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Gastos com tecnologia jurídica

@Áreas tradicionais como o direito, devem ser afetadas 
com a transformação digital que o mundo vive. De acordo 

com o relatório Gartner, até 2023, 33% dos departamentos 
jurídicos corporativos terão um especialista em tecnologia 
jurídica e os gastos organizacionais com tecnologias de 
gerenciamento e monitoramento de riscos de terceiros au-
mentarão em 50%. De acordo com a Associação Brasileira de 
Startups, o número de empresas específicas da área do direito 
(lawtechs) dobrou nos últimos cinco anos, saltando de 42 em 
2015 para 84 no fim de 2019. Uma das que mais cresce é a 
plataforma Previdenciarista (https://previdenciarista.com) 

  Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Melhores do Mundo
A USP está entre as melhores universidades do mundo 

em 40 das 48 áreas específicas avaliadas no QS World Uni-
versity Ranking by Subject. Desse total, 11 áreas específicas 
foram classificadas entre as 50 melhores: Odontologia (18ª 
posição); Engenharia de Minérios e Minas (33ª); Línguas 
Modernas (42ª); Ciências do Esporte (42ª); Arquitetura 
(43ª); Engenharia Civil e de Estruturas (46ª); Geografia 
(47ª); Direito (47ª); Ciência Veterinária (48ª); Agricultura 
e Silvicultura (49ª); e Anatomia e Fisiologia (49ª). Em 20 
áreas específicas a USP ficou entre a 51ª e a 100ª posição; em 
sete áreas, entre as 150 melhores; e, em duas áreas, entre 
as 200 melhores.    Leia a coluna completa na página 3

Ao abrir um negócio é 
comum o sentimento de 
medo e, mais do que isso, 
o receio de entrar em uma 
canoa furada

Muitos são os livros que 
podem nos preparar 

para uma formação teórica de 
sucesso. Como, por exemplo, 
o 'The Hard Thing About 
Hard Things', do Ben Horo-
witz, que mostra a dura reali-
dade do empreendedorismo, 
e ’Secrets of Sand Hill Road’ e 
‘Venture Deals’, que ensinam 
como levantar capital, parte 
fundamental do sucesso de 
uma startup. A parte prática, 
e a mais emocionante, só se 
aprende vivendo e errando 
mesmo. 

Construir uma startup de 
sucesso requer muita deter-
minação e principalmente 
resiliência. Os melhores 
empreendedores dos quais 
já ouvi falar são pessoas que 
nunca pensaram em desistir 
mesmo quando o fracasso 
parecia certo. Um exemplo 
disso é o Elon Musk, que re-
tirou 100 milhões de dólares, 
ou seja, mais de 50% da sua 
própria fortuna, para investir 
na SpaceX, empresa america-
na de sistemas e serviços de 
transporte aeroespaciais. Por 
mais que ele soubesse que as 
probabilidades de sucesso 
seriam mínimas, ele sabia 
que faria algum avanço nesse 
campo, de forma que outra 
pessoa no futuro pudesse 
partir daquele ponto e, enfim, 
resolver o problema. 

Mas, é importante ressaltar 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura
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Não é nada incomum que pessoas mais velhas sofram preconceito do 
mercado de trabalho. De acordo com pesquisa IBGE, apenas 7,9% das 
pessoas que estão trabalhando, no Brasil, possuem mais de 60 anos. 
Desses, apenas 26% possui carteira assinada. Apesar da mudança de 
pensamento por parte de algumas empresas, que vêm criando progra-
mas de contratação para pessoas da terceira idade, o idoso continua a 
enfrentar muitos obstáculos no mercado de trabalho.   

Profissional idoso 

A baixa taxa básica de juros, de 4,25% ao ano, a menor já praticada no 
Brasil, faz com que as aplicações tradicionais de renda fixa, como a pou-
pança, passem a entregar rentabilidades muito menores e até negativas. 
Nesse cenário, torna-se mais difícil para as pessoas decidirem sozinhas 
como manter seu dinheiro preservado e rentável. É aí que entra a figura 
do agente autônomo de investimentos, o assessor capaz de orientar bem 
os investidores, cujo número cresceu 52% em 2019. Atuar no mercado 
financeiro, atender grandes investidores, ter liberdade e conviver em um 
ambiente meritocrático, além da possibilidade de obter remunerações 
bem expressivas, estão entre os atrativos da profissão.   

