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MERCADO
FINANCEIRO

Comemorado anualmente no dia 16 de julho, o Dia do Comerciante é 
uma data para homenagear todos os profissionais que trabalham nesta 
atividade de extrema importância para o desenvolvimento econômico 
do país.   

Conheça quatro dicas que facilitam a gestão  
de estoque do seu negócio

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na vida de 
todos: em casa, no trabalho, nas escolas, nos meios de comunicação 
e nas relações sociais.    

Como as áreas da empresa podem executar 
um trabalho de forma alinhada

Para conquistar o cliente num mercado competitivo como o atual, 
é necessário que o empreendedor tente se aprofundar no mercado 
no qual atua, com pesquisas sobre o comportamento, expectativas e 
necessidades do consumidor.    

Dicas infalíveis para atrair mais clientes 
para o seu negócio
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Dinheiro, Governança, Produto e Time: 
desafios das startups early stage

A cada dia nasce uma startup 
em nosso país. De acordo com a 
Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups), já existem mais de 
14 mil startups. 

Mas, nem todas essas startups 
estão preparadas para se manter 

ou até mesmo sobreviver nos dias de 
hoje. Pensando nesse cenário, a Fisher, 
empresa líder e referência em Venture 
Building no país, separou algumas dicas 
para quem quiser iniciar ou até mesmo 
manter uma startup em pé.

Segundo o estudo realizado pela CB 
Insights, 38% das startups faliram por 
conta de falta de dinheiro ou dificuldade 
de conseguir investimentos; 35% não 
têm product market-fit; 20% não con-
seguiram competir com a concorrên-
cia; 19% não acertaram no modelo de 
negócio; 18% tiveram dificuldade com 
desafios regulatórios e 15% tiveram 
problemas de preços, dentre outros.

Para Pietro Bonfiglioli, fundador da 
Fisher, os dados mostram que entra 
ano e sai ano, os motivos pelos quais 
as empresas acabam tendo problemas 
ou até mesmo fechando são: Dinheiro, 
Governança, Produto e Time. 

“Dividindo esses quatro pilares, po-
demos dizer que os problemas entre 
sócios e a escolha do time certo é 
uma das principais causas e dores das 
startups. Outra questão é sobre a não 
necessidade daquele produto / serviço 
no mercado, o resultado acaba sendo 
frustrante e nenhuma dor (necessidade) 
é solucionada”, complementa Pietro.  

Como atuar nos quatro pilares (di-
nheiro, governança, produto e time)? 
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Dinheiro: entenda que startup é um 
business de captações contínuas e que elas 
vão acontecer a cada 18 ou 24 meses, ou 
às vezes menos. Mas, é importante saber e 
ficar atento à queima de caixa, começar   as 
captações com antecedência e entender 
que isso demora, porque senão a startup 
vai acabar ficando sem dinheiro. 

Governança: cuide muito bem do 
cap table, tome cuidado com os direitos 
que vão ser concedidos aos investidores, 
direito de voto, direito de preferência, 
pois tudo isso lá no futuro pode se voltar 
contra o empreendedor, ou pode sim-
plesmente amarrar a startup. Ter uma 
governança muito bem definida desde 
o começo é necessário.

Produto:  o empreendedor preci-
sa se apaixonar pela dor e não pelo 
produto, procure gastar muito tempo 
identificando, analisando o mercado, 
antes de começar a construir o produto/
serviço. É evidente que se não houver 
uma necessidade é muito difícil que a 
solução proposta se sustente.

Time: escolha muito bem os sócios 
da empresa primeiro, consequente-
mente, saiba escolher os colaboradores 
necessários e procure dedicar tempo 
montando o squad ideal, no futuro isso 
fará diferença.

E o mercado de Venture Builder? As 
dicas são as mesmas?

No mercado de Venture Builder, o 
lado positivo é que o mesmo processo 
já foi realizado várias vezes, então 
já é possível antecipar todos esses 
desafios e começar a tratá-los desde 
o dia zero, para que eles não virem 
problemas. 

A metodologia de venture building 
conta com uma rede e um processo 
de captação contínuo, uma definição 
de produto/serviço muito bem esta-
belecida para conseguir entender de 
fato a dor (necessidade)  do mercado, 
resultado em uma solução assertiva. - 
Fonte e outras informações: (https://
www.fishervb.com/).

Reprodução/https://conteudo.falconi.com/falconi_juntos

Programa de capacitação tecnológica online  
e gratuito

@O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Academy 
Bootcamp, um Programa de Capacitação Tecnológica promovido 

pelo instituto em parceria com uma instituição de ensino superior (FB 
UNI), utilizando recursos gerenciados pela SOFTEX, criado para formar 
profissionais em tecnologias estratégicas para o mercado de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - TIC. Com foco para o incentivo de uma 
cultura de resolução de problemas práticos e auto aprendizado por meio 
de metodologias modernas de ensino, ferramentas e tecnologias inova-
doras, o Bootcamp é um treinamento intensivo para que os estudantes 
absorvam o conhecimento teórico de maneira conjunta com a prática. 
As inscrições podem ser realizadas até 27 de julho por meio do link ht-
tps://www.atlantico.com.br/academy-bootcamp/.     Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

A PRIVACIDADE DE DADOS é FuNDAMENTAL 
PARA O SETOR DE DATA CENTERS     Leia na página 4

Foto: Divulgação DHL

Avião próprio para o transporte  
de mercadorias

A DHL Express