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D - Segurança nas Estradas
Cerca de 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. 
Também o cansaço e a fadiga são grandes vilões nas estradas bra-
sileiras, pois juntos causam 60% dos acidentes de trânsito. Diante 
desse cenário, a MiX Telematics acaba de lançar o MiX CareDrive, 
solução integrada de telemetria e detecção de fadiga de conduto-
res. O objetivo da tecnologia é aumentar a segurança ao volante 
e atender frotas de veículos comerciais leves e pesados, ônibus, 
bem como linha amarela e máquinas. A solução possui uma câmera 
especial, que consegue identificar a fadiga mesmo que o motorista 
use óculos de grau, de sol ou lentes. Outras informações: (www.
mixtelematics.com.br).

E - Mercado Asiático
A Natura firmou oficialmente sua presença no mercado asiático com 
o lançamento de uma loja permanente na capital da Malásia, Kuala 
Lumpur, no último sábado (20). A loja está localizada no Mid Valley 
Megamall e segue todos os protocolos de higiene e segurança. As 
operações da marca no país foram iniciadas no segundo semestre de 
2019 com e-commerce e a inauguração de uma pop-store na cidade 
de Petaling Jaya. Desde então, a marca passou a comercializar seus 
produtos também pela Venda por Relações. Cerca de 300 itens do 
portfólio Natura são vendidos na Malásia - entre as marcas Ekos, 
Chronos, Lumina, Mamãe e Bebê e Natura Homem e fragrâncias da 
Casa de Perfumaria do Brasil. Todos com fórmulas veganas. 

F - Projetos Audiovisuais
Estão abertas as inscrições para o BrLab, único laboratório inter-
nacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil. 
Os produtores e diretores interessados podem inscrever seus 
projetos através do site (www.brlab.com.br) até o dia 6 de julho. 
O BrLab celebra sua 10ª edição e distribuirá prêmios no valor total 
de R$650.000,00 através da parceria com a Vitrine Filmes, Globo 
Filmes e Projeto Paradiso, além de outros prêmios internacionais. 
O evento acontece de 5 a 27 de novembro, com sua programação 
majoritariamente online como medida de segurança em decorrência 
da pandemia.

A - Mercado de Arte 
Not Cancelled é a primeira feira online de nível internacional 
realizada no Brasil. Reúne 57 galerias brasileiras, desde nomes já 
consagrados como Luisa Strina, Vermelho, Bergamin & Gomide, 
Nara Roesler e Fortes d’Aloia & Gabriel até galerias emergentes 
como OMA Galeria, Bianca Boeckel, Verve, entre outras. Situando 
novas formas de mercado a plataforma, compreende que não basta 
apenas comercializar obras de arte, é necessário oferecer conteúdo 
exclusivo, lives, entrevistas, palestras e visitas guiadas que compõe 
o repertório de uma feira em âmbito emergencial. Todo acesso ao 
conteúdo é inteiramente gratuito basta acessar (http://www.not-
cancelled.art/brazil).  

B - Startup na Europa
Abrir e administrar uma empresa na Europa, sem precisar sair do Brasil, 
é possível. A Estônia, no leste europeu, é considerada a sociedade digi-
tal mais avançada do mundo e um celeiro de startups bem-sucedidas, 
que já gerou quatro unicórnios - Skype, Transferwise, Bolt e Playtech. 
Receptiva a pessoas e ideias de todo o planeta, a Estônia foi o primeiro 
país a lançar a e-Residency , uma identificação digital transnacional que 
qualquer pessoa - pequenas empresas, autônomos e empresários - pode 
solicitar para abrir um negócio, sem a necessidade de morar no país. 
Além disso, também é um país aberto à contribuição de talentos na área 
de TI. São mais de 3.700 companhias contratando novos profissionais. 
Saiba mais: (www.workinestonia.com).

C - Exame da OAB
A Coordenação Nacional do Exame da OAB anunciou o adiamento da 
data de realização da segunda fase de sua prova, marcada agora para o 
dia 30 de agosto. Com as recomendações de distanciamento social e a 
interrupção de diversas atividades e a suspensão de aulas presenciais, 
muitos estudantes que estão se preparando para o exame, precisaram 
adaptar suas rotinas de aprendizado e buscar novos recursos para não 
interromper os estudos. A principal alternativa para grande parte dos 
candidatos ao exame da OAB são os conteúdos online. Para ajudar no 
processo de ensino, a Kultivi (www.kultivi.com.br), maior plataforma 
online de ensino gratuito no Brasil, oferece um curso completo e gratuito 
com videoaulas e materiais de apoio para o exame.

