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D - Liderança em SUV’s
Em um ano positivo para o mercado automotivo, a Volvo Cars Brasil 
termina 2019 com 7.916 unidades comercializadas, sendo dezembro o 
mês mais forte da história da marca no país, com 980 emplacamentos. 
O número representa um crescimento de 15,8% em relação ao ano an-
terior e coloca a fabricante sueca como a marca com maior alta entre 
as cinco primeiras do segmento premium. A empresa atingiu 15,2% de 
participação do segmento, conquistando a liderança em algumas das 
principais categorias. Entre os SUV’s, a XC60 é a mais vendida, tendo 
alcançado 27,4% de share e o modelo de 7 lugares, a XC90, também na 
liderança, acumulou 20% da fatia.

E - Modelo de Certificação
A Audtax, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Fi-
nanceira, Risk Advisory e serviços profissionais para o mercado de SMB 
do Brasil, acaba de lançar um programa para certificar consultores nas 
áreas de contabilidade, administração de empresas, economia e sistema 
de informação em todo o Brasil. O objetivo da empresa é criar uma rede 
de especialistas que irão auxiliar os usuários da plataforma Audtax, 
na gestão de seus empreendimentos. A qualificação e certificação dos 
parceiros são feitas online. Após receber o certificado, os contatos do 
consultor serão disponibilizados junto à rede franqueada. Mais informa-
ções: (www.audtax.com.br).

F - Inovação Digital 
A Hitachi Vantara anuncia que se uniu à Hitachi Consulting, empresa 
que também faz parte do grupo Hitachi para criar uma nova força de 
infraestrutura e soluções digitais. A fusão objetiva abrir vantagem compe-
titiva digital para transformar o setor corporativo, combinando a melhor 
infraestrutura de TI, gerenciamento de dados e analítica, com experiência 
em Inteligência Artificial, soluções industriais e transformação digital. 
A “nova” empresa combinará os serviços digitais liderados pela consul-
toria e o conhecimento vertical do setor, da Hitachi Consulting, com o 
conhecimento no domínio de TI da Hitachi Vantara. Mais informações: 
(www.hitachivantara.com).

A - Clínica para Gatos 
Com o objetivo de aproveitar o nicho deixado por grande partes das 
clínicas veterinárias tradicionais, que priorizam atendimento aos cães, 
foi criada a The Cat Doctor. Uma clínica Cat friendly, com certificado 
categoria Ouro da American Association of Feline Practitioners, que 
dispõe de difusores de feromônio sintético, que vaporizam odores feli-
nos análogos ao odor materno e diminuem o nível de estresse dos pets. 
Atualmente, o espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 18h, na 
Rua Sena Madureira, 667, Vila Clementino. Mais nformações: (www.
thecatdoctor.com.br).

B - Calçados e Acessórios
Na próxima semana, de 13 a 15, acontece no Expo Center Norte, a 
47ª edição da Couro Moda, mais importante feira de calçados e artigos 
de couro da América Latina. O evento é integrado à 10ª edição da São 
Paulo Prêt-à-Porter - Feira Internacional de Negócios para Indústria 
de Moda, Confecções e Acessórios. A edição reúne grandes players do 
mercado calçadista nacional e compradoras estrangeiros dos maiores 
centros de consumo do mundo, como Estados Unidos e América Latina. 
A feira é reconhecida por fortalecer e fomentar informação e negócios 
entre  varejo e lojistas, além de gerar negócios que correspondem a 
35% do movimento anual do setor calçadista. Mais informações: (www.
couromoda.com).

C - Nova Estrutura
O Grupo Daimler terá uma nova estrutura corporativa no Brasil. Passará 
a ter três empresas independentes. A Mercedes-Benz do Brasil será 
100% focada nas operações de Caminhões e Ônibus, empregando mais 
de 10 mil funcionários e contemplando as unidades de São Bernardo do 
Campo, Campinas e o Campo de Provas de  Iracemápolis, além de Juiz de 
Fora.  Uma nova empresa foi criada para divisão de Automóveis e Vans, 
a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, com funcionários administrativos 
que ficam nas unidades de São Bernardo do Campo, Campinas e Irace-
mápolis. O Banco Mercedes-Benz do Brasil segue responsável por todos 
os negócios financeiros e de seguros, além das soluções de mobilidade.

