
Como a tecnologia 
pode gerar 

oportunidade 
de investimento?

De modo geral, a 
tecnologia cada vez 
mais tem mostrado a 
sua importância para 
empresas de qualquer 
segmento

Porém, a pandemia 
trouxe uma série de 
mudanças comporta-

mentais e sociais no mundo 
inteiro, e isso fez com que 
muitas companhias tives-
sem que se adaptar para 
sobreviver. Novos softwares 
e hardwares se tornaram 
essenciais como mecanis-
mos para deixar produtos 
e serviços mais acessíveis, 
ampliando muitas vezes 
sua atuação e acelerando a 
transformação digital. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela IEE - Instituto 
de Engenheiros Eletricistas 
e Eletrônicos, com 350 
executivos do Brasil, China, 
Estados Unidos, Índia e 
Reino Unido, o Coronavírus 
acelerou principalmente a 
adoção da computação em 
nuvem (55%), do 5G (52%), 
das soluções em IA e ma-
chine learning (51%), além 
da utilização de IoT (42%) 
e realidade aumentada e 
virtual (35%). 

Esses dados mostram 
um campo fértil e cheio de 
oportunidades para quem 
quer empreender e investir 
em soluções inovadoras 
para melhorar processos, 
competitividade, entender 
o comportamento dos clien-
tes, entre outros pontos. 
O momento é agora, caso 
contrário seu negócio po-
derá perder escalabilidade 
e dinheiro. 

Dentre as oportunidades, 
um segmento que tem cres-
cido muito é o de segurança 
patrimonial, principalmente 
os de veículos e de frota. 
Isso porque de acordo com 
um levantamento realizada 
pela VEJA, em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul mostra 
que no trimestre em que a 
quarentena foi adotada, de 
abril a junho, houve uma 
queda expressiva de crimes 
contra a vida (homicídios 

e latrocínios) e o patrimô-
nio (roubos e furtos) em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Porém com a reabertura 
e as atividades voltando “ao 
normal”, a tendência é que 
esse número aumente de 
forma significante. Acre-
dita-se ainda que com a 
reabertura da economia, ha-
verá um aumento gradativo 
da criminalidade, segundo 
a Secretaria da Segurança 
Pública do estado de São 
Paulo os índices de roubos 
de carga, por exemplo, su-
biram 39% no início desse 
ano, o que nos mostra a 
importância de buscar por 
soluções de segurança para 
conter e achatar a curva 
desses crimes nas estradas. 

Ou seja, estamos diante de 
um mercado cheio de possi-
bilidades, a grande questão 
é conhecer a fundo o nicho 
que se quer empreender, 
entender suas necessidades 
e, principalmente, do seu 
cliente. No segmento de se-
gurança há diversas oportu-
nidades ligados diretamente 
a tecnologia, o rastreamento 
veicular se mostra resiliente 
em momentos de crise e 
promissor em momentos 
pós crise. 

O primeiro passo impor-
tante para o empreender 
é escolher um segmento 
promissor, entendemos que 
além do segmento nosso 
mercado oferece um negó-
cio de receita recorrente 
com foco em segurança 
em um país em desenvol-
vimento. 

Vale lembrar que empre-
ender não é algo fácil, porém 
há uma procura enorme por 
parte de investidores que-
rendo apostar em negócios 
inovadores, principalmente 
ligados à tecnologia. 

A meu ver, a tendência 
daqui pra frente é ter uma 
alta demanda por controle, 
monitoramento, gestão a 
distância de tudo que está 
à nossa volta e segurança. 
A transformação digital 
chegou com tudo e você não 
pode ficar fora dessa! 

(*) - É Diretor Comercial da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 

rastreamento da América Latina. 

André Saliba (*)
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O empresário brasileiro 
Fernando Figueiredo, CEO 
da Valle Innovation, foi o pri-
meiro convidado do progra-
ma de Mentoria da Razonet 
Contabilidade Digital para o 
empreendedor sair da crise. 
Neste mês, nove mentores 
vão dedicar uma hora por se-
mana para ensinar como usar 
ferramentas de gestão e dar 
dicas para desenvolver um 
negócio ou superar uma cri-
se, afinal estamos passando 
por um dos momentos mais 
desafiadores globalmente 
para o mundo dos negócios.