G - Smart Lockers
Os terminais inteligentes de autoatendimento se transformaram numa 
solução que atende à crescente demanda por opções mais eficientes e 
seguras. A Clique Retire, precursora na operação de terminais inteligentes 
de autoatendimento no Brasil, experimentou um crescimento surpreen-
dente de 47% de ocupação dos compartimentos para usuários em abril a 
junho, em comparação aos três meses anteriores a esse período. A rede 
já conta com mais de 100 pontos ativos nas estações do Metrô Rio e do 
Metrô São Paulo, e em postos de gasolina da BR Distribuidora nas duas 
capitais. A solução logística também atende lojas de grandes varejistas 
condomínios residenciais, corporativos e shoppings. Saiba mais: em: 
(www.cliqueretire.com.br).

H - Aceleração de Negócios 
O prazo para inscrições para a aceleração do Programa Vai Tec termina na 
próxima terça-feira (30). A iniciativa da Secretaria Municipal do  Trabalho 
visa apoiar e desenvolver 24 projetos das regiões mais vulneráveis da 
cidade. Os escolhidos receberão aporte financeiro de R$ 34.200,00, além 
de capacitações, mentorias com especialistas e acesso à rede de contatos. 
O Vai Tec é uma iniciativa da Ade Sampa, cujo programa objetiva apoiar 
jovens que querem empreender com tecnologia nas periferias, desde 
a viabilização da ideia até a sustentabilidade do negócio. É uma forma 
de incluir as periferias da cidade no ecossistema de empreendedorismo 
e inovação. Mais informações e inscrições: (www.adesampa.com.br).

I - Identidade Digital
O dia a dia de quem toca um negócio também inclui resolver pendências e 
exige organização com a rotina pessoal, para evitar problemas na operação 
do pequeno negócio. Ainda mais quando está estabelecido o distancia-
mento social e a internet se torna o meio principal de comunicação. Neste 
contexto, a Certisign, a maior Autoridade Certificadora do Brasil, lança 
a primeira Identidade Digital para o Microempreendedor Individual, o 
Certificado Digital e-CPF MEI. Com um preço especial - apenas R$ 4 
mensais ou R$ 48 anuais-, uso ilimitado e armazenamento na nuvem, 
funciona como uma assinatura permitindo a realização de incontáveis 
serviços na internet. Mais informações: (www.certisign.com.br).

J - Condução Automatizada 
A Mercedes-Benz e a Nvidia Enterprise, planejam entrar em coo-
peração para criar um sistema de computação em veículo revolu-
cionário e infraestrutura de computação em IA. A partir de 2024, 
isso será implementado em toda a frota de veículos Mercedes-Benz 
da próxima geração, permitindo funções de direção automatizadas 
e atualizáveis. Trabalhando juntas, as empresas planejam desen-
volver a arquitetura de computação mais sofisticada e avançada já 
implementada em um automóvel. Saiba mais: (nvidia.com/pt-br/
self-driving-cars/).

Os desafios para 
empreendedores no 

mercado de tecnologia

O empreendedorismo 
ganhou o protagonismo 
na economia mundial 
há alguns anos e isso 
não é novidade para 
ninguém 

Segundo o Global En-
trepreneurship Mo-
nitor, programa de 

pesquisa e monitoramento 
global de empreendedoris-
mo, em 2019, o Brasil atingiu 
o número de 52 milhões de 
brasileiros que possuem 
negócio próprio. Destes, 
74% são jovens entre 18 e 35 
anos. Esses dados mostram 
um cenário muito favorável 
para nosso país, pois esta-
mos acima da média global.

Ao longo de minha traje-
tória como empreendedor, o 
que enxergo nesse momen-
to é um enorme interesse 
por novos empreendimen-
tos, principalmente no que 
tange negócios ligados à 
tecnologia. Segundo a De-
loitte, empresa de auditoria 
e consultoria empresarial, 
seis em cada dez executivos 
têm reservado recursos 
para investir em TI, com o 
foco em ampliar a produtivi-
dade. E mesmo em tempos 
de instabilidade econômica, 
como o que estamos passan-
do, as corporações continu-
am investindo, em média, 
7,6% de suas receitas em 
tecnologias e inovação. 

