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D - Mercado de Tecnologia
A Rede Transamérica de Rádio estreia novo programa de entrevistas, 
intitulado “Collab Trends”, com a cobertura dos mercados de tecnolo-
gia, inovação, startups e capital de risco no Brasil. A atração vai ao ar 
aos sábados, na faixa das 10h, além de YouTube (/AlfaConglomerado) 
e Spotify (Collab Trends). A apresentação é de Claudio Cardoso, 
consultor e pesquisador de comunicação estratégica e tecnologia da 
informação. Dividida em dois blocos de 15 minutos cada um, a pauta do 
“Collab Trends” gira em torno de tendências inspiradoras, comentários 
e novidades que geram impactos diretos na rotina diária do mundo dos 
negócios. É direcionado ao ecossistema de investidores, profissionais, 
empreendedores, pesquisadores e estudantes. Sintonias rádio: São Paulo 
(100,1 FM), Rioo (101,3 FM), Belo Horizonte (88,7 FM), Curitiba (100,3 
FM), Brasília (100,1 FM), Salvador (100,1 FM) e Recife (92,7 FM)

E - Empreendedores da Periferia
Com o objetivo de apoiar a potência de uma nova geração de empre-
endedores das periferias do Sudeste e Sul do Brasil, a Articuladora de 
Negócios de Impacto da Periferia está com as inscrições abertas para a 
segunda edição do Lab NIP, um programa de aceleração de curta duração 
gratuito. A proposta é selecionar até 30 negócios para sete semanas de 
aceleração; os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de mil 
duzentos e cinquenta reais. Ao final do processo, as seis empresas com 
melhor desempenho vão receber um capital-semente de R$ 15 mil e 
uma aceleração de seis meses. O Lab conta com o apoio da Fundação 
Arymax, Fundação Tide Setúbal, Fundação Casas Bahia, do Instituto 
Humanize e AZ Quest. Inscrições pelo site (https://impactosocial.arte-
misia.org.br/lab-nip).

F - Diabetes e Atividades
Mudar o panorama do diabetes e das doenças crônicas, promovendo – 
por meio da atividade física - a inclusão social das pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis e de seus familiares e fortalecer o SUS, esse 
é o sonho de Bruno Helman, fundador e CEO do Correndo pelo Diabetes, 
organização que visa, por meio da atividade física, fomentar a autonomia,  
amizade, acolhimento e acompanhamento da pessoa com diabetes. O 
programa oferece acompanhamento de profissionais de educação em 
diabetes, videoaulas de yoga, treinamento de fortalecimento muscular, 
planilhas de corrida/caminhada, além de encontros virtuais de troca de 
informações e conhecimentos sobre temas relevantes. Ambiente seguro 
e acolhimento para cuidar da saúde física e emocional também fazem 
parte do CPD. Mais informações: (https://correndopelodiabetes.com/).

A - Cenário Musical
O Brasil acaba de receber sua 1a plataforma de NFT de música! O assunto 
que está em alta no momento por conta do mercado das artes, agora é 
pauta no cenário musical, pois acaba de ser lançada a Phonogram.me, 
plataforma que conecta músicos e investidores. O serviço é o primeiro 
stockmarket musical da América Latina nessa categoria e permite que 
o público invista no seu artista favorito, assim como ocorre na bolsa de 
valores. A startup permite que qualquer pessoa adquira um fonograma 
e receba os royalties quando ele é executado, por exemplo, rádio,no 
streamming, em um evento e até mesmo em um programa de televisão. 
A plataforma ainda conecta músicos, colecionadores e investidores, 
por meio de um catálogo poderoso e aprofundado das mais variadas 
vertentes musicais (https://phonogram.me/).

B - Vinho Rosé
A Hipervinho, único marketplace do Brasil especializado 100% em 
vinhos, aponta tendência de apreciação dos brasileiros pelo consumo 
de vinho rosé. Nos últimos 10 anos, a bebida vem se popularizando e 
durante os primeiros meses do verão de 2021, acabou ganhando ainda 
mais visibilidade, pois se tornou o queridinho das mulheres com idade 
entre 25 e 45 anos, principalmente por conta de sua paleta de cores que 
contribuem para a produção de belas fotos instagramaveis. No último 
ano (2020), o país registrou recorde no consumo de vinhos. Entre 
janeiro e setembro, a média de crescimento no volume comercializado 
foi de 37%, o equivalente a 2,78 litros para cada habitante com idade 
acima de 18 anos. Desse valor, os vinhos rosés representam 7% do total; 
comparadas às vendas apenas dos rosés, a alta é de 35% em relação ao 
ano anterior (https://hipervinho.com.br/).

