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Startups no Brasil: 
o mercado está 

aquecido

O número de startups 
aumentou mais de 
500 por cento em 
oito anos, com vários 
negócios inovadores 

Em tempos de pan-
demia, grandes em-
presas aceleraram 

o investimento digital, im-
pactando na busca por este 
modelo de negócio escalável 
e repetível. Prova disso foi a 
aquisição, recente, de star-
tups pela Natura, Nubank, 
Stone e Magalu, com cifras 
milionárias. Esse cresci-
mento exponencial exige, 
porém, um ambiente nas 
startups mais estruturado 
para investimentos e foca-
do para a velocidade das 
mudanças.

As startups que estão 
sendo adquiridas atendem a 
três parâmetros que o inves-
tidor quer de uma empresa. 
A primeira delas, supondo 
que seja a primeira rodada 
de captação, é se o mercado 
é grande o suficiente ou se 
aquele problema que o em-
preendedor está tentando 
resolver é um problema 
grande o suficiente versus 
o valor que ele imagina co-
brar pela solução daquele 
problema. 

Para exemplificar, você 
consegue cobrar de 10 a 
15 por cento do valor que 
gera para o seu usuário. 
Então se você gera o valor 
de R$1000,00, não vai con-
seguir cobrar 800,00. Isso 
dá a ideia se a empresa é 
grande o suficiente e se ela 
tem um posicionamento que 
viabiliza a relação de troca 
de valor dela para com o 
cliente.

A segunda etapa que a 
empresa investidora dará, 
é avaliar a qualidade do 
empreendedor ou seja da 
startup. É muito difícil 
avaliar a qualidade técnica 
do empreendedor porque 
o investidor tem pouco 
contato com ele. A não ser 
que já o conheça por conta 
de outro tipo de engaja-
mento. Assim, consegue-se 
avaliar a startup a partir 
de algumas características 
como a visão, a ambição e 
a capacidade que o empre-
endedor tem de explicar o 
problema que quer resolver 
e o contexto histórico que 
ele quer resolver.

E por último, o investidor 

também avaliará a possibili-
dade dessa empresa em ter 
liquidez no futuro. Ele olha 
para companhia pensando: 
se tudo der certo aqui, como 
será o retorno do investi-
mento, quem pode comprar 
essa empresa, qual seria 
o final da estrada. Como 
investidor, você só retorna 
o capital se ela for listada 
caso fique grande ou se ela 
for vendida.

Investidores em geral são 
mais ativos em alguns segui-
mentos, ficando mais fácil 
de avaliar o investimento. 
Por outro lado, é importante 
que o dono da startup esco-
lha seus investidores com 
quem está se relacionando. 
E principalmente, escolher 
bem, o investidor anjo ou 
o Smart Money porque é 
aquele que vai agregar ca-
pital e conhecimento. 

Ter os investidores certos 
na sua empresa faz mui-
ta diferença porque eles 
vão entender o estágio da 
companhia e a dinâmica do 
mercado, além de facilitar 
contatos e a introdução de 
novos investimentos para 
uma nova rodada futura. 
Para encontrar investido-
res existem aceleradoras, 
associações, entidades e 
está cada vez mais fácil ter 
acesso aos fundos. Existem 
até sites que consolidam 
essa informação, como o 
(www.dealflowbr.com). 

Assim reforço novamente 
o papel dos investidores 
anjo porque aceleram o 
processo com a experiência 
e o pitch para que outros 
investidores se interessem 
pela startup. O que tem 
acontecido também é que 
investidores de sucesso 
voltam ao ecossistema e fo-
mentam as novas startups.

O processo de M&A (fusão 
e aquisição) segue várias 
etapas como diligência, go-
vernança adequada, contro-
les legais até o documento 
detalhado da transação. 
E nos próximos 12 meses 
terá ainda, no país, uma 
aceleração positiva, uma 
janela favorável, mesmo no 
cenário da Covid. Por isso, 
foque nos fundamentos, es-
tabeleça prioridades, cuide 
do time.