G - Indústria do Mobiliário
Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, no São Paulo Expo, acontece a ABIMAD, rea-
lizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. 
O evento reúne os maiores nomes da indústria do mobiliário, acessórios e 
artigos de decoração para apresentar as novidades e as principais tendências 
do mercado para um público seleto de lojistas e compradores do Brasil e do 
exterior. Serão mais de 160 expositores, distribuídos em uma área de 30 mil 
m², com a expectativa de receber mais de 20 mil visitantes. Também, conta 
com a participação de 54 empresas exportadoras que irão patrocinar a vinda 
dos importadores como convidados VIP. Saiba mais em: (www.abimad.com.br).

H - Programa de Estágio 
A Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da 
Edenred Brasil, está com as inscrições abertas para seu Programa de 
Estágio 2020. Serão selecionados estudantes universitários que tenham 
previsão de formatura em dezembro de 2021. Poderão atuar nas seguintes 
áreas: marketing, comercial, finanças, tecnologia e produtos e iniciarão 
sua jornada profissional na Ticket em março de 2020. Por meio do site 
(http://epartner.vagas.com.br/v2014927), os candidatos podem checar os 
requisitos necessários para atuar nas diferentes áreas da marca, além de 
acessar e preencher os formulários necessários à formalização da inscrição. 

I - Crossover Urbano
Apenas dois meses depois de atingir seu melhor resultado de vendas men-
sais no país, o crossover urbano Nissan Kicks demonstrou que seu sucesso 
entre os brasileiros segue crescendo. O modelo bateu um novo recorde 
histórico em dezembro, quando teve 5.971 unidades comercializadas. 
Este resultado supera as 5.550 unidades vendidas em outubro de 2019 e 
passa a ser o melhor desempenho mensal do Nissan Kicks no país desde 
seu lançamento em agosto de 2016. Produzido no Complexo Industrial da 
Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, é o carro-chefe da Nissan 
no Brasil e representa cerca de 60% das vendas totais da marca no país.

J - Empresa Inovadora
A empresa paranaense vhsys, que fornece sistema online de gestão 
empresarial para pequenos e médios empreendedores, dobrou seu fatu-
ramento em 2019 em relação ao mesmo período de 2018. O número de 
funcionários também mais que duplicou, indo de 80 colaboradores para 
180 no final de 2019. Foram criados 150 postos de trabalho, entre novos 
funcionários e reposições. Para 2020, a previsão é de abrir mais de 150 
novas vagas em diferentes níveis, com foco em cargos de desenvolvedores. 
O software da vhsys se tornou o sistema de gestão online com o maior 
número de homologações em todo o Brasil. A startup já tem cerca de 80 
vagas abertas em diversas áreas (https://vhsys.com.br/trabalhe-conosco/).

Startup não é receita 
de bolo e nem 

garantia de sucesso
De acordo com a 
Associação Brasileira 
de Startups e a 
Startupbase, hoje, no 
Brasil, existem mais 
de 12 mil startups

Elas refletem um con-
ceito que se firmou 
no país na última 

década: as startups chega-
ram para inovar de maneira 
ágil, tornando a vida da 
população cada dia mais 
fácil. Dentro delas, temos 
as ramificações: fintechs, 
agrotechs, edtechs, entre 
outras. Esse conceito está 
tão arraigado no mundo cor-
porativo que grandes com-
panhias querem incorporar, 
trazendo essa proposta ágil 
e jovem, como se essa fosse 
a receita de um bolo perfeito 
de sucesso. 