C - Startups do Agro
Startups de todo Brasil podem se inscrever até o dia 9 de abril na cha-
mada  ILPF Conecta, um desafio que visa atrair propostas de negócios 
de empresas jovens de base tecnológica, as startups do Agro, mais 
conhecidas como Agtechs. A chamada visa a seleção de tecnologias 
inovadoras para a adoção em sistemas de produção que integram ativi-
dades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, chamados 
de Integração lavoura, pecuária, floresta - ILPF. As interessadas devem 
apresentar tecnologias aplicadas às áreas temáticas da chamada, e que 
estão em sintonia com a tendência mundial de intensificação sustentável 
da produção agropecuária, e que também contribuam com o negócio do 
produtor rural e com o aspecto social da produção. Mais informações 
e inscrições pelo formulário no site: (www.wcclf2021.com.br/conecta).

G - Cultural Digital
O File Festival (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica) promove 
série de eventos online para incentivar discussões sobre arquivos de artes 
digitais. A programação do Filealive/Arquivo morto/Arquivo vivo, acontece 
entre os próximos dias 29 e 31, e fomenta conversas entre profissionais, 
artistas e teóricos que estão entre os principais influenciadores nacionais 
e internacionais do campo da arte e tecnologia. A iniciativa divulga e am-
plia o alcance de discussões sobre o apoio ao patrimônio artístico digital. 
O intuito é debater e divulgar estratégias para a produção, organização, 
catalogação, recuperação de registros e manutenção de patrimônios 
culturais digitais. Os encontros serão transmitidos ao vivo e as inscrições 
podem ser realizadas gratuitamente em: (https://alive.file.org.br).

H - Trabalho Híbrido
A Sky.One, uma das dez melhores empresas para se trabalhar segundo 
o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil, e detentora do selo Great 
Place To Work, anuncia a abertura de mais de 40 vagas de emprego para 
diversas áreas e níveis. As oportunidades de trabalho, disponíveis para São 
Paulo, serão no formato híbrido e as posições são abertas semanalmente. 
Entre os cargos disponíveis estão:Executivos de contas, Coordenador 
Comercial, Analista de Marketing, BDM, DBA, Assistente SAP, Estagiário 
de Marketing, Desenvolvedor Python, Desenvolvedor Fullstack, Analista 
de Testes, Líder Técnico, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, SDR, 
Estagiário SAP, Gerente de projetos, Arquiteto SAP, Pré-Vendas, Analista 
de Suporte e Analista de Implantação. Interessados devem enviar seus 
currículos através do site (https://www.skyone.solutions). 

I - Obras e Projetos
A Faculdade BSSP está oferecendo uma grande oportunidade para 
profissionais de diversas áreas que desejam alavancar suas carreiras 
em 2021. Estão abertas as inscrições para aulas online e gratuitas sobre 
“Gestão de Obras e Projetos”, nos dias 06, 07 e 08 de abril, às 20h. Ga-
nhos acima da média; upgrade na vida profissional; estar entre os mais 
requisitados são alguns dos benefícios de entrar na área. O objetivo do 
evento é aprimorar o currículo dos participantes a partir de experiências 
incríveis de professores que são grandes autoridades no assunto. Além 
de aprender sobre uma das áreas que teve alta demanda de profissionais 
nos últimos anos. A programação é 100% online e gratuita e as inscrições 
podem ser feitas através do site: (https://bit.ly/eventobssp).

J - Operando E-commerce  
Você já pensou em ingressar neste setor do e-commerce? Os interessados 
em abrir uma loja virtual podem participar do Ciclo MPE da camara-e.
net - palestras gratuitas e online que promovem o conhecimento. O 
evento será realizado em duas partes: a primeira será amanhã (25), e 
a segunda, na sexta-feira (26), das 19h às 22h. Os interessados devem 
se inscrever pelo site (https://www.ciclo-mpe.net). Os participantes 
aprenderão temas como planejar sua empresa de forma eficaz, desde a 
escolha do nicho de mercado; como montar a loja virtual e encontrar o 
cliente ideal; como usar a logística para atrair mais visitas à loja; legislação 
do comércio eletrônico, além de entender como funcionam os meios de 
pagamentos na internet e aprender estratégias para divulgar seu negócio. 

