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Curso intensivo de empreendedorismo 
e inovação em Boston

@O programa intensivo "Inovação e Empreendedorismo", 
organizado pelo Centro Universitário Internacional 

Uninter em Boston, chega a sua segunda edição em 2020. 
Serão sete dias de atividades para empreendedores e es-
tudantes que aspiram aperfeiçoar o modo como fazem ne-
gócios. Os alunos brasileiros poderão contar com tradução 
simultânea e com uma equipe de suporte (também com 
brasileiros em sua composição) ao longo de toda a estadia.As 
palestras serão ministradas na Lasell University por profes-
sores de renome em inovação e empreendedorismo, como 
Carlos Rufin, PhD pela Harvard University; Scott Sargis, 
ex-partner da Consultoria Global Monitor Group, com ampla 
experiência em economias emergentes; Bob Caspe, empre-
endedor em série na área de tecnologia e professor da Bab-
son College; além de outros nomes da educação americana 
(www.uninterusa.com).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Mercado de Motocilcetas
A Harley-Davidson do Brasil registrou no ano de 2019 

um total de 6.089 motocicletas emplacadas no mercado 
nacional, o que representa um crescimento de 5,8% em 
relação às 5.753 unidades do ano de 2018. Já a produção 
de motocicletas apresentou alta de 8,9% em relação ao 
ano de 2018, subindo de 5.738 para 6.249 unidades mon-
tadas na planta brasileira. A Harley-Davidson apresentou 
crescimento pelo terceiro ano seguido, o que significa que 
a companhia adotou planos e estratégias sólidos para a 
operação nacional a curto, médio e longo prazo.    Leia 
a coluna completa na página 3

Os Vendedores 
São Chatos

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A mais antiga indústria 
do mundo, com quase 
200 anos de história no 
Brasil, pouco mudou ao 
longo dos séculos

Em plena 4ª Revolução 
Industrial, questões como 

o custo ambiental, otimiza-
ção do uso de recursos e a 
personalização dos produtos, 
levaram a Epson a instalar no 
Brasil o seu primeiro Centro de 
Soluções na América Latina fo-
cado na transformação digital 
da indústria têxtil, localizado 
na planta da Epson do Brasil, 
em Barueri.

Único que utiliza tinta pig-
mentada, o Solutions Center 
vem para mostrar ao setor 
as inovações no maquinário 
têxtil e impulsionar a digitali-
zação e a sustentabilidade nos 

processos de estamparia. De 
acordo com a ONU, a indústria 
da moda é o segundo setor da 
economia que mais consome 
água e produz cerca de 20% 
das águas residuais do mundo.

O Brasil tem a maior cadeia 
têxtil do Ocidente e é um dos 
setores da indústria de trans-
formação que mais emprega 
no país.

“O Brasil é um dos princi-
pais atores da indústria têxtil 
mundial. Produzimos desde 
fibra até o produto final ma-
nufaturado e foi com base 
neste mercado que a Epson 
desenvlveu as suas tecnologias 
de sublimação. Por isso, o país 
foi escolhido para sediar o 
primeiro Solutions Center da 
América Latina voltado para 
o setor”, explica Fábio Neves, 
presidente da Epson do Brasil. 
Já somos uma empresa líder 

Na era digital, tudo muda de forma rápida e radical. Reflexo disso é 
a forma como o mundo dos negócios está atualmente, o que envolve 
desde a forma de se comunicar com o cliente, passando pela forma de 
como se inova, pelos tipos de concorrentes e, por fim, a orientação da 
tomada de decisões sob a ótica dos dados. Sim, os dados evoluíram: de 
simples ferramentas para tomada de decisões operacionais a elementos 
estratégicos do negócio.   

Dicas para um CEO

No próximo dia 26 de março entrará em vigor a Nova Lei de Franquia 
recentemente sancionada pelo Presidente da República, que revoga 
e substitui a atual Lei nº 8.955/94, obrigando as Redes de Franquias 
que operam no Brasil à necessidade de revisão e atualização de seus 
instrumentos jurídicos e, principalmente, revisão das informações 
iniciais a serem transmitidas para o candidato à franquia e ao mercado. 
Referida inovação legislativa traz um impacto positivo para o setor, pois 
eleva a régua de qualidade e credibilidade repassada aos interessados 
em investir no segmento de franquias.    

Franqueados e Franqueadores

Com o declínio das incertezas globais, as empresas estão redobrando 
os investimentos em TI à medida que antecipam o crescimento da 
receita, diz recente estudo do Gartner. O estudo destaca o software 
como o principal mercado em ascensão em 2020, alcançando um 
crescimento de 10,5%. Neste contexto, associado às novas tecnolo-
gias que emergem em um ritmo acelerado e aos modelos de negócios 
que evoluem continuamente, torna-se imperativo que a indústria de 
software seja a grande protagonista dessa história.   

Transformação digital

Segurança de dados

O QuE 
ACONTECE 
COM LEI GERAL 
DE PROTEçãO 
DE DADOS 
NO uNIVERSO 
CONTáBIL     Leia na página 6

Freepik

Inscrições para o Fies 
Vão até o próximo dia 12 as inscri-

ções para o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), programa do MEC 
destinado a financiar cursos supe-
riores em universidades privadas 
para estudantes de baixa renda. Em 
2020, a oferta do programa é de 100 
mil vagas. As inscrições devem ser 
feitas em (http://sisfiesportal.mec.
gov.br/?pagina=inscricao). O modelo 
possibilita juro zero a quem mais pre-
cisa e uma escala que varia conforme 
a renda familiar do candidato.

A revolução digital 
chega à indústria têxtil

em impressão, projeção e 
imagem digital, mas estamos 
expandindo a nossa expertise 
para o setor têxtil trazendo 
uma amostra de como serão 
as estampa-
rias do futu-
ro”, completa 
Fábio.

Além de 
o c u p a r e m 
um espaço 
físico dez ve-
zes maior, as 
estamparias 
analógicas consomem em 
média de 80 a 200 litros de 
água por quilograma de te-
cido estampado, enquanto a 
impressão digital com tinta 
pigmentada utiliza apenas dois 
litros. Ao reduzir o consumo de 
água, diminui-se também o vo-
lume de águas residuais psara 
as usinas de tratamento e, por 
consequência, as emissões de 

carbono (cerca de 40%) que 
são liberados nos processos de 
limpeza dessas águas. 

O Centro de soluções mos-
tra que em apenas 200 m² é 

possível pro-
duzir 20 mil 
camisetas es-
tampadas e 
200 mil m² de 
tecidos por 
mês. Uma 
estamparia 
a n a l ó g i c a 
precisaria de 

um espaço dez vezes maior 
para fazer a mesma quanitida-
de. “O Solutions Center é um 
exemplo de como podemos 
fazer mais com menos, sem 
deixar de lado as questões 
ambientais. É tudo o que o 
empresário precisa somado a 
um rápido retorno de investi-
mento”, explica Fábio Neves 
(CDI Comunicação).

Fábio Neves, 
presidente da 

Epson do Brasil
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