O que alguns empreende-
dores e investidores ainda 
não perceberam é que não 
existe uma ideia pronta que 
seja garantia de louvor, da 
forma como o mercado tem 
encarado as “inovações”. 
Muitas startups nascem e 
morrem dentro de um pe-
ríodo de três a cinco anos. 
A lição que fica? Ter uma 
boa ideia nem sempre é o 
suficiente para sustentar os 
negócios, é preciso mostrar 
o seu diferencial, ter um 
plano estruturado e, claro, 
saber lidar com os desafios 
e dificuldades sem desistir. 

Quando o Facebook sur-
giu, já existiam sites de 
relacionamento que tinham 
a mesma função; a Amazon 
veio depois do eBay. A dife-
rença é que estas empresas 
se inspiraram a trazer algo 
novo, elas dedicaram tempo 
pesquisando e estudando o 
mercado de seus consumi-
dores para entender o que 
eles precisavam, as reais 
necessidades e como po-
diam fazer isso de maneira 
que fosse simples para os 
usuários, sem seguir uma 
tendência já pronta. 

Com isso, observando 
empresas que hoje rei-
nam em seus segmentos e 
fazem sucesso, fica claro 
que apenas “nascer” uma 
startup não é garantia de 
sucesso. Falando de pontos 

que merecem atenção, uma 
das formas mais rápidas de 
falhar ainda nos primeiros 
meses é ficar preso à me-
cânica do produto ao invés 
de atender à demanda e a 
explorar as razões para que 
aquele produto exista. 

Outro ponto que merece 
atenção é o tão sonhado 
feedback positivo que pode 
enganar muitos empreende-
dores iniciais. Ouvir elogios 
é bom, mas alguns cometem 
o deslize de acharem que 
não precisam mais inovar 
nos seus produtos, afinal, 
em time que está ganhando 
não se mexe, certo? Porém, 
o mundo está em constante 
transformação e aquilo que 
você oferece precisa acom-
panhar as necessidades dos 
consumidores. 

É como ouvir de um pos-
sível investidor que seu pro-
duto é excelente, mas não é 
instigante o suficiente para 
ele apostar na sua empresa. 
Aqui, o contrário também é 
válido! Muitos investidores 
terão interesse na sua em-
presa se você fizer o produto 
de maneira x ou ampliar 
para o público y. Nessa hora, 
é preciso ter muita confian-
ça e conhecimento do seu 
público para deixar claro a 
quem se destina e, se for o 
caso, agradecer o interesse 
e negar a oportunidade. 

Investimento é outra 
questão de suma importân-
cia. Geralmente falamos que 
uma startup busca aportes, 
investidores, etc, mas antes 
de tudo, elas precisam co-
meçar por si próprias! E não 
estamos falando em coisas 
básicas de escritório, mas 
sim de tecnologia. Elas não 
são baratas, mas não são 
em vão! Se limitar estas 
ferramentas, os problemas 
que elas poderão causar 
no futuro custarão muito 
dinheiro. 

Como é possível perceber, 
não basta acordar com uma 
boa ideia e “fundar” uma 
startup, é preciso pensar 
mais à frente, para aquilo 
que move essas empresas: 
a inovação. 

(*) - É CEO da Nutrebem, fintech de 
conta digital para cantinas escolares 

com acompanhamento nutricional.

Henrique Mendes (*)

US$ 44,7 bilhões 
saíram do Brasil 
em 2019

Num ano marcado pela 
forte volatilidade do câm-
bio, a saída de dólares da 
economia brasileira superou 
o ingresso em US$ 44,77 
bilhões em 2019, divulgou o 
Banco Central (BC). Essa é 
a maior retirada líquida de 
divisas desde o início da série 
histórica, em 1982.

O recorde anterior de reti-
radas líquidas tinha sido regis-
trado em 1999, quando o fluxo 
cambial – diferença entre as 
entradas e saídas de dólares – 
tinha ficado negativo em US$ 
16,18 bilhões. Naquele ano, 
o Brasil tinha abandonado a 
política de bandas cambiais 
e permitido a livre flutuação 
do dólar, quando a cotação 
passou pela primeira vez a 
barreira dos R$ 2.