O impacto da violência 
no mundo logístico

O cenário da 
pandemia da Covid-19 
ajudou a explosão de 
vendas do e-commerce

Permitiu o conforto de 
receber os produtos 
em casa com a segu-

rança necessária exigida no 
momento, além dos prazos 
de entrega cada vez me-
nores. Mas, fica aqui uma 
reflexão aos leitores: o que 
acontece do momento em 
que você clica confirmando 
a compra até o momento do 
efetivo recebimento? 

Quando a compra é gera-
da, o produto em estoque 
é separado, embarcado no 
veículo de transportes e, 
dependendo do CEP de en-
trega, há uma incerteza se o 
produto chegará no seu des-
tino. Isso porque as avarias e 
os roubos são uma realidade, 
principalmente nas maiores 
metrópoles do país. 

No Rio de janeiro, por 
exemplo, o baixo policia-
mento devido ao efetivo 
insuficiente, somado à falta 
de políticas públicas de 
inclusão e ao abandono 
do Estado, propiciam um 
ambiente cujas únicas leis 
obedecidas são locais e 
realizadas por seus “donos” 
que portam fuzis. Entregar 
em determinadas regiões 
exige estratégias diferen-
ciadas, estudos, além de 
profissionais de segurança 
capacitados. 

Diante deste cenário, uma 
realidade cada vez mais 
comum é a de embarcado-
res desistirem de realizar 
entregas em determinadas 
regiões devido aos altos 
riscos, renunciando, assim, 
às vendas. Mas, será essa 
a solução, a de segregar 
regiões e aumentar ainda 
mais a desigualdade social? 

Imagina você, morador de 
uma região crítica que vive 
preso em correntes imagi-
nárias sob regras do poder 
paralelo, ter que caminhar 
longas distâncias para poder 
comprar um determinado 
produto, pois o fornecedor 
tem grande dificuldade de 
realizar a entrega. Em al-
gumas situações, é preciso 

pagar pela entrega e, ainda 
assim, há a necessidade 
de retirar o produto em 
um ponto que não é o seu 
endereço. 

Há duas dores sob este 
cenário: o consumidor que 
compra e, por vezes, não 
tem o pedido atendido de-
vido à violência da região e 
o fornecedor que se vê em 
uma sinuca de bico tendo 
que efetuar a entrega em 
regiões deflagradas, onde 
imperam o poder paralelo, 
seja por traficantes ou mili-
cianos fortemente armados, 
expondo a vida de motoris-
tas e patrimônios de trans-
portadores e cargas, além da 
imagem da empresa, é claro. 

Por isso, muitas empresas 
recorrem a escoltas arma-
das, fator que encarece o 
preço final da compra e ain-
da assim não é garantia de 
sucesso. A logística precisou 
evoluir para acompanhar as 
mudanças de cenários ou 
aceitar as perdas milionárias 
e, o pior, a transferência de 
clientes para a concorrên-
cia. Os cenários de violência 
não param de crescer nos 
grandes centros e ignorar 
isso é contar os dias para 
a falência. Mas saiba que 
existe solução. 

As empresas que contra-
taram profissionais de segu-
rança capacitados largaram 
na frente e fazem entregas 
em áreas deflagradas com 
riscos controlados. Para 
isso, as estratégias devem 
ser bem desenhadas com 
ações direcionadas para 
trazer maior segurança, 
aumento de credibilidade 
das marcas, além de mais 
vendas. 

Por fim, a complexidade 
do universo nesse mun-
do “paralelo” de entregas 
pode ter uma solução ao 
se investir numa estrutura 
de segurança particular. As 
empresas que entenderam 
que a segurança é um in-
vestimento e não um custo, 
certamente desfrutam de 
melhores resultados. 

(*) - É consultor sênior na ICTS 
Security, empresa de origem 

israelense que atua com consultoria 
e gerenciamento de operações em 

segurança (www.ictssecurity.com.br).

Eduardo Masulo (*)

Proposta que estabelece novo marco legal do setor aguarda sanção. 

O texto permite tam-
bém o acesso de 
novos agentes a ga-

sodutos de escoamento, 
instalações de tratamento 
ou processamento de gás 
natural e a terminais de Gás 
Natural Liquefeito (GNL).

