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Cidades inteligentes: a 
chave para a mudança

A cidadania só é plena 
quando as pessoas 
exercem seus direitos e 
deveres em sociedade

É por isso que a par-
ticipação e envolvi-
mento dos cidadãos 

na tomada de decisões 
são indispensáveis para 
a construção de soluções 
conjuntas, que tragam 
melhorias e beneficiem a 
coletividade. Quem vive o 
dia a dia das cidades é que 
conhece os seus desafios 
e deve estar no centro do 
debate sobre as resoluções 
possíveis para os proble-
mas do cotidiano, em suas 
mais variadas áreas. 

Essa é a premissa que 
fundamenta o conceito 
das cidades inteligentes. 
A integração e a conecti-
vidade são pontos-chaves 
para concretizar essa con-
cepção, já que possibili-
tam que a elaboração de 
projetos seja guiada pela 
participação social e pelo 
contínuo monitoramento 
e uso de dados. Ao levar 
em consideração a reali-
dade dos cidadãos e de 
suas respectivas regiões, a 
tecnologia é utilizada como 
um instrumento para o de-
senvolvimento econômico 
e social. 

Iniciativas bem-sucedi-
das em todo o mundo têm 
despontado como referên-
cia para países que come-
çam sua jornada rumo às 
cidades inteligentes, como 
é o caso do Brasil. Como 
um exemplo neste cenário, 
temos Medellín, na Colôm-
bia, que seu reconhecido 
processo de reformulação 
inseriu o cidadão no centro 
das decisões por meio da 
participação de comitês 
locais. 

Neste aspecto, a inovação 
acontece a partir do inten-
so intercâmbio de ideias 
entre aqueles que vivem a 
cidade e vislumbram pos-
sibilidades para corrigir as 
dificuldades encontradas, 
seja na saúde, no meio 
ambiente, na educação 
ou na segurança pública. 
Com dados integrados de 
saneamento básico, saúde 
e meio ambiente, é possível 
planejar ações preventivas 
e políticas públicas mais 
eficazes, conforme prevê 
o novo Marco Legal do 
Saneamento. 

A ampliação dos ser-
viços de tratamento de 
esgoto reduz os despejos 
in natura em bacias, rios, 
córregos e mares. Com 
isso, a expectativa é que a 
universalização dos servi-
ços de água e esgoto, além 
de reduzir o impacto no 
meio ambiente, diminuirá 
em até R$ 1,45 bilhão os 

custos anuais com saúde, 
segundo a Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). O agravamento da 
crise climática é outro fator 
a ser considerado nesse 
processo de transformação 
das cidades. 

Como exemplo, pode-
mos falar sobre a maior 
cidade portuária da Coréia 
do Sul, Busan, que tem 
uma população de 3,4 
milhões de pessoas e é 
vulnerável ao aumento do 
nível do mar, aos tufões e 
inundações. Em parceria 
com a ONU-Habitat e a em-
presa de tecnologia Ocea-
nix, Busan será berço do 
protótipo de uma cidade 
flutuante, que consiste em 
uma série de plataformas 
que flutuam na água. Com 
capacidade para acomodar 
10 mil pessoas, produzirá 
a própria comida, energia 
e água potável, sem gerar 
resíduos. 

Em um mundo em que há 
cada vez mais refugiados 
do clima, a ação sinaliza 
para um futuro em que a 
criatividade se torna uma 
aliada para encontrar so-
luções coletivas. No Brasil, 
a cidade de São José dos 
Campos se destaca entre 
o conceito de cidades 
inteligentes. E, para esti-
mular e consolidar plane-
jamentos que considerem 
os principais aspectos 
desse conceito, o Conselho 
Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP) 
organizou uma série de 
encontros regionais para 
discutir o tema e produzir 
diagnósticos locais. 

Com a coleta de infor-
mações e a colaboração 
de profissionais da área 
tecnológica, mapeamos 
os municípios do Estado 
para entender os desafios e 
potenciais de cada região. 
O resultado foi compilado 
em um diagnóstico das 
regiões, que auxiliará a 
percepção dos governos 
municipais e estadual, 
das instituições de ensino, 
órgãos públicos, empre-
sas e sociedade sobre os 
próximos passos a serem 
traçados nessa empreita-
da. Foram destacadas 160 
propostas elaboradas para 
solucionar os principais 
desafios regionais. 

Vale ressaltar que a pers-
pectiva global é de que 
até 2024 sejam investidos 
cerca de US$ 203 bilhões 
em projetos da área. Pela 
sua projeção nacional e 
internacional, São Paulo 
precisa estar na dianteira 
dessa evolução. 