Um dos adventos que tem 
puxado esse movimento é 
a evolução na indústria 4.0, 
que gera novas oportuni-
dades para quem pretende 
se arriscar nesse universo, 
além de proporcionar di-
versas melhorias ao país, 
como a geração de empre-
gos, renda e produção de 
serviços . 

Com o novo normal apre-
sentado neste momento de 
pandemia, ficou muito clara 
a demanda por controle, 
monitoramento e gestão a 
distância de tudo que está 
à nossa volta. 

Alguns empreendedores 
e startups que já estavam 
nesta linha, estão receben-
do aportes e atenção neste 
momento. Sabemos que 
começar um negócio do 

zero é desafiador e não é 
algo fácil, pois a todo tem-
po você é testado, além de 
enfrentar diversos desafios, 
como sacrifícios de tempo, 
dinheiro e mão de obra. Se 
tudo isso ainda não bastas-
se, o empreendedor ainda se 
depara com as elevadas ta-
xas de impostos, burocracia 
na formalização e, muitas 
vezes, a falta de estímulo e 
de credibilidade.

Porém, as dificuldades 
de quem empreende por 
meio do uso da tecnologia 
não acabam por aí. Você 
ainda precisa estruturar a 
empresa, capacitar e gerir 
profissionais, cuidar das 
finanças, formar líderes, 
criar a área de marketing, 
vendas e tantas outras atri-
buições. São ações que não 
acontecem de um dia para 
o outro e durante esse pro-
cesso, é possível que você 
tenha “perdido” um ano ou 
mais para de fato começar 
a operação. 

Sem contar que o ne-
tworking, que é a alma do 
negócio, poderá ficar pre-
judicado, de alguma forma, 
já que você nunca mais terá 
o tempo que tinha antes. 
Apesar dessas dificuldades 
típicas de qualquer início 
de negócio, tenho acom-
panhado a criação de um 
incrível ecossistema de 
apoio e suporte aos novos 
negócios. Capital Anjo, 
consultorias especializadas, 
nova geração de incubado-
ras, coworking e geradores 
de negócios têm ajudado 
o início das operações de 
boas ideias e com bons 
propósitos. 

Por fim, vale destacar 
que, mesmo com todos os 
desafios, a jornada empre-
endedora é gratificante e 
fazer uso das inovações 
tecnológicas que temos à 
disposição, nos permite um 
mundo cheio de possibilida-
des. Por isso, cabe a você 
enxergar além do óbvio, 
gerar entregas de valor ao 
seu setor e contribuir com 
papel atuante em nossa 
sociedade. 

(*) - É CEO e fundador da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 

rastreamento da América Latina.

Frederico Menegatti (*)

Os percentuais de re-
tração do indicador 
também foram os 

maiores observados na série 
histórica: -28,6% em relação 
a maio (com ajuste sazonal) 
e -43,7% no comparativo 
com junho de 2019. 

Ainda influenciada pelos 
impactos econômicos do 
novo Coronavírus, a con-
fiança dos comerciantes 
acumulou queda de 54 
pontos nos dois últimos 
meses, levando ao recor-
de o pessimismo entre os 
tomadores de decisão do 
varejo. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
destaca que, mesmo com 
a flexibilização gradual do 

Mesmo com a flexibilização gradual, o ritmo de recuperação das 
vendas no varejo deverá ser lento.
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Confiança na 
Construção avançou 
em junho

O Índice de Confiança da 
Construção, da Fundação 
Getulio Vargas, apresentou 
em junho a maior variação 
positiva da série histórica, 
9,1 pontos, ao atingir 77,1 
pontos. Apesar da melhora da 
confiança pelo segundo mês 
consecutivo, apenas recupera 
43% das perdas ocorridas 
entre março e abril. “A son-
dagem de junho mostrou um 
cenário menos desolador para 
a construção. A segunda alta 
consecutiva do indicador de 
expectativas confirma uma 
percepção mais favorável em 
relação aos próximos meses. 

