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Como foi 2020 
para as startups 

brasileiras?

O ano de 2020 não 
poderia ter começado 
com expectativas 
melhores para o nosso 
ecossistema 

O ano, aclamado como 
“o poderoso ano das 
startups”, ganhou 

este título depois da ebuli-
ção do segmento em 2019, 
digno de cinco novos uni-
córnios brasileiros, gran-
des investimentos na área 
de inovação pela América 
Latina e o reconhecimento 
das grandes corporações. 
Mas nem o mais pessimista 
dos cenários, poderia prever 
para este ano, uma pande-
mia mundial. Entretanto, 
mesmo com as adversida-
des, será que 2020 foi um 
bom ano para as startups? 
Em alguns aspectos, foi sim! 
E vou te contar porque. 

O ano começou agitado 
já em seu segundo dia, 
com o anúncio de mais um 
unicórnio: a Loft, startup 
que compra apartamentos 
usados, faz reforma e re-
vende, ganhou o título após 
receber um investimento de 
US$175 milhões de fundos 
internacionais. E apenas 
quatro dias depois, a fintech 
Nubank divulgou sua pri-
meira aquisição na história. 
Tudo caminhava bem, até 
tomarmos consciência da 
pandemia. 

A partir daí, a palavra de 
ordem do ano, foi: transfor-
mação. Mesmo nosso setor, 
acostumado as disrupções, 
ambientes de incerteza e 
que sabe a hora de pivotar, 
teve muito a aprender nos 
primeiros meses do ano. 
Foi preciso readequar o 
planejamento, sentar em 
cima do caixa, ser criativo 
e pensar como se preparar 
para o novo cenário. E em 
um segundo momento, ava-
liar as oportunidades. Com 
certeza foi um ano desafia-
dor, mas com startups se 
mantendo como tendência. 

Alguns segmentos que 
dependiam mais do offli-
ne, como eventos, shows, 
esportes e restaurantes, 
por exemplo, foram mais 
afetados e possivelmente 
os que terão mudanças mais 
profundas nos próximos 
anos. Em contrapartida, ou-
tros segmentos foram muito 

demandados e cresceram 
neste período: como o caso 
do EAD (ensino a distância) 
que fomentou as edtechs, 
delivery, e-commerce, heal-
th techs (startups de saúde 
e bem estar) e logística. 

Resultados do Mapea-
mento de Startups 2020 que 
a Abstartups acaba de lan-
çar, indicam que 38,1% das 
startups brasileiras abriram 
processos seletivos este ano 
e apenas 15,4% realizaram 
desligamentos. Outro dado 
interessante é que mais de 
50% das startups residentes 
do CUBO, maior Hub de 
Inovação da América Latina, 
cresceram em 2020. Em 
relação a acesso a capital, 
2020 foi um ano atípico 
de investimentos, com 
registro de crescimento, 
especialmente em rodadas 
de investimentos. 

Se em 2019 as rodadas 
de SEED eram em torno de 
R$ 1,6 milhão, este ano, a 
média registrada foi para R$ 
2,4 milhões. Além disso, em 
setembro tivemos o anúncio 
de mais uma startup uni-
córnio - A VTex, startup de 
e-commerce ganhou seu tí-
tulo após aporte de US$ 225 
milhões do Softbank. Além 
disso tudo, outras pautas 
importantes marcaram o 
setor: como a assinatura do 
Marco Legal das Startups 
pela Secretaria Geral da 
Presidência da República. 

O documento é um passo 
importante, que trará mais 
reconhecimento e persona-
lidade jurídica para o setor, 
assim como as discussões 
sobre diversidade, que 
surgiram com muita força 
no ecossistema, que ainda 
se mostra com um “gap” 
gigante a ser melhorado. 
Agora, nos resta aguardar 
como serão os novos cami-
nhos para 2021. Precisamos, 
acima de tudo, entender 
como serão os cenários 
com uma possível vacina e 
reabertura, quais os novos 
desafios e readequação de 
rotina de trabalho, modelos 
de gestão e novas tendên-
cias de consumo. 

Mas independente de 
qualquer coisa, continua-
mos positivos no fomento 
ao desenvolvimento do 
ecossistema! 

(*) - É diretor executivo da 
Associação Brasileira de Startups.

José Muritiba (*)

Com a entrada em vigor da re-
solução do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) autorizando a 
retomada dos prazos para a regu-
larização das carteiras nacionais 
de Habilitação (CNHs), vencidas 
após 19 de fevereiro, é preciso 
ficar atento ao calendário para 
renovação do documento. 

A medida revogou uma reso-
lução publicada em março pelo 
órgão, que suspendeu os prazos 
para a renovação das CNHs, apli-
cação de multas, transferência de 
veículo, o registro e licenciamen-

to de veículo novo, entre outros, 
em razão da pandemia do novo 
Coronavírus.