(*) - Engenheiro fornado pela 
Polli/USP, investidor anjo e BoD 

Member de empresas no setor de 
Serviços e Tecnologia, é sócio 

Fundador da Auddas.

Julian Tonioli (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Carlos Mira (*)

Uma pesquisa reali-
zada pelo Instituto 
Brasileiro de Gover-

nança Corporativa (IBGC) 
com executivos brasileiros, 
mostrou que para 39% dos 
pesquisados, a empresa não 
estava preparada para o 
gerenciamento dessa crise. 

Outros 19% viam sua or-
ganização preparada, mas 
sem um plano estruturado 
de gerenciamento de crises. 
Se pegarmos especificamen-
te a fatia de mercado que 
representa as empresas de 
logística, a digitalização por 
necessidade tem acontecido 
de forma intensa. Para as 
que contratam transportes 
para suas mercadorias, essa 
procura se tornou mais de-
safiadora e o uso tecnologia 
se tornou a solução, já que 
os terminais de carga estão 
se esvaziando. 

Uma vez encontrado o 
caminhoneiro disposto a re-
alizar um determinado frete, 
é muito frequente que o con-
tato inicial seja feito por meio 
do aplicativo WhatsApp 
pessoal dos funcionários da 
empresa de logística. Apesar 
de ser uma solução prática, 
que resolve o problema da 
digitalização a curto prazo, 
ela envolve uma série de 
riscos que muitas empresas 
sequer se dão conta quando 
fazem essa opção. 

A digitalização por necessidade tem acontecido 
de forma intensa.
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Muito se ouve falar que o 
Brasil é o país dos devedo-
res. Com o nome sujo, se 
torna inviável obter crédito 
ou parcelar novas compras 
em qualquer lugar do mer-
cado, mas poucas pessoas 
sabem que é possível limpar 
seu nome e negociar sua 
dívida com tranqüilidade e 
segurança. Trata-se de um 
trabalho idôneo praticado e 
oferecido pelo IPDESP, que 
através de uma manobra 
jurídica e totalmente lícita, 
solicita a interposição de 
uma ação na qual é requerida 
uma tutela antecipada. 

Esta tutela garante de 
forma rápida que o nome 
da empresa ou pessoa física 
fique “limpa”, ou “nada cons-
te” nos órgãos de restrição 
ao crédito, como SERASA, 
cadastro do SCPC, SPC e 
CDL. O IPDESP localiza os 
credores nas diversas cama-

das da restrição ao crédito 
e, por conseguinte, consul-
ta todas as possibilidades 
de débitos como, cheques 
extraviados, financiamen-
tos abandonados, títulos 
negativados, protestados e 
outros são tratados, ainda 
que estejam inclusos nos 
cadastros dos órgãos de 
restrição ao crédito como 
SERASA, cadastro do SCPC, 
SPC e CDL.

Após esse trabalho, o 
IPDESP negocia as melhores 
condições para que o cliente 
possa avaliar a melhor forma 
de pagamento e quitação da 
sua dívida diretamente com 
seu credor, baixando os juros 
abusivos, e regularizando 
legalmente o crédito, já 
com seu nome limpo sem 
complicações e com seu 
crédito recuperado. Mais 
informações: (www.ipdesp.
com.br).

A maior parte das micro e pequenas empresas já co-
mercializava produtos e serviços pela internet, aplicativos 
ou redes sociais, mesmo antes da pandemia gerada pela 
Covid-19. Mas dentre os que não aderiram a esse modelo 
de negócio, estão os empreendedores com menor escola-
ridade, que ainda são resistentes ou desinformados sobre 
como fazê-lo. É o que revelou a 5ª edição da pesquisa “O 
Impacto da pandemia do Coronavírus nos pequenos negó-
cios”, realizada pelo Sebrae entre os dias 25 e 30 de junho. 

O levantamento mostra também que os empresários do 
segmento, com menor nível de estudo, são os que mais 
fecharam as portas de seus estabelecimentos em defini-
tivo ou temporariamente, além de serem os que possuem 
maiores restrições à circulação, dada a localização dos seus 
empreendimentos. Nesse contexto, a amostragem revela 
que os empresários menos escolarizados são aqueles que 
encontram maiores dificuldades em entrar na digitalização 
de seus negócios. 

