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Como será o Natal da 
“volta ao normal” para 

os varejistas? 
Acredito que poucos 
vão questionar que 
o cinema é uma 
experiência mágica

De 1896 para cá, quan-
do as famosas fitas 
dos irmãos Lumière 

- com o trem chegando à es-
tação e trabalhadores sain-
do de uma fábrica - foram 
exibidas pela primeira vez, 
gerações experimentaram 
diversas emoções nessa cai-
xa, que nos leva a sonhos de 
um futuro utópico, outras 
dimensões e à memórias 
de um passado não vivido. 

E, há umas semanas, eu 
me senti confortável para 
levar meu filho, Joaquim, 
de quatro anos, para ver seu 
primeiro filme no cinema. 
‘Pai, o que é um cinema?’. 
Eu preferi pedir para ele 
esperar, segurar o saco 
de pipoca quase do seu 
tamanho e fechar os olhos. 
‘Segura a minha mão e vai 
andando’. Foi incrível ver 
a reação dele. Ou, melhor, 
a não reação. Ele só olha-
va para a tela. E, eu, para 
ele. Ficava vendo as cores 
refletindo no seu rostinho 
e pensando “que barato 
poder viver isso”. 

Após esse momento que 
ainda estamos passando, 
de várias renúncias e no-
vas experiências, foi muito 
bacana compartilhar com 
o Kim algo que vivi tantas 
vezes e que sempre me 
trouxe boas lembranças. 
Acho também, que foi uma 
forma de “recompensá-lo” 
um pouco depois de tantos 
“nãos” que o isolamento 
social nos impôs. 

Agora, ouso fazer uma 
generalização: todos os 
pais querem mais do que 
nunca, devolver aos seus fi-
lhos esses meses roubados. 
Claro, que ainda vivemos 
esse período complicado da 
história, com as incertezas 
de uma nova variante, mas 
como pais, queremos expor 
nossos pequenos à expe-
riências que entendemos 
serem boas para eles. 

Estamos ansiosos para 

devolver o convívio social, 
a casa cheia para a ceia de 
Natal e talvez a maioria de 
nós já se sinta confortável 
para isso, mas ainda acre-
dito que vamos usar de 
compensações para nos 
desculpar por tudo que 
eles precisaram passar e 
por algo que estava, e ainda 
está, fora do nosso alcance. 

Para se ter ideia, em 2020, 
apenas 121 shoppings, 
entre os mais de duzentos 
inseridos no levantamento 
realizado pela Spot Metrics, 
fizeram promoções espe-
cíficas para o Natal, uma 
das datas mais importantes 
do comércio. Se olharmos 
para 2019, em um cenário 
sem pandemia, foram 171 
promoções. 

Agora em 2021, o setor 
demonstra otimismo com 
mais de 200 shoppings fa-
zendo promoções de Natal, 
e cerca de metade dessas, 
devem durar até o fim do 
ano e o restante se esten-
derá até janeiro de 2022. 
Esse aumento de período 
visa incentivar o consumo e 
a participação das pessoas. 
Na espera de estimular um 
maior engajamento, alguns 
shoppings estão supervalo-
rizando seus prêmios, com 
sorteios de apartamentos 
e veículos importados hí-
bridos. 

Tamanha expectativa por 
parte dos varejistas, me 
leva a crer que neste ano, 
teremos alguns exageros 
por parte dos pais angus-
tiados. Não haveria tanto 
investimento se a chance de 
retorno não fosse real, mas 
sem dúvida, teremos uma 
tonelada de risadas acon-
tecendo em todo o Brasil, 
dentro das casas, cercados 
daqueles que amamos. 

Entre papéis de presen-
tes rasgados, rabanada 
antes da ceia e crianças 
correndo, eu espero poder 
rever aquela reação do 
Joaquim que experimentei 
dentro do cinema. 

(*) - É CEO da Spot Metrics, 
startup de tecnologia, inteligência 
de dados, CRM e produtos digitais 

para o varejo físico. 