Segundo a nova resolução, que 
já está valendo,  os documentos 
de habilitação vencidos em 2020 
ganharam mais um ano de validade. 
A medida inclui também a Autori-
zação para Conduzir Ciclomotores 
(ACC) e a Permissão Para Dirigir 
(PPD), documento provisório utili-
zado no primeiro ano de habilitação 
do condutor. 

Pelo texto, a renovação ocorrerá 
com base no mês de vencimento do 

documento. Assim, por exemplo, 
a CNH que perdeu a validade em 
junho de 2020 deve ser renovada 
no mesmo mês de 2021. O objetivo 
é evitar aglomeração de pessoas. 
Além disso, a orientação é de que 
as pessoas só devem procurar o De-
partamento Estadual de Trânsito 
(Detran) em casos emergenciais. 

Ainda de acordo com a resolução, 
para fins de fiscalização, qualquer 
documento de habilitação venci-
do em 2020 deve ser aceito até o 
último dia do mês correspondente 
em 2021. A resolução também 

determinou que, a partir de 1º de 
dezembro de 2020, fossem retoma-
dos os prazos para serviços como 
transferência veicular, comunica-
ção de venda, mudança de ende-
reço, conforme previsto no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

Outra mudança relacionada à 
CNH foi a que alterou o CTB para 
ampliar a validade do documento, 
entre outros pontos. Atualmente 
a validade máxima da CNH é de 
cinco anos para condutores de 
até 65 anos. Acima dessa idade, 
a validade máxima passa a ser 

de três anos, ou conforme laudo 
médico. 

Com a alteração, a validade do 
documento será de dez anos para 
condutores de até 50 anos de idade; 
cinco para os de 50 a 70 anos e três 
anos para condutores acima de 70 
anos. Os novos prazos só entrarão 
em vigor em abril de 2021, quando 
termina o prazo de 180 dias da pu-
blicação da lei no Diário Oficial da 
União. Ou seja, os documentos de 
habilitação expedidos antes da lei 
entrar em vigor permanecerão com 
o prazo de validade atual (ABr).

Dados do IBGE mos-
tram que a taxa de 
desemprego chegou 

em 13,3% no último trimes-
tre encerrado em junho, o 
que representa 12,8 milhões 
de pessoas. A crise também 
gerou o fechamento de mais 
de 8,9 milhões de postos de 
trabalho em apenas 3 meses. 

Pesquisa feita pela Anjos 
do Brasil indica que 64% dos 
investidores disseram que 
diminuiu sua predisposição 
para investir em startups por 
causa do Coronavírus. 

Pensando nisso, a Stark 
Bank, fintech b2b líder em 
open banking no Brasil, lis-
tou cinco dicas que podem 
ajudar as startups a se man-
ter e sobreviver em meio a 
essa crise: 
 1) Controle seu fluxo 

de caixa - Em mo-
mento de recessão 
como o que temos 
atualmente, é funda-
mental que os respon-
sáveis pelo financeiro 
das empresas saibam 
exatamente tudo que 
entra e o que sai do 
caixa. Com isso, será 
possível avaliar onde 
deve-se economizar, 
em que investir nesse 
momento, quais gastos 
cortar , como aplicar. 
Para isso, use e abuse 
das soluções e plata-
formas que permitem 
um gerenciamento 
completo do fluxo, 
gastos e recebíveis do 
mês. 

Use e abuse das soluções e plataformas que permitem um 
gerenciamento completo do fluxo.

Cada pessoa tem um organismo único, com características 
próprias e necessidades diferentes. E saber quais são essas 
particularidades é fundamental para utilizar os produtos cer-
tos e ter resultados efetivos. Apesar de existirem disponíveis 
no mercado, várias opções de produtos de diferentes marcas, 
preços e formas, a procura por cosméticos manipulados tem 
crescido e são muitas as razões pelas quais isso ocorre. 

Com os cosméticos manipulados é possível ter vários 
em um só. Um único produto pode ser o suficiente para 
resolver diferentes problemas ao mesmo tempo. Um 
creme manipulado para a pele, por exemplo, pode ajudar 
a suavizar rugas, remover manchas e olheiras, hidratar, 
trazer fotoproteção e ainda ativar o rejuvenescimento da 
pele. Sem contar que isso gera um ótimo custo benefício. 

É uma conta simples, se um único produto pode propor-
cionar inúmeros benefícios, claro que ele acaba se tornando 
economicamente mais vantajoso. Além disso, apesar de 
o preço do produto manipulado variar de acordo com a 
composição, eles costumam sair bem mais em conta, já 
que, podem ser formulados com a quantidade certa para 
cada cliente, evitando, assim, o desperdício. 

“O produto é produzido na medida certa, de acordo com 
as orientações do seu médico, que analisa as característi-
cas específicas da sua pele e pode adicionar mais de uma 
substância por produto, assim você não precisa comprar 
dois ou três cosméticos diferentes”, esclarece a diretora 
técnica da Pharmapele, Luisa Saldanha.

