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News@TI
FricTech: brasileiro cria conceito que virou 
febre do Vale do Silício

@No ecossistema das startups, termos como Fintechs e Edtechs 
fazem parte do vocabulário. E as FricTechs? Consideradas como 

uma das maiores tendências no Vale do Silício para 2020, as FricTechs 
são startups que buscam reduzir o atrito (friction, em inglês) no 
acesso a produtos e serviços, além de  aprimorar a conveniência do 
usuário/cliente graças à eliminação do atrito. Seja por  filas, senhas 
ou a necessidade de portar documentos ou dinheiro em espécie. O 
termo foi criado pelo brasileiro André Barretto, CEO e Fundador 
da primeira FricTech do mundo, a UNIKE Technologies. A startup 
nasceu em maio de 2019, com o intuito de aprimorar a experiência 
dos clientes em eventos e casas noturnas. Desde 2016, André, vem 
atuando com soluções para facilitar transações nesses ambientes. 
A primeira foi a ZigPay, uma plataforma que integra os pagamentos 
realizados nos ambientes e também a ZakPay, voltada para atender 
os restaurantes. Além disso, a empresa conta com ferramentas para 
a área de educação, varejo, entretenimento e saúde.

OpiniãO
Estratégias do 

empreendedorismo 
sustentável

O empreendedorismo 
está cada dia mais 
em pauta nos jornais, 
revistas e nas redes 
sociais. 

Existe um movimento 
para que aumente o 
espírito empreen-

dedor nos jovens, univer-
sitários e até nas crianças. 
Além disso, muitas escolas 
particulares já possuem 
cursos extracurriculares 
para a cultura do empreen-
dedorismo. 

Segundo a pesquisa GEM 
Brasil de 2019, cerca de 53,5 
milhões de brasileiros, de 18 
a 64 anos, estão à frente de 
alguma atividade empreen-
dedora, isto é, envolvidos na 
criação de um novo projeto, 
consolidando um recente 
negócio ou realizando es-
forços para continuar uma 
proposta já existente. Esta 
pesquisa ainda mostra que 
no grupo de empreende-
dores iniciantes, 88,4% das 
pessoas fazem isso para 
ganhar a vida porque os 
empregos são escassos. 

E 51,4%, pouco mais da 
metade, quer contribuir 
para um mundo melhor. 
Pois é, nesse novo modelo 
de sobrevivência, do atual 
sistema capitalista, faz com 
que muitos não se baseiem 
mais no pleno emprego ou 
em grandes corporações 
provedoras perenes de bens 
e serviços, mas busquem um 
propósito para a sobrevida 
e um empreendimento ver-
dadeiramente sustentável.

Quando falamos de sus-
tentável, o pessoal já vai 
lembrar dos lixos e das 
árvores, mas entendemos 
que um empreendimento 
sustentável é muito mais do 
que isso. O projeto precisa 
se manter financeiramente, 
socialmente e ambiental-
mente em pé e de forma 
correta.

Em setembro de 2015, a 
cúpula das Nações Unidas, 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, aprovou os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que 
precisará da participação de 
todos que habitam no plane-
ta. Não é uma propaganda 
para comprar um produto 
ou serviço tradicional da 
moda, mas sim começar a 
pensar no nosso estilo de 
vida, modo como funcionam 
as coisas e, principalmente, 
como fazemos ou criamos 

estratégias e modelos de 
negócios.

São no total 17 objetivos 
e 169 metas com um monte 
de explicações de parcerias, 
acompanhamento e revisão. 
Podemos pensar simples-
mente que é muito bonito 
ou utópico, mas como dis-
cuto com os meus alunos: 
é buscar um verdadeiro 
propósito para 2030 em 
todos os países do planeta. 

Exemplos de objetivos 
como “garantir educação 
inclusiva, equitativa e de 
qualidade”; ou ainda “garan-
tir disponibilidade e manejo 
sustentável de água”; ou 
mesmo “assegurar padrões 
de consumo e produção 
sustentável” são alguns dos 
que constam no 17 ODS.

Existe a utopia de que 
esses objetivos serão alcan-
çados, simplesmente, com 
políticas públicas. E que, 
como num passe de mágica, 
um grande governante de 
um país nórdico escreve 
uma lei, juntamente, com 
os seus colegas e pronto. 
Tudo fica perfeito. Porém, 
sabemos que assim não vai 
funcionar de verdade.