Defensores do projeto 
argumentam que a proposta 
vai aumentar a participação 
de empresas privadas no 
mercado de gás natural no 
Brasil, reduzindo os custos 
de produção e o preço final 
para as empresas consumi-
doras do insumo. Também, 
que o gás natural poderá 
ajudar a reduzir o preço da 
energia elétrica, uma vez que 
parte das usinas térmicas 
usa o combustível para gerar 
eletricidade. Para a Associa-
ção Brasileira dos Grandes 
Consumidores de Energia 
(Abrace), o projeto traz se-
gurança jurídica para o setor 
e perspectivas de abertura 

A maioria das mulheres acredita que o 
governo deveria estender linhas de crédito (38%), 

além do auxílio emergencial (31%).

O mês de fevereiro foi de mulheres mais resilientes 
do que homens diante da crise no controle de suas 
pequenas e microempresas. Um levantamento feito 
pelo Sebrae mostrou que as empresárias demitiram 
menos e contrataram mais nesse mês. Além disso, 
recorreram menos a empréstimos no setor financeiro. 
No mês passado, 9% das empresárias entrevistadas 
desligaram funcionários; entre os homens, esse número 
subiu para 12%. 

Quando o assunto é contratação, 16% das empreen-
dedoras fizeram contratações, contra 13% de empre-
endedores. Questionados sobre empréstimos tomados 
em fevereiro, 52% dos empreendedores afirmaram a 
tentativa de obter empréstimo. Entre as mulheres, esse 
percentual foi um pouco menor, 46%. O Sebrae ouviu 
6.228 empresários e empresárias de todo o país entre 
25 de fevereiro de 1º de março.

A maioria das mulheres consultadas acredita que o 
governo deveria estender linhas de crédito (38%), além 
do auxílio emergencial (31%). Já 11% delas sugeriram 
o adiamento dos impostos. Entre os homens, 52% en-
tendem que a extensão de linhas de crédito deveria ser 
a medida tomada pelo governo neste momento do país.

O levantamento também mostra que as mulheres 
usam mais a internet na condução dos seus negócios. 
Setenta e quatro por cento das empresárias vendem 
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Setores da economia dizem que Lei 
do Gás reduz custos e preço final

O projeto da nova Lei do Gás, que aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro, estabelece novo marco 
legal do setor no Brasil - entre outros pontos, a mudança do regime de concessão para o de autorização 
do transporte de gás natural pela iniciativa privada

de uma mudança no rumo 
do mercado, que vai abrir 
grandes oportunidades para 
explorarmos o gás do pré-sal 
e abrir caminhos para novos 
competidores com o GNL, 
o gás em terra. E todo tipo 
de insumo que poderá abrir 
um caminho de reindustria-
lização para o país”, afirmou 
Pedrosa.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) acredita 
que a mudança no mercado 
de gás natural é “uma das 
grandes apostas do setor 
produtivo para apoiar a 
retomada do crescimento 
econômico, com geração de 
emprego e renda”. De acordo 
com a instituição, há possi-
bilidade de a indústria bra-
sileira se tornar uma grande 
consumidora de gás natural e 
“triplicar a demanda em uma 
década”, em um cenário de 
queda dos preços do produto 
pela metade (ABr). 

do mercado, auxiliando na 
retomada da economia. 

“Conseguimos consenso 
entre mais de 70 setores 
industriais dos mais diversos 
segmentos, representados 
pelo movimento “Gás para 
sair da crise”, incluindo os 
agentes da própria cadeia 
produtiva do gás, como 
produtores reunidos no IBP 
[Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo e Gás], os transporta-

dores, da ATGás [Associação 
de Empresas de Transporte 
de Gás Natural por Gasodu-
to] e a CNI [Confederação 
Nacional da Indústria]”, dis-
se o presidente da Abrace, 
Paulo Pedrosa.

Na avaliação da Abrace, 
a expectativa é a mudança 
no mercado de gás, com 
potencial de gerar R$ 60 
bilhões de investimentos 
por ano. “Todos precisamos 

Mulheres contrataram mais e 
demitiram menos em fevereiro

seus produtos ou serviços de forma digital. Entre os 
homens, esse percentual cai dez pontos.

“Percebemos que os pequenos negócios mantidos 
por mulheres seguem a tendência de vendas online 
e marketing por meio de mídias sociais. Esse movi-
mento já vinha sendo notado, mas foi acelerado com 
a pandemia”, disse o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles (ABr).