Raphael Carvalho (*)

D - Notas Fiscais por API
Por demandar tempo e, em muitos casos, conhecimento sobre ques-
tões fiscais, a emissão de notas é um desafio para os empreendedores. 
Para ajudá-los nesse quesito, a Nota Fácil, empresa do grupo vhsys, 
lança sua solução de emissão de notas fiscais por meio de API, que 
proporciona maior autonomia e agilidade nas operações. A tecnologia 
possui comunicação automática com o órgão autorizador, o que garante 
mais agilidade. Para um empreendedor que precisa gerar notas para 
diferentes municípios, por exemplo, não precisa se adaptar a cada 
particularidade ou sistema da gestão municipal. A ferramenta garante 
que tudo isso seja feito de forma simples e automatizada. Saiba mais 
em: (https://bit.ly/32hJLbv).

E - Mundial de Inovação
Startups do mundo todo podem participar da 3ª edição do campe-
onato mundial de inovação do Zurich Insurance Group, o Zurich 
Innovation Championship 2022 - que já se consolidou como um dos 
programas com maior participação global de startups do mercado 
segurador mundial. A iniciativa dará a 12 startups a chance de 
concorrer a um prêmio de até US$ 100 mil de apoio financeiro para 
entrar no programa acelerador da seguradora. Desta forma, terão 
a oportunidade de trabalhar ao lado da empresa - contando com 
mentoria de executivos seniores - e, assim, levar seus produtos ou 
serviços a um público internacional. Inscrições e mais informações: 
(https://www.zurich.com/campaigns/zic?page_url_input_url=ht-
tps%3a%2f%2fwww.zurich.com%2fzic).   

F - Mulheres no Mercado de TI 
Cada vez mais as mulheres têm ganhado espaço em diversas áreas 
no mercado de trabalho. No setor de TI, que historicamente é do-
minado por homens, isso também vem acontecendo. Na startup de 
educação Blue (https://blueedtech.com.br), que tem como proposta 
oferecer cursos de programação de TI no modelo de financiamento 
ISA, no qual o aluno só começa a pagar quando consegue um em-
prego, o interesse do público feminino pelo curso teve um boom e o 
número de inscritas para a próxima turma, que começa em janeiro, 
já ultrapassou mais de mil mulheres. Para Daniela Lopes, CEO da 
empresa, a inclusão de mais mulheres neste mercado é de extrema 
importância e deve gerar inúmeros ganhos não apenas para as polí-
ticas de igualdade de gênero, mas também para o desenvolvimento 
socioeconômico de maneira geral.  

A - Escola do Mecânico 
Com o desafio de formar profissionais capacitados para o setor de re-
paração automotiva e equilibrar a lacuna entre vagas abertas e pouca 
gente habilitada para ocupá-las, a Escola do Mecânico, edtech que 
forma mecânicos e gera impacto social, emprego e renda, acaba de 
fechar parceria exclusiva com os Postos Ipiranga para oferecer, gratui-
tamente, uma plataforma de cursos específicos, e a distância, na área 
de mecânica. Objetiva interessados em ingressar na área ou aprofundar 
conhecimento técnico. Entre os cursos: planejamento estratégico para 
oficinas, gestão, desenvolvimento e liderança para oficinas (para quem 
quer abrir a própria oficina), cálculo de mão de obra para oficinas, propó-
sito e gestão eficiente, troca de óleo e revisão automotiva e eletricidade 
básica. Saiba mais em: (https://portaleasyead.com.br/escoladomecanico/
register_ipiranga.php). 

B - Restaurantes Digitais
Garden Brands e Mimic, duas das maiores Food Techs do país, anunciam 
a fusão de suas operações para o lançamento da Eatopia, que nasce 
sendo a maior operadora de restaurantes digitais da América Latina, 
responsável por 12 cozinhas físicas no Brasil, chamadas de hubs, com 
mais de 300 funcionários que operam diversas marcas do segmento gas-
tronômico, atendendo, atualmente, a mais de 130 mil pedidos por mês 
– o que equivale a cerca de 200 mil pessoas. Com faturamento anual na 
casa dos R$100 milhões e um modelo altamente tecnológico, replicável 
e adaptável às mais diferentes realidades e necessidades de consumo, 
os planos do grupo são audaciosos: revolucionar o mercado de delivery 
do Brasil, entregando muito mais do que pedidos, mas experiências 
completas aos consumidores. Saiba mais em: (www.eatopia.com.br).