Por isso precisamos de 
empreendedores, intraem-
preendedores, que sejam vi-
sionários, que desenvolvam 
negócios de impacto social, 
projetos tradicionais com 
um olhar sustentável. Uma 
das primeiras lições que 
aprendemos no marketing 
é buscar as necessidades do 
cliente e as oportunidades 
no macroambiente.

E o raciocínio deste artigo 
fecha exatamente neste 
ponto, temos que utilizar 
os 17 ODS e as suas metas 
para inspirar, direcionar, fa-
zer parte do nosso negócio. 
Empreender para tentar 
resolver ou ajudar a solu-
cionar uma destas metas, 
obviamente, não todas ao 
mesmo tempo. Esta é a atual 
estratégia para o empreen-
dedorismo sustentável.

Para quem estava pen-
sando em empreender e, 
ao mesmo tempo, ter um 
propósito de vida, este é o 
caminho para trabalhar essa 
mentalidade.

Conheça mais sobre os 
ODS da ONU.

Engaje-se, envolva-se e 
empreenda com propósito!

 
(*) - Professor da ESPM, idealizador 

e conselheiro da Abraps, é autor dos 
livros: Marketing para Ambientes 

Disruptivos e 101 Dias com Ações 
Mais Sustentáveis para Mudar o 

Mundo (www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

Mais dados: sinônimo 
de mais saúde?
Vivaldo José Breternitz (*)

Em um período muito curto de tem-
po, esses equipamentos evoluíram de 
simples medidores de pulsação e con-
tadores de passos dados em corridas 
ou caminhadas, para complexas apli-
cações que prometem guiar-nos, e aos 
nossos médicos, na busca da melhoria 
de nosso estado geral, na prevenção  
e até mesmo na detecção de algumas 
doenças, antes mesmo de  que algum 
sintoma se manifeste. 

Como exemplo dessa evolução, está 
o lançamento, pela Amazon, da Halo, 
uma pulseira   que coleta dados acerca 
de nosso corpo e passa-os a um aplica-
tivo que gera informações que podem 
vir a ser transmitidas a nosso médico. 
Tudo isso por modestos 99 dólares, com 
desconto de 35% no lançamento, mais 
uma mensalidade de 4 dólares. 

A ideia básica por trás desses equipa-
mentos, é que mais dados podem nos 
tornar mais saudáveis, mas não é o que 
parece estar acontecendo no mundo 
real, ao menos para a maioria das pes-
soas.  Alguns podem ser incentivados 
a se exercitar mais ou usar o aplicativo 
para controle de peso, mas realmente 
isso não justifica o investimento, pois 
os resultados prometidos não parecem 
estar sendo alcançados. 

Este parece ser mais um caso em que 
uma tecnologia vai demorar muito a ter 
aplicação prática para um grande nú-
mero de usuários.  O grande problema 
é que as pessoas não sabem o que fazer 
com os dados coletados; as empresas 
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enviados em tempo real a médicos ou 
clínicas. Para casos não críticos, fala-se 
até no envio de um boletim diário ao 
médico do usuário. 

É difícil acreditar, especialmente 
aqui no Brasil, que   medidas como 
essas terão alguma utilidade a curto 
ou médio prazos; além disso, elas des-
pertam preocupações com relação à 
privacidade dos usuários.

Em conclusão, pode-se dizer que se 
as vendas desses gadgets forem gran-
des, ao menos no curto prazo, será por 
razões ligadas a modismos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Cada vez mais equipamentos estão chegando ao mercado prometendo capturar dados que serão úteis para 
melhorar a saúde das pessoas

Freepik

fornecedoras sabem disso e prometem 
sugestões aos usuários e seus médicos. 

A Amazon, por exemplo, diz que a 
Halo é capaz de sugerir quais tipos de 
exercício podem ser melhores para 
seus usuários. A Fitbit, que fornece 
pulseiras e relógios, diz que seus gad-
gets podem gerar eletrocardiogramas 
e outras informações sobre a saúde de 
seus usuários, chegando a medir seu 
nível de stress. A Apple e a Samsung 
trilham caminhos semelhantes.