(*) - Engenheiro de 
Telecomunicações, é presidente 

do Crea-SP. Instagram: @
viniciusmarchese.

Vinicius Marchese (*)

A Páscoa está chegando, 
e quem for comemorar a 
data já pode ir preparando 
o bolso. Isso porque como 
se não bastasse o aumento 
da inflação – que segundo 
projeção divulgada pelo 
Banco Central pode fe-
char esse ano em 6,86% –, 
a carga tributária aplicada 
sobre o setor deve tornar 
os preços dos produtos tí-
picos da celebração ainda 
mais caros.

Dados Impostômetro 
aponta que somente os 
tributos representam 
cerca de 39,61% do preço 
final do chocolate, 38,53% 
do ovo de Páscoa e 38,68% 
da colomba pascal - resul-
tado esse que já pode ser 
percebido nas prateleiras 
pelos consumidores. 

“Apesar do chocolate 
estar dentro do rol de 
produtos alimentícios, ele 
não é contemplado com os 
benefícios fiscais dos itens 
considerados essenciais, 
que compõem a “cesta 
básica”. 

Por isso, há claramente 
uma diferença na tributa-
ção”, comenta Giuliano 
Gioia, Tax Manager da 
Sovos Brasil, empresa 
global líder em soluções 
digitais para tributos. É 
importante ressaltar que 
o ICMS incidente sobre 
os preços dos produtos 
pascais varia de acordo 
entre as unidades da fe-
deração. Em São Paulo, 
por exemplo, o ovo de 
Páscoa foi excluído do 
regime da substituição 
tributária, após muitas 
discussões sobre os valo-

A carga tributária aplicada sobre o setor deve tornar os preços 
dos produtos típicos da celebração ainda mais caros.

No entanto, novos modelos de 
negócios passaram a surgir 
no meio com um viés mais 

social, o que tem atualizado a forma 
do segmento se expandir. Um deles 
é o das chamadas “zebras”, que se 
caracterizam pela inovação por meio 
de um empreendedorismo sustentável, 
mais focado em propósito, impacto e 
transferência. 

Diferentemente de um unicórnio - 
nome dado a uma startup avaliada em 
mais de US$ 1 bilhão -, esses grupos não 
dependem exclusivamente de aportes 
de Venture Capital (VC), o capital de 
risco, que são investimentos aplicados 
em pequenas e médias organizações 
que têm alta expectativa de rentabi-
lidade em um futuro de curto prazo. 
O motivo é a mentalidade focada em 
um capitalismo consciente desde o 
início dos processos, com padrões mais 
éticos e tecnologias que favoreçam a 
sociedade. 

“Novas empresas não podem ter o 
lucro como finalidade básica, mas sim 
como consequência. A responsabilida-
de social, sustentabilidade e inclusão 
são os verdadeiros pilares para que 
haja um crescimento saudável, envol-

Novas empresas não podem ter o lucro 
como finalidade básica, mas sim como 

consequência.

Cupons de desconto e cashback online

Startups ‘zebras’ 
e a sustentabilidade como 

modelo de negócio
A cada ano que passa vemos o crescimento das startups se elevar. De acordo com o Relatório 2021 
Wrapped Brazilian Startups, produzido pela plataforma Sling, o volume aportado nessas empresas 
brasileiras aumentou 200% no ano passado, enquanto o valor médio dos investimentos mais que dobrou
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Startups
estúdio de produtos digitais do Brasil 
que acredita no modelo de negócios 
das zebras. 

O relatório da Sling também revelou 
que as startups brasileiras contrataram 
mais de 100 mil pessoas em 2021. 
Porém, muitas empresas ainda não 
incentivam com mais veemência a 
contratação de funcionários perten-
centes a classes minoritárias e vários 
empreendedores delas ainda sofrem 
com a falta de VC. Esta lacuna na in-
clusão é mais um aspecto da realidade 
que as zebras buscam combater, o que 
ocasionou a criação do movimento 
Zebras Unite. 

Criado em 2017, o grupo vai contra 
a cultura do capital de risco e procura 
incentivar a colaboração e o desen-
volvimento empresarial sustentável. 
“O bem-estar da equipe, uma gestão 
transparente com relação às finanças, 
objetivos e resultados da empresa 
ajudam a pavimentar um ambiente de 
confiança. Com esse propósito, a startup 
pode atingir um nível de produtividade 
acessível e estratégico, feito para o futu-
ro que toda a sociedade quer e precisa”, 
afirma Alves. - Fonte e outras informa-
ções: (https://novatics.com.br/).

vendo não só os colaboradores mas a 
comunidade e as pessoas que utilizam 
esses serviços”, explica Flávio Alves, 
fundador e CEO da Novatics, o principal 

Tudo indica que a Páscoa será mais 
amarga neste ano

geopolítico que impacta a 
cadeia econômica. Afinal, 
a indústria como um todo 
teve um baque diante da 
pandemia e da situação 
de conflito na Ucrânia, 
que gerou escassez de 
insumos, alta no petróleo 
e aumento nos preços dos 
combustíveis – fatores 
que reverberam direta-
mente no bolso do consu-
midor”, conclui Giuliano.