Outro destaque positivo 
foi a inflexão do Indicador 
de Situação Atual. Vale no-
tar que ainda é um quadro 
muito difícil: a insuficiência 
de demanda é a maior limita-
ção à melhoria dos negócios 
em todos os segmentos do 
setor. Apesar da abertura 
das empresas e estandes de 
venda na maioria das cidades 
do país, a deterioração do 
quadro fiscal, do emprego 
e da renda não favorece a 
demanda. De todo modo, 
face às incertezas que ainda 
prevalecem, é cedo para es-
tabelecer o início da recupe-
ração da atividade,” avaliou 
a Coordenadora de Projetos 
da Construção da FGV IBRE, 
Ana Maria Castelo (AI/FGV). 

Em balanço, o Mi-
nistério da Cidadania 
informou que o governo 
federal já creditou R$ 
87,8 bilhões para os 
beneficiários do auxílio 
emergencial, que somam 
64,1 milhões de pessoas. 
A terceira parcela do be-
nefício já começou a ser 
paga aos integrantes do 
Bolsa Família que se ins-
creveram para receber 
o auxílio – cerca de 19 
milhões de pessoas. Esse 
grupo continua receben-
do em um calendário de 
pagamentos que termina 
no próximo dia 30.

Já o calendário de pa-
gamento para os demais 
grupos ainda não foi in-
formado pela Caixa, res-
ponsável pela operacio-
nalização do programa. 

O auxílio é um benefício 
no valor de R$ 600 (que 
pode chegar a R$ 1.200 
para mulheres chefes de 
família) destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais, autônomos 
e desempregados, e tem 
por objetivo fornecer 
proteção emergencial no 
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CNC: empresário do comércio 
nunca esteve tão pessimista

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), caiu a 66,7 pontos em junho, atingindo o menor nível desde o início da realização da 
pesquisa, em março de 2011

a clientes nos estabeleci-
mentos deverão continuar 
a serem adotadas.

O indicador que mede a 
satisfação dos empresários 
com as condições atuais, seja 
da economia, do comércio, 
foi o que mais se destacou 
negativamente, chegando a 
38,9 pontos – menor patamar 
desde dezembro de 2015 –, 
com quedas significativas, 
tanto mensal (-46,6%) quan-
to anual (-58,3%). Em rela-
ção ao momento do comércio 
(42,7 pontos), as avaliações 
negativas representaram 
81,2% das respostas dos 
empresários, contra 59,9% 
em maio e 51,2% em junho 
de 2019 (Gecom/CNC).

isolamento social em algu-
mas regiões do País, o ritmo 
de recuperação das vendas 
no varejo deverá ser lento. 

“A renda menor e o cré-
dito mais escasso seguirão, 
temporariamente, limitando 

o consumo, em especial de 
produtos não essenciais, 
que representam a maior 
parcela dos orçamentos 
domésticos”, afirma Tadros, 
reforçando que medidas de 
saúde e controle de acesso 

Governo já pagou quase 
R$ 88 bilhões de auxílio emergencial

O governo federal já creditou R$ 87,8 bilhões para os beneficiários 
do auxílio emergencial, que somam 64,1 milhões de pessoas.

Do total de 124,18 
milhões de solicitações 
do auxílio emergencial, 
64,14 milhões foram 
considerados elegíveis 
e 41,59 milhões foram 
apontados como inelegí-
veis, por não atenderem 
aos critérios do progra-
ma. Existem ainda 16,69 
milhões de inscrições 
classificadas de incon-
clusivas, que é quando 
faltam informações para 
o processamento integral 
do pedido. Quem estiver 
nessa situação deve refa-
zer o cadastro por meio 
do site (https://auxilio.
caixa.gov.br/#/inicio) 
(ABr).

enfrentamento da crise 
causada pela pandemia 
do novo Coronavírus (co-
vid-19). 

Até agora, cerca de R$ 
40 milhões foram devol-
vidos aos cofres púbicos 
por pessoas que rece-
beram o benefício, mas 
que não preenchiam os 
requisitos exigidos pela 
legislação. Em outra ação, 
o Ministério da Cidadania 
e a Defensoria Pública da 
União fizeram parceria 
para ajudar a quem precisa 
contestar o resultado do 
pedido do auxílio emer-
gencial sem necessidade 
de abrir um processo 
judicial. 