Fernando mora na Califór-
nia, sua empresa está no Vale 
do Sílício e ele é atento às 
rápidas mudanças no mundo 
corporativo ao mostrar que 
o capital humano e o cliente 
são peças-chave para obter 
sucesso e lucro. Em rápida 
explicação sobre a formação 
daquela região como meca 
da inovação, que causou 
disrupção no ambiente dos 
negócios tradicionais e hoje 
se reveste de ponte para o 
mundo digital, Fernando 
mostrou empresas que co-
meçaram pequenas e hoje 
são gigantes de mercado. 

Empresas como a Ama-
zon – criada em 1994 como 
livraria delivery e hoje é uma 
multiplataforma que valerá 2 
trilhões de dólares em 2023; 
a Zappos (venda sapatos 
pela web que conquistou 
clientes porque permite 
devolução em até 1 ano) 
e o clube de assinatura de 
roupas femininas Stitch Fix.     

“Esses são exemplos de 

O capital humano e o cliente são peças-chaves para obter 
sucesso e lucro.

Alinhada com a saúde, sustentabili-
dade e inovação, a Telite expandiu os 
estudos e criou um novo projeto que 
completaria assim a cadeia altamente 
sustentável criada. Com a utilização 
do Grafeno, que é fino como carbono, 
a empresa produziu um modelo de 
telha, com a mesma tecnologia de 
ponta, mas também capaz de gerar 
energia solar. 

Elas podem gerar até 30 KW mês 
por unidade, isso quer dizer que com 
apenas quatro telhas a residência será 
auto suficiente, com o custo de apenas 
35% superior ao da Telha Colonial 
Plástica comum. Acima deste número 
de telhas será possível vender o exces-
so para as concessionárias de energia. 

A tecnologia de grafeno pode ser 
utilizada em qualquer telha, levando 
energia elétrica de forma acessível, 
rápida e inteligente, mesmo com 
tempo nublado ou chuvoso. A Telite, 
empresa de Leonardo Retto, começou 
em 2013 como um negócio familiar. 

Leonardo Retto, CEO da Telite.

No acumulado do primeiro 
quadrimestre de 2021, em 
relação a igual período de 
2020, a produção têxtil cres-
ceu 30,9% e a de confecção, 
27,6%. Nos últimos 12 meses, 
registrou-se avanço de 7,2% no 
primeiro segmento e queda de 
10,8%, no segundo. Fernando 
Valente Pimentel, presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção (Abit), observa que esses 
números, assim como os dados 
do PIB nacional no primeiro 
trimestre, que surpreenderam 
positivamente, mostram haver 
espaço para retomada econô-
mica este ano. 

Pimentel observa que, já 
considerando o mês de abril, 
a produção do segmento 
têxtil apresenta desempenho 
muito próximo do patamar de 
2019. A confecção, porém, 
ainda está bem abaixo do 
desempenho que apresentou 
no período pré-pandêmico. 
Pondera que, apesar dos 
números positivos do PIB 
trimestral, a retomada efetiva 
do crescimento dependerá 
da continuidade e avanço 
das reformas estruturantes, 
principalmente a tributária 
e a administrativa. “É funda-
mental criarmos um ambiente 
de negócios melhor”. 

Na sua avaliação, ainda há 

um grau elevado de incerte-
zas, derivado da persistência 
da pandemia, da necessidade 
de avanço mais rápido da 
vacinação, da preocupação 
com o baixo nível dos re-
servatórios de água e risco 
de racionamento de energia 
elétrica, bem como da agenda 
de modernização e adequação 
do arcabouço legal à deman-
da premente do aumento de 
competitividade da indústria 
e da economia. 