Algumas dessas empresas trabalham 
no sentido de integrar as informações 
coletadas em prontuários eletrônicos, 
afim de permitir que sinais de alarme 
gerados por esses aplicativos sejam 

Gerenciar um negócio não é uma tare-
fa simples. Segundos dados da Pesquisa 
Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 
nas Empresas, que integram as Estatísti-
cas Experimentais do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), os 
efeitos negativos foram percebidos por 
70,1% das empresas de pequeno porte, 
66,1% das intermediárias e 69,7% das 
empresas de grande porte.  Com a reto-
mada gradual de empresas e comércios 
no Brasil, muitos empreendedores têm 
investido em ferramentas para ajudar 
na gestão dos negócios. 

Segundo Leonardo Almeida, CEO da 
Menu - startup que conecta pequenos 
comerciantes a grandes distribuidores 
-, as ferramentas de gestão apropriadas 
para cada tipo de negócio podem aju-
dar nos processos do dia a dia. “Num 
período pós crise, apenas a redução de 
custos não é o suficiente para sair de 
uma situação apertada. Independente 
do tamanho do negócio, é ideal estar 
preparado e nessas horas a tecnologia 
é uma importante aliada. Já existem no 
mercado inúmeras opções gratuitas e 
acessíveis para quem busca uma aju-
dinha na retomada”, afirma. 

Conheça algumas ferramentas de 
gestão para personalizar o seu negócio:

Plataforma abastece pequenos 
comerciantes em até 24 horas

A Menu (https://menu.com.br/) co-
necta pequenos comerciantes como 
restaurantes, pizzarias, restaurantes 
e minimercados aos melhores forne-
cedores e distribuidores de bebidas e 
alimentos por meio de um marketpla-
ce. A startup centraliza o estoque e a 
entrega de seus clientes e por meio 
do site ou do aplicativo é possível 
conseguir melhores negociações com 
os fornecedores. Dessa forma os clien-
tes sofrem menos interrupções para 
recebimento nas lojas, sobrando mais 

Quatro ferramentas de gestão 
para personalizar o seu negócio

empresas a contratar de forma mais 
assertiva, por meio da nossa inteligência 
artificial”, explica Ronaldo Bahia, CEO 
e fundador da JobConvo. “Otimizamos o 
processo que vai desde o recrutamento 
até a contratação do candidato em um 
único lugar, isso reduz em 40% em média 
o esforço e os custos”, finaliza.

Sistema de gestão especializado 
em COMEX 

A Mainô (https://www.maino.com.
br/) - startup de tecnologia que ofe-
rece sistema de Gestão em nuvem 
para Importadoras, Exportadoras e 
Distribuidoras. O sistema inteligente 
consegue ajudar empresas que atuam 
no comércio exterior, importando ou 
exportando produtos, administran-
do vendas e pedidos, controlando 
o estoque, realizando a emissão de 
nota, entre outros serviços. Além de 
oferecer uma solução otimizada para 
a emissão de nota de importação de 
produtos, com agilidade e facilidade 
nos cálculos que antes demoravam cer-
ca de dois dias para serem realizados 
(com a ajuda da tecnologia da Mainô 
a documentação fica pronta em cerca 
de dois minutos).

tempo para o comerciante se dedicar a 
outras atividades.

Fintech cria solução para ajudar 
donos de bares empreendedores

A Donus (www.soudonus.com.br) é uma 
plataforma de serviços financeiros que 
permite ao varejista acompanhar o rece-
bimento do pagamento dos clientes direto 
no aplicativo, por meio de uma integração 
com as maquininhas da empresa e usar o 
saldo disponível para pagar contas ou fazer 
transferências. Além de oferecer uma conta 
digital sem taxas, o aplicativo disponibiliza o 
dinheiro da transação feita pela maquininha 
Donus em até um dia. A startup foi criada 
dentro do hub de tecnologia e inovação da 
Ambev no Brasil e da AB InBev no mundo, 
a Z-Tech, que também criou a Menu.

Startup ajuda a tornar processo 
de recrutamento, seleção e 
contratação mais ágil

A JobConvo (https://www.jobconvo.
com/pt-br/) nasceu com o objetivo de 
otimizar todas as etapas que um processo 
seletivo exige e dar mais tempo ao pro-
fissional da área na tomada de decisões 
e democratizar os processos seletivos. 
“Nascemos com a missão de ajudar 
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