Apesar do cenário desa-
fiador, a expectativa para 
o almoço de Páscoa no 
estado mais populoso do 
país é positiva. Estudo re-
alizado pela APAS indica 
que os produtos mais con-
sumidos na Páscoa estão 
com os preços em desace-
leração, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. “Apesar da 
inflação, os preços para o 
grupo alimentação no do-
micílio têm apresentado 
trajetória mais estável do 
que o de alimentação fora 
do domicílio, o que sugere 
maior possibilidade das 
comemorações da data 
acontecerem em casa. 

Assim, produtos como 
bacalhau, chocolate, vi-
nho, massa fresca, pes-
cada e bombom tendem 
a apresentar menor ace-
leração nos preços até 
a Páscoa ou mesmo, em 
alguns casos, uma leve 
redução. A dica é pesqui-
sar com antecedência e 
se programar para evitar 
prejuízos indigestos”, 
recomenda Giuliano. - 
Fonte e mais informaç-
ções: (https://sovos.com/
pt-br/).

res presumidos pelo Fisco 
para determinação base 
de cálculo das operações 
subsequentes. 

Com isso, acaba a figura 
do responsável pela ante-
cipação do recolhimento 
do ICMS, passando a ser 
devido pelo contribuinte 
em cada etapa da cadeia 
comercial, conforme o 
valor da sua operação. “A 
principal reclamação do 
mercado varejista antes 
dessa medida é que o valor 
pago a título de substitui-
ção tributária muitas vezes 
não representava o valor 
da gôndola. Em 2019, a 
margem ou a presunção 
de lucro do fabricante até 
a gôndola do varejista era 
de 60,98%. 

No início de 2021, o Fis-
co cravou os preços para 
cálculo do imposto e para 
os ovos de Páscoa não 
especificados estabeleceu 
margens de até 269,15%. 
Já no início deste ano o 
Fisco excluiu o ovo de 
Páscoa do regime, com isso 

o ICMS voltou a ser devido 
pelo contribuinte a cada 
operação praticada, sem 
interferência da presun-
ção de margem de lucro e 
controles detalhados para 
ressarcimento do valor 
pago a maior”, explica o 
executivo. 

Agora, o consumidor 
paulista deverá arcar com o 
ICMS de acordo com o pre-
ço praticado pelo varejista 
em diferentes estabeleci-
mentos. Variável essa que 
pode mudar dependendo 
do tipo do produto e do 
local da compra. Pesquisa 
feita pela Fundação Pro-
con-SP em 2021 encontrou 
variação de até 91,4% nos 
produtos específicos para 
a Páscoa, como bolos, 
caixas de bombons, ovos 
e tabletes de chocolate de 
diversas marcas, tipos e 
modelos.

“É preciso ponderar, 
ainda, que quando falamos 
sobre aumento de preços 
no varejo também devemos 
considerar todo o cenário 
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O mercado de cupons gerou mais de R$ 10 bilhões para 
o e-commerce durante o ano de 2021, de acordo com 
pesquisa realizada pelo Cuponomia, portal que reúne 
cupons de desconto e cashback nos principais players 
de comércio eletrônico do país. Somente o portal foi 
responsável por gerar mais de R$1,3 bilhão em vendas 
para o e-commerce em 2021. O total de economia nas 
compras em lojas online foi de R$ 80 milhões, entre uso 
de cupons e cashback. 

“O comportamento do consumidor mudou muito nos 
últimos anos e há uma crescente busca por vantagens na 

hora de realizar uma compra. O crescimento exponencial 
do mercado de cashback, quase duas vezes maior em com-
paração com os resultados de 2020, reflete muito isso”, 
afirma Ivan Zeredo, Diretor de Marketing do Cuponomia. 

“A utilização de cupons de desconto e cashback realmente 
veio para ficar e se firmar como uma excelente forma de 
economia no bolso do brasileiro”, reforça Zeredo. Entre as 
categorias com maior volume de vendas com cupons de 
desconto e cashback estão: celulares, eletrodomésticos, 
informática e cosméticos. Outras informações: (www.
cuponomia.com.br).