Os manipulados também trazem mais segurança ao con-
sumidor. Afinal, a composição é elaborada por um médico, 
por isso, todo o histórico de saúde do indivíduo é levado 
em consideração. Sendo assim, é mínima a possibilidade 
do surgimento de alergias e outros problemas durante o 
uso do cosmético manipulado. 

Com os cosméticos manipulados é possível ter vários em um só.
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IGP-DI acumula 
taxas de 22,16% no ano

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-
DI) registrou inflação de 2,64% em novembro, taxa inferior 
à apurada em outubro (3,68%) mas superior à calculada em 
novembro de 2019 (0,85%). Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o indicador nacional de inflação acumula 
taxas de 22,16% no ano e de 24,28% em 12 meses. A queda 
da taxa do IGP-DI, de outubro para novembro deste ano, 
foi puxada pelos preços no atacado e na construção civil. 

A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que 
mede o atacado, recuou de 4,86% em outubro para 3,31% 
em novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção 
caiu de 1,73% em outubro para 1,28% em novembro. Por 
outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede 
o varejo, teve alta, ao passar de 0,65% em outubro para 
0,94% em novembro (ABr).

Cinco dicas para ajudar 
sua empresa a atravessar a 
pandemia do Coronavírus

Desde o início da pandemia, os mais variados setores vêm sofrendo mudanças e drásticas consequências, 
principalmente na economia
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práticas para home 
office - Com toda 
equipe trabalhando 
remotamente e com 
esse modelo de traba-
lho se tornando cada 
vez mais comum, é 
importante não deixar 
a produtividade cair. 
Que tal desenvolver 
um guia prático focado 
no perfil e atividades 
da sua startup com 
dicas de engajamento 
para os funcionários, 
incentivos, inspirações 
e muito mais? Esse 
tipo de atitude parece 
simples mas faz toda a 
diferença no dia a dia 
dos seus colaborado-
res. 

 5) Ofereça desconto 
aos clientes - A si-
tuação não é das mais 
fáceis para ninguém, 
então que tal colocar 
em prática uma po-
lítica de descontos 
por pagamento ante-
cipado? Com isso, você 
motivará seus clientes 
a realizarem o paga-
mento adiantado de 
um produto ou serviço 
em troca de descontos. 
Além de favorecer o 
cliente, você beneficia 
também sua empresa, 
diminuindo a inadim-
plência e possibilitan-
do um adiantamento 
de receita - Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://starkbank.com/).

 2) Mude o mindset - 
Durante a crise, muitas 
oportunidades apare-
cem sem que ninguém 
perceba. Ampliando o 
campo de visão, é pos-
sível avaliar possíveis 
gaps e oportunidades 
de crescimento mesmo 
com cenário incerto. 
Aposte na criatividade 
para encontrar novas 
soluções para proble-
mas que o mercado 
irá enfrentar quando 
o furacão passar. E 
mais, automatize seus 
processos internos 
para que você consiga 
ter tempo de analisar o 
mercado e não perder 
tempo com funções 
operacionais que a 
tecnologia pode facil-
mente resolver. 

 3) Automatize proces-
sos - Como citado na 

dica anterior, mesmo 
na crise, a automati-
zação de processos 
é a chave para que o 
empreendedor tenha 
maior controle sobre 
todos os procedimen-
tos da sua empresa, 
simplificando e facili-
tando a maneira como 
podem ser executa-
dos. Isso também dimi-
nui a dor de cabeça da 
equipe, que consegue 
encontrar dados e 
informações de forma 
mais rápida e segura. 
Além de deixar o pro-
cesso mais eficiente e 
diminuir a chance de 
erros. Afinal, já pen-
sou se, em momentos 
como a quarentena 
do Coronavírus, o seu 
financeiro se trans-
formasse num grande 
colapso? 

Cresce a procura 
por cosméticos manipulados

Um outro ponto positivo é que os cosméticos manipu-
lados possuem ativos naturais, que trazem ainda mais 
benefícios ao corpo. 

Muito diferente do que acontece com vários dos cosmé-
ticos convencionais disponíveis no mercado, que contam 
com ingredientes sintéticos na composição. Até os con-
servantes dos manipulados são mais naturais do que os 
dos produtos industrializados.

Outros detalhes que podem garantir um excelente resul-
tado final e a satisfação dos clientes, são a personalização 
e certeza da farmácia escolhida. Isso porque a fórmula 
farmacêutica, com ou sem perfume, tipo de embalagem, 
podem ser determinadas pelo consumidor, no ato da mani-
pulação. Além do mais, conhecer a reputação da farmácia 
escolhida, que opta por melhores matérias-primas, também 
traz mais confiança ao utilizar o cosmético. Fonte: (www.
pharmapele.com.br).

Saiba como é feita a renovação da CNH e sua validade