C - Ciência e Tecnologia
O British Council, organização internacional do Reino Unido para rela-
ções culturais e oportunidades educacionais, vai selecionar 30 projetos 
que promovem a participação das estudantes do ensino fundamental 
e médio nas carreiras científicas e tecnológicas no Brasil. Cada projeto 
escolhido poderá receber aporte financeiro de até R$ 15 mil e apoio 
técnico para o seu desenvolvimento. A iniciativa do órgão britânico faz 
parte do Programa Mulheres na Ciência. O programa foi criado para 
incentivar o interesse, a participação e a formação de garotas para 
carreiras em áreas científicas e tecnológicas. As inscrições dos projetos 
estão disponíveis no site (https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-
na-ciencia/garotas-stem/chamada).

G - Patrimônio de Devedores
A Leme Inteligência Forense é especializada em localizar no exterior 
patrimônio de pessoas físicas e jurídicas que devem a brasileiros. 
Entre 2018 e o primeiro semestre de 2021, identificou R$ 8,1 bilhões 
de patrimônio de devedores, no Brasil e em outras regiões do mundo. 
O trabalho envolve soluções em tecnologias da informação – como 
automação e inteligência artificial – e uma metodologia específica, para 
análise dos resultados e encaminhamento das providências (inclusive 
judiciais) cabíveis. Quando constatam-se indicativos de patrimônio 
offshore, o grau de complexidade aumenta. Paraísos fiscais são o en-
dereço preferido das offshores (isto é, aplicações em país diferente 
daquele onde reside o beneficiário). Outras informações: (https://
lemeforense.com.br/).

H - Transporte Rodoviário
Com a chegada do fim do ano, avanço da vacinação e a alta de preços no 
setor aéreo, o turismo rodoviário tem atraído cada vez mais consumidores. 
Esse fenômeno tem levado a Buser a bater recorde de viajantes mês a 
mês. Maior plataforma de intermediação de viagens de ônibus do país, 
a startup transportou 700 mil viajantes em novembro, a melhor marca 
mensal desde 2017 - no mês anterior, foram 600 mil. A expectativa para os 
próximos meses também aponta para esse movimento: a startup projeta 
crescer 40% em dezembro, prevendo embarcar 2 milhões de pessoas 
entre dezembro e janeiro, saindo e partindo para as mais de 600 cidades 
onde a Buser opera. Para mais informações, acesse: (www.buser.com.br).

I - Mercado Odontológico
O Rio de Janeiro vai receber o mais completo evento de Inovação e 
Tecnologia já realizado na América Latina. O Rio Innovation Week, que 
acontece entre os dias 13 e 16 de janeiro, no Jockey Club, espera receber 
40 mil pessoas em quatro dias e terá mais de 500 palestrantes, 1.000 
startups e 190 expositores. Um dos espaços do evento será o Health 
Tech, que apresentará as novidades do mercado de saúde, unindo a 
área científica com soluções tecnológicas, como uma impressora que 
imprime dentadura na hora. O espaço vai aprofundar o tema Saúde 5.0, 
conceito que vem sendo utilizado para descrever as intensas mudanças 
no setor devido à implantação da tecnologia. Mais informações: (https://
rioinnovationweek.com.br/).

J - Desenvolvedores Júnior
Estão abertas as inscrições para o projeto Go!Dev, realizado pela 
idwall - referência de mercado em soluções integradas e inteligentes 
de onboarding digital - em parceria com a Gama Academy, escola espe-
cializada na formação de profissionais para o mercado digital. Gratuito 
e 100% online, o curso será realizado de 21 de fevereiro a 1 de abril, 
com uma carga horária de 166 horas, e pessoas de qualquer lugar do 
Brasil podem se inscrever. Ao todo, 45 pessoas serão selecionadas 
para receber treinamento gratuito em linguagem IOS. Os candidatos 
que se destacarem receberão propostas para fazer parte do time da 
idwall. Inscrições: (https://godev-idwall.corporate.gama.academy/).

A operadora de teleco-
municações TIM, que 
foi uma das arrema-

tantes do leilão, informou 
que já está em processo de 
execução do chamado 5G 
Full - o que usa as bandas 
específicas dedicadas ao 
funcionamento pleno da 
tecnologia - nessas cidades.

