‘Não é Não’, faz palestras e rodas de conversa para 
conscientização sobre o tema. 

Saúde bucal
Termina na próxima sexta-feira (17) o prazo para o envio de 

contribuições à consulta pública do Ministério da Saúde sobre 
a saúde bucal dos brasileiros. A consulta visa receber sugestões 
sobre a metodologia a ser aplicada na nova edição da pesquisa 
SB Brasil 2020, que trata de saúde bucal. 

Preço da gasolina e do diesel
A Petrobras confirmou redução de 3% no preço do diesel 

e da gasolina para as refinarias. A medida entra em vigor 
hoje (14). Como o preço já voltou ao patamar anterior, 
a tendência é de queda do preço dos dois combustíveis 
no mercado interno.

Gazeta do Povo

Blog do Leucatron

Novo centro de pesquisas vai contar com 17 laboratórios.

Melhor documentário
O filme brasileiro Democracia em 
Vertigem está na lista de indicados 
ao Oscar 2020 na categoria “melhor 
documentário”. Dirigido pela minei-
ra Petra Costa, a produção aborda o 
impeachment da então presidente 
da República, Dilma Rousseff, e o 
quadro político no Brasil. Disputa o 
prêmio com American Factory, de 
Julia Reichert e Steven Bognar; The 
Cave, de Bruce Hunt; For Sama, de 
Waad Al-Kateab e Edward Watts; e 
Honeyland (Macedônia), de Tamara 
Kotevska e Ljubo Stefanov.
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Copos e talheres de plástico
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou ontem 

(13), a lei que proíbe o fornecimento de copos, pratos e ta-
lheres de plástico na cidade. Com a proibição, os itens devem 
não só deixar de ser oferecidos por bares e restaurantes, 
como também não estarão mais disponíveis no comércio e 
em supermercados para uso doméstico. A legislação entra 
em vigor em 1º de janeiro de 2021.