“É preciso considerar, ainda, 
que quanto mais formos nos 
aproximando das eleições de 
2022, será maior o impacto 
do quadro político no humor 
da economia, na confiança 
dos empreendedores e dos 
consumidores e nas decisões 
de investimentos”, frisa o 
presidente da Abit.

E alerta: “Não podemos con-
tinuar desperdiçando chances, 
pois o Brasil, na última década, 
cresceu 0,3% ao ano, ou seja, 
pouco mais de 3%, enquanto o 
mundo teve expansão superior 
a 30%. Desaprendemos de 
como promover a expansão 
do PIB de modo continuado e 
sustentável”. Para Pimentel, 
um país como o Brasil, com 
imenso potencial, não pode 
almejar nada menos do que 
crescimento de 4% por ano 
(AI/Abit). 

O risco de roubo de informações de cartão de crédito foi o item 
mais citado no país.

A Pesquisa Global de 
Fraude e Identidade 
da empresa de con-

sultoria Experian mostra 
que 62% dos negócios bra-
sileiros que participaram 
do levantamento querem 
aumentar os investimentos 
nessa área. De acordo com 
a pesquisa, essa também é 
uma preocupação do con-
sumidor brasileiro. O risco 
de roubo de informações de 
cartão de crédito foi o item 
mais citado no país. 

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a atenção está mais 
voltada para a privacidade 
online e no Reino Unido 
importa-se mais com fake 
news ou propaganda falsa. A 
pesquisa abrange países da 
América do Norte, América 
Latina, Europa e Ásia-Pací-
fico. No Brasil, as empresas 
participantes também apon-
tam o desejo de aumentar 

Abertura de 
empresas cresceu 
27,2% em fevereiro

O Indicador de Nascimen-
to de Empresas da Serasa 
Experian revelou a abertura 
de 343.811 novos negócios, 
uma expansão de 27,2% no 
comparativo entre fevereiro e 
o mesmo período de 2020. De 
acordo com o índice, as So-
ciedades Limitadas, formadas 
por dois ou mais sócios, im-
pulsionaram o crescimento do 
mês registrando alta de 71,7%. 
Para os Microempreendedores 
Individuais (MEIs), que repre-
sentam 80,3% do total de em-
presas criadas, o aumento foi de 
30,1%, enquanto as Empresas 
Individuais marcaram 1,7%. 

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, a 
criação de empresas em meio 
ao cenário econômico instável 
brasileiro confirma o empre-
endedorismo por necessidade. 
“Abrir o próprio negócio no 
Brasil acabou se tornando um 
dos meios mais viáveis para ge-
ração de renda. Mesmo com um 
cenário delicado para muitas 
empresas do país, a estagnação 
negativa dos níveis de desem-
prego e o tempo mais curto 
das burocracias de abertura de 
empresas criam um ambiente 
que favorece a ideia de começar 
um empreendimento”.

Dentre as mais de 300 mil 
empresas abertas em fevereiro 
de 2021, o setor de Serviços 
fica com a maior representa-
tividade, com 231.839 novos 
negócios. No entanto, na 
análise do comparativo anual, 
o segmento do Comércio tem 
destaque com alta com 37,8%. 
De acordo com os dados, 73,4% 
dos empreendedores vendiam 
ou passaram a utilizar as vendas 
online para garantir o fluxo de 
caixa no período de pandemia 
(AI/Serasa Experian).

Fraudes no e-commerce são a 
principal preocupação das empresas
A prevenção de fraudes é uma das principais preocupações de empresas brasileiras que atuam 
no e-commerce
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mercado online, um cresci-
mento de 10 pontos percen-
tuais no mesmo período. A 
pesquisa mostra ainda que 
as empresas se esforçaram 
para atender a demanda 
crescente. 

Nove em cada dez negócios 
analisados disseram ter uma 
estratégia digital de jorna-
da do cliente, sendo que 
quase metade delas (47%) 
implementou esta medida 
na pandemia. Esse esforço, 
no entanto, parece não ser 
suficiente para o consumi-
dor. “É uma continuação de 
uma tendência que relata-
mos em 2019, quando 95% 
das empresas disseram que 
resolveram o problema de 
reconhecimento, mas 55% 
dos clientes relataram que 
ainda não se sentiam reco-
nhecidos”, aponta o texto do 
levantamento (ABr).

o pessoal interno de apoio 
para as operações digitais. 
Na média global, que en-
volve dez países, a pesquisa 
mostra que o foco é investir 
em advanced analytics e 
inteligência artificial.