Isso acontece porque os 
termos de implantação da 
tecnologia preveem que as 
operadoras poderão iniciar 
o uso das frequências de 
imediato, contanto que res-
peitem o prazo de cobertura 
para todas as capitais até ju-
lho de 2022. O ministro citou 
Franca, Uberaba e Uberlân-
dia como exemplos de outras 
localidades que já iniciaram 
os protocolos necessários 
para o 5G. Natal também terá 
uma antecipação na oferta 
da nova tecnologia. 

“O 4G foi um avanço muito 
grande. Nós tivemos várias 

O ministro das Comunicações, Fabio Farias, destacou a liderança 
brasileira na implementação do padrão 5G na América Latina.

No trimestre encerrado em outubro, comparado com os três 
meses anteriores, a queda foi de 0,94%.

Empresas de telecomunicações 
iniciam implantação do 5G no Brasil
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que Natal, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte devem receber a infraestrutura necessária para a tecnologia do 5G em breve
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a tipo de internet. “Temos 
hoje, no Brasil, 39 milhões 
de pessoas sem internet. 
Sem celular. Elas não sabem 
o que é um sinal de internet, 
o que trabalhar em home 
office, o que é estudar a dis-
tância ou visitar um parente 
via FaceTime. Temos hoje 
um desafio que é primeiro 
conectar essas pessoas”.

Sobre o acesso à internet 
em estradas e rodovias fede-
rais, Fábio Faria relembrou 
que a cobertura integral do 
4G no modal rodoviário é 
uma das exigências contidas 
nos termos do leilão do 5G. 
“As estradas precisam da 
internet para o escoamento 
da produção, para que o 
caminhoneiro ou motorista 
possa estudar, baixar conte-
údos, receber informações 
sobre assaltos, sequestros, 
enfim. Vamos ter um Brasil 
totalmente conectado”, 
complementou (ABr).

aplicações, como FaceTime, 
WhatsApp, Uber. Depois do 
5G, outras novas virão. Va-
mos ter, por exemplo, todo 
o agronegócio conectado. 
Teremos cirurgias a distân-
cia; na educação, as crianças 
terão 5G - poderão estudar 
usando realidade aumentada 
e terão um conhecimento 

muito avançado”, explicou 
o ministro, ao destacar a 
liderança brasileira na im-
plementação do padrão 5G 
na América Latina.

Fábio Faria explicou que 
uma das principais caracte-
rísticas do leilão é a inclusão 
de pessoas que, até então, 
não tinham acesso a nenhum 

Atividade econômica caiu 0,40% em 
outubro, diz Banco Central

A atividade econômica brasileira teve variação ne-
gativa em outubro, de acordo com dados divulgados 
ontem (15) pelo Banco Central (BC). O Índice de 
Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou queda 
de 0,40% em outubro em relação ao mês anterior, 
considerando os dados dessazonalizados (ajustados 
para o período). O índice chegou a 136,87 pontos. Na 
comparação com outubro de 2020, houve redução de 
1,48% (sem ajuste para o período, já que a comparação 
é entre meses iguais). 

No trimestre encerrado em outubro, comparado 
com os três meses anteriores, a queda foi de 0,94%. 
Na comparação com o período de agosto a outubro do 
ano passado, IBC-Br teve crescimento de 1,06%. No 
acumulado do ano, foi registrada alta de 4,99%. E em 
12 meses encerrados em outubro, o indicador também 
ficou positivo, em 4,19%. O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de 
juros, a Selic, definida atualmente em 9,25% ao ano. 

O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da economia: a indústria, 
o comércio e os serviços e a agropecuária, além do 
volume de impostos. Entretanto, o indicador de ativi-
dade oficial é o PIB, calculado pelo IBGE. No terceiro 
trimestre, o PIB recuou 0,1%. Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020, o indicador registrou uma 
alta de 4% e, em 12 meses, acumulou alta de 3,9%.

A última estimativa do Ministério da Economia para 
o PIB, divulgada no mês passado, é de crescimento de 
5,1% em 2021. Já a projeção do mercado financeiro 
para o crescimento da economia deste ano está em 
4,65%. Em 2020, em meio à pandemia, o PIB do Bra-
sil caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. Foi a maior 
queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996 e que 
interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 
2017 a 2019, quando o indicador acumulou alta de 
4,6% (ABr).
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