De acordo com a pesquisa, 20,4% não sabem como a 
internet pode ser aplicada em seu negócio e 7,9% não 
vendia e nem pretende vender seus produtos por esse 
meio. Porém, o levantamento aponta que as redes sociais, 
como Whatsapp e Facebook, são amplamente utilizadas 
por empreendedores de todos os níveis de instrução para 
fazer negócios. Apesar de o digital “ter vindo para todos”, 
1/3 dos donos de pequenos negócios com menor instrução 
têm maiores dificuldades de estrutura e tecnologia.

Conforme o levantamento do Sebrae, que entrevistou 
6.470 empreendedores de todo o país, muitas empresas 
continuam funcionando, apesar de não ser como antes 
da crise. 6,6% dos empreendedores com nível médio in-
completo decidiram acabar de vez com seu negócio e são 
os que mais (31,6%) tiveram que fechar provisoriamente 
o empreendimento a que se dedicavam. A amostragem 
apontou ainda que 59% dos empresários de nível superior 
apostaram em mudanças ou estão funcionando normal-
mente (9%).

“Em relação ao faturamento durante a pandemia, todos 
os níveis escolares acusam enorme e semelhante impacto 
nos lucros, com maior variação negativa dentre os mais 

Os riscos de uma “digitalização às 
pressas” nas empresas de logistica
O principal impacto causado pelo susto inicial das empresas com a pandemia que ainda assola o país - e o mundo 
- foi a necessidade de digitalização rápida, algo intrinsecamente ligado à sobrevivência dessas companhias

ajustes de estratégia. 
Nesse contexto, a im-

plantação dos chamados 
ChatBots (robôs de comu-
nicação) se tornam uma 
ferramenta indispensável 
para empresas que trafe-
gam grandes quantidades 
de conversas corporativas 
através desse aplicativo de 
mensagens. Mesmo com essa 
estratégia, o treinamento 
dos operadores não se tor-
na menos importante. Ter 
mensagens padronizadas 
para explicar procedimentos 
e responder dúvidas mais 
comuns é importante para a 
manutenção da consistência 
do atendimento. 

Ao utilizar o número cor-
porativo, evita-se também 
que o colaborador receba 
ou responda mensagens fora 
de seu horário de trabalho, o 
que também evita possíveis 
riscos trabalhistas. Embora 
seja uma ferramenta muito 
prática, é importante lem-
brar o que WhatsApp deve 
ser adotado com cautela no 
contexto empresarial, para 
evitar problemas de comu-
nicação, riscos à imagem 
da empresa e até mesmo 
penalidades judiciais. 

O uso da tecnologia é es-
sencial e uma tendência cada 
vez maior, mas não pode ser 
indiscriminado, não a qual-
quer custo e nem às pressas. 

 (*) - É fundador e CEO do Truckpad.

A comunicação descentra-
lizada impede a visibilidade 
por parte da companhia 
sobre o que é acordado com 
os motoristas e como se 
dá essa negociação. O tom 
usado, as palavras, se algu-
ma ofensa é trocada, nada 
disso é acompanhado pela 
empresa, embora a interação 
toda seja feita “oficialmente” 
sob o nome dela por um de 
seus colaboradores utilizan-
do um aparelho de telefone 
particular. 

E há uma hipótese ainda 
mais séria: caso um colabora-
dor utilize de forma indevida 
informações sensíveis for-
necidas pelo caminhoneiro, 
como sua documentação e 
dados pessoais, a transpor-
tadora pode ser responsabili-
zada judicialmente. Embora 
treinamentos de equipe 

ajudem a atenuar esses 
riscos, as brechas ainda são 
grandes. O ideal é trazer essa 
interação para um ambiente 
mais controlado. Já existem, 
por exemplo, ferramentas 
que possibilitam que a co-
municação ocorra por um 
único número de WhatsApp 
corporativo. 