Agente autônomo de investimentos

Quando os dribles de Pelé começaram a ser reconhecidos no futebol 
brasileiro, ele tinha apenas 16 anos de idade e já era artilheiro do Santos 
FC - aliás, o mais jovem da história do esporte no país. Sua movimen-
tação encantadora dentro dos gramados parecia óbvia aos olhos dos 
torcedores, porém ninguém nunca tinha visto aqueles dribles antes. "O 
simples nunca foi sinônimo de fácil; para se chegar a qualquer resultado 
é preciso conhecer em profundidade a essência das coisas", afirma Aureo 
Villagra, CEO da Goldtratt Consulting no Brasil e em Portugal.   

Resoluções simples

Katemangostar/Freepik

Empreender é escolher um problema 
pelo qual você é apaixonado em resolver

Divulgação 

Depositphotos
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que existem algumas coi-
sas importantes a se evitar 
também. Um erro comum é 
quando os empreendedores 
de primeira viagem tentam 
proteger suas ideias. E a 
razão pela qual esse medo 
não tem fundamento é que o 
sucesso das startups depen-
de totalmente da execução, 
não somente do conceito. 
Ter medo que alguém possa 
roubar o seu conhecimento 
faz com que sua empresa não 
seja testada no mercado em 
forma de feedbacks e, prova-
velmente, esteja na direção 
errada. 

O erro mais comum no 
ecossistema, no entanto, é 
estruturar uma equipe com 
pressa, sem apurar melhor 
quais profissionais a empresa 
precisa. Ter a paciência de 
construir um time de quali-
dade, composto de colabora-
dores de excelência e extre-
mamente comprometidos, é 
um dos maiores desafios que 
um empreendedor possui. 

registrou recorde no volume 
de investimentos em 2019. 
Segundo levantamento da 
consultoria em inovação 
Distrito, as empresas do País 
receberam US$ 2,7 bilhões 
em aportes no ano passado. 
É um crescimento de 80% 
na comparação com 2018, 
quando o total foi de US$ 1,5 
bilhão. Para 2020, no entanto, 
é possível apostar em um 
cenário mais conservador 
em termos de investimento 
de capital de risco. É aconse-
lhável que empreendedores 
de tecnologia que procuram 
capital possuam modelos de 
negócios escaláveis, em mer-
cados com muito potencial e, 
principalmente, que foquem 
em construir modelos com 
operações positivas o mais 
cedo possível. 

No fim, não existe fórmula 
mágica para o sucesso de uma 
startup. Com as mudanças 
constantes em um cenário 
que segue em transforma-
ção, é preciso se adaptar e 
executar com velocidade. 
Nesse contexto, um time 
formado com profissionais 
de excelência, unidos sob 
uma visão fascinante e capaz 
de executar com qualidade, 
em um ambiente com uma 
cultura forte e valores que 
todos compartilham são os 
principais ingredientes de 
uma receita para o sucesso. 

(Fonte: Ramon Silva estudou 
Ciências da Computação e Business 

administration na University of 
Southern California (USC) e é 

cofundador do avocado, aplicativo 
de delivery de produtos para mães e 

bebês (NR-7 Comunicação).

O Airbnb demorou 7 meses 
para contratar a primeira 
pessoa e foi justamente essa 
cautela ao montar a primeira 
parte do grupo que permitiu, 
mais tarde, um crescimento 
exponencial não só da empre-
sa em termos de execução, 
como também de um time 
sólido, capaz de atrair talen-
tos por si só. 

É importante perceber que 
o papel do CEO da startup 
também muda com o tempo. 
O foco, que em um momento 
inicial, está majoritariamente 
na construção de um produto 
passa, com o tempo, a estar na 
construção de uma empresa. 
Nesse momento, o líder deve 
passar a pensar em como criar 
o melhor ambiente possível 
para que todos ali possam 
alcançar o seu máximo. É so-
bre trazer talentos, ouvi-los, 
guiá-los e criar uma atmosfera 
que transforma potencial em 
potência. 

Sabemos que o ecossis-
tema brasileiro de startups 

Chegamos a R$ 500 bilhões 
A arrecadação do governo 

com taxas, impostos, contribui-
ções e multas  chegou aos R$ 
500 bilhões na sexta-feira (6), 
três dias antes na comparação 
com 2019. Os dados são do 
Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo, se-
gundo a qual o aumento na 
arrecadação pode ser visto de 
forma positiva, uma vez que não 
houve elevação das alíquotas.
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