O estudo da Experian 
destaca que a presença de 
consumidores nos canais 

online aumentou expressi-
vamente com a pandemia. 
Um exemplo é o aumento 
da porcentagem dos clientes 
com mais de 40 anos que 
passaram a usar o internet 
banking. Eram 33% antes da 
pandemia e 38% em janeiro 
de 2021. Essa mesma faixa 
etária passou a pedir mais 

Indústria têxtil e de confecção 
apresenta recuperação

Empresário do Vale do Silício dá dicas 
para empreendedor sair da crise

empresas que ouviram o 
cliente, tiveram diálogo aberto 
com funcionários e sempre 
perguntam ao cliente como 
deixá-los mais satisfeitos. 
Esse é o segredo de uma em-
presa bem-sucedida, que mais 
que  solucionar o problema de 
alguém, cria mercado e está 
sempre em inovação para me-
lhor atender às expectativas 
dos consumidores”, explica 
Fernando, ao indicar cinco 
dicas para o empreendedor 
não entrar na crise:
 1) Não confunda persis-

tência com teimosia: o 
que mantém a empresa 
é o lucro. Quando a 
empresa não está bem 
financeiramente, pode 
ser determinante para 
parar. Se não compra-
rem seu produto, é bom 
parar. Invista em outra 
ideia.

 2) Inovar é sempre um pro-
cesso de dentro para fora, 
ou seja, precisa da em 
parceria e envolvimento 
dos colaboradores.

 3) Para não ser uma 
empresa defasada, 
visite os concorrentes, 
converse com o time, 
conheça as tendências 
de mercado. Hoje a 
informação é tão fácil, 
que não tem desculpa.

 4) O fundamental é ouvir 
os clientes.

 5) Não adianta ter ideia, 
sem muitas ferramen-
tas ou networking. A 
solução: procure um 
sócio, conte a ideia e 
trabalhe suas qualida-
des. Mas, o empresário 
recomenda que uma 
sociedade deve ter 
aproximadamente três 
sócios. 

A Razonet, que elaborou o 
projeto de mentoria gratuita 
para o empreendedor sair da 
crise, manterá um whatsapp 
para tira-dúvidas no mês de 
junho. As inscrições estão 
abertas: (https://razonet.
com.br/campanha-empre-
endedores-na-crise).
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Telhas capazes de gerar energia solar 
com uso do grafeno

passou a estudar sobre inovação e 
sustentabilidade. Suas pesquisas o 
levaram à elaboração de um produto 
fabricado a partir de insumos descar-
táveis, que entram em um processo 
de reciclagem, como garrafas, em-
balagens e diversas variedades de 
materiais plásticos. 

No mesmo ano, a Telite recebeu 
um aporte financeiro de R$ 700 mil 
feito por acionistas da Gávea Angels. 
Em seguida, iniciou o processo de 
produção da Telha Colonial Plástica, 
que utiliza 100% de resíduos plásticos 
retirados do meio ambiente, cerca de 
150 toneladas por mês. 

A telha é desenvolvida em PEAD, 
polietileno de alta densidade que é 
um polímero da família das poliole-
finas. Devido às suas propriedades 
mecânicas e térmicas, esse material 
atende segmentos de infraestrutura 
com alta durabilidade e facilidade na 
instalação. Fonte e mais informações: 
(www.telhatelite.com.br).
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Por se tratar de uma cidade no inte-
rior do Rio de Janeiro, os limites de 
crédito eram baixos e logo o empre-
sário sentiu a necessidade de buscar 
investidores. 

Após encerrar as operações em uma 
fábrica de telhas de fibra de vidro, que 
havia fundado com seu pai, Leonardo 