O fluxo cambial é composto 
de duas partes: o fluxo co-
mercial, que mede o fecha-
mento de câmbio para ex-
portações e importações, e 
o fluxo financeiro, que mede 
investimentos em empresas, 
empréstimos e transações 
no mercado financeiro. Os 
dados do Banco Central mos-
tram que, no ano passado, a 
fuga de dólares ocorreu no 
canal financeiro (ABr).

A produção industrial 
brasileira teve queda de 
1,2% na passagem de ou-
tubro para novembro de 
2019. O recuo interrompe 
três meses de crescimen-
to e elimina parte da alta 
de 2,2% acumulada entre 
agosto e outubro. De se-
tembro para outubro, a 
indústria havia crescido 
0,8%. Os dados são da 
pesquisa divulgada ontem 
(9) pelo IBGE. A produção 
caiu 1,7% na comparação 
com novembro de 2018, 
1,1% no acumulado dos 11 
primeiros meses de 2019 
e 1,3% no acumulado de 
12 meses. Na média móvel 
trimestral, a queda foi 0,1%.

De outubro para novem-
bro, as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria tiveram queda: 
bens de consumo duráveis 
(-2,4%), bens de consu-
mo semi e não duráveis 
(-0,5%), bens de capital, 

Recuo interrompe três meses de crescimento.

O resultado é maior do 
que os 65,1% obser-
vados em novembro e 

superior aos 59,8% aferidos 
em dezembro de 2018. O 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que o 
resultado, apesar de ligar o 
sinal de alerta, não pode ser 
considerado negativo. 

Como o endividamento 
não foi acompanhado de 
um aumento expressivo 
da inadimplência, os da-
dos indicam uma dívida 
com responsabilidade e 
compatível com a renda 
das famílias. “A tendência 
de alta do endividamento 
está associada à ampliação 
do mercado de crédito ao 
consumidor, impulsionada 
por fatores como a melho-
ra recente no mercado de 
trabalho e a redução das 
taxas de juros para pata-
mares mínimos históricos”, 
afirma Tadros.

Outro dado que reforça o 

A tendência de alta do endividamento está associada à ampliação 
do mercado de crédito ao consumidor.
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Número de brasileiros endividados 
chega a maior nível desde 2010

O percentual de famílias com dívidas aumentou em dezembro, alcançando 65,6% e chegando ao maior 
patamar da série histórica da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 
janeiro de 2010

ponto destacado pelo pre-
sidente da CNC é a parcela 
média da renda compro-
metida com dívidas, que, 
apesar de ter aumentado no 
comparativo anual (29,7% 
contra 29,3%), recuou em 
dezembro para o menor pa-
tamar desde junho de 2019. 

“As parcelas estão menores, 
e as famílias têm conseguido 
se organizar para acomodar 
os pagamentos dentro do 
orçamento mensal”, endos-
sa a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Marianne Hanson.

Apontado como o principal 

tipo de dívida pelas famílias, 
o cartão de crédito atingiu, 
em dezembro de 2019, seu 
maior patamar na série his-
tórica: 79,8%. Em segundo 
lugar, aparecem os carnês 
(15,6%) e, em terceiro, 
o financiamento de carro 
(9,9%) - (GEC/CNC).

Produção industrial recuou 
de outubro para novembro

isto é, máquinas e equipa-
mentos usados no setor 
produtivo (-1,3%), e bens 
intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (-1,5%).

Dezesseis das 26 ativida-
des industriais pesquisadas 
tiveram queda na produção, 
com destaque para produtos 
alimentícios (-3,3%), veí-
culos automotores (-4,4%), 
indústrias extrativas (-1,7%), 

outros produtos quími-
cos (-1,5%) e máquinas e 
equipamentos (-1,6%). Por 
outro lado, dez atividades 
tiveram alta e evitaram um 
desempenho mais negativo 
da indústria, com destaque 
para produtos derivados de 
petróleo e biocombustíveis 
(1,6%), impressão e produ-
ção de gravações (24%) e 
produtos de borracha e ma-
terial plástico (2,5%) (ABr).