Dessa forma, os colabo-
radores da transportadora 
podem se conectar e usar o 
mesmo número simultanea-
mente para os contatos com 
caminhoneiros. Com isso, 
as informações fornecidas 
ficam armazenadas com a 
empresa, não nos celulares 
pessoais dos operadores. 
Outra vantagem é que a 
transportadora consegue 
medir KPIs de produtividade 
e fechamento de negócios, 
muito úteis para eventuais 

Blindagem nos órgãos 
de proteção ao crédito

Empreendedores menos escolarizados 
têm dificuldade de digitalizar os negócios

instruídos”, explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Por isso, segundo ele, empresários de todas as escolari-
dades revelaram que recorreram à modalidade online e 
delivery como alternativas para manter seus negócios na 
crise. Os menos instruídos, no entanto, passaram a fazer 
mais vendas diretas.

Os donos de negócios com ensino médio completo foram 
os que mais preservaram postos de trabalhos formais pelo 
regime CLT. Os empresários com menor escolaridade, 
segundo a pesquisa, utilizaram menos as medidas do 
governo em relação à redução de salários (3,1%) e jorna-
das de trabalho (22,3%). A proposta estava entre as oito 
emendas feitas pelo Senado à MPa 944 aprovadas  pela 
Câmara. Já entre os empreendedores com ensino superior, 
os percentuais foram de 11,6% e 28,6%, respectivamente.

No entanto, em qualquer nível de ensino, a maioria 
dos empresários disse acumular dívidas, de acordo com 
o levantamento do Sebrae, sendo o mais preocupante o 
fato de que os menos instruídos são maioria entre eles. 
Uma das razões é problema no CPF, enquanto que, para 
os mais instruídos, o problema está em irregularidades 
do CNPJ. Mesmo assim, foi o segmento que obteve mais 
empréstimos bancários (AI/Sebrae).
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59% dos empresários de nível superior apostaram em 
mudanças ou estão funcionando normalmente.

Rony Breuel (*)           

Há quem ame, mas também sabemos que 
ainda existem pessoas que não conseguem 
se adaptar facilmente ao home-office. 

Discussões à parte, essa nova forma de 
trabalho era uma grande tendência no mundo 
corporativo e, com a pandemia e a necessidade 
de distanciamento social, a tendência se tor-
nou realidade necessária para a grande maioria 
das empresas. Outra mudança que impactou 
o mundo corporativo foi a forma rápida com 
que as empresas precisaram se adequar para 
atender clientes e colaboradores. 

Além dessa agilidade, foi preciso eficácia, 
pois para que tudo funcione remotamente 
é fundamental uma estrutura básica com 
equipamentos que atendam às demandas do 

trabalho executado e também internet de boa 
qualidade. É neste processo de transformação 
e digitalização que a tecnologia se torna essen-
cial. Toda essa mudança no dia a dia ocorre 
por conta das alterações comportamentais e 
culturais dos próprios profissionais, além da 
necessidade do mercado de trabalho. 

Desta forma, exploro alguns aspectos 
tecnológicos que considero importantes 
e que devem ser analisados para se con-
quistar êxito na produtividade do trabalho 
executado no formato home-office. É 
ideal que a empresa opte por softwares 
disponíveis para uso em cloud, que é uma 
ótima opção de armazenamento de dados, 
além de ser extremamente seguro, pois 
informações sigilosas ficarão protegidas. 

Só alerto para que a utilização da rede 

de conexão à internet seja sempre a mais 
segura possível. Outro ponto importante é a 
rede interna da companhia que precisa es-
tar preparada para não ocorrer sobrecarga 
no momento em que muitos colaboradores 
acessam de uma única vez. 

Caso você trabalhe com dados muito 
sensíveis, a autenticação multifator é uma 
boa alternativa para a segurança. Ela é 
usada para garantir que apenas pessoas 
autorizadas possam acessar o sistema, e 
o login só é feito após o usuário passar 
pelos dois níveis de autenticação. Ainda 
sobre informações confidenciais, é ideal 
que as mensagens sejam criptografadas 
para evitar o vazamento de dados. 

(*) - É CEO da BR Mobile.

Tecnologia aliada ao home-office não é mais tendência, é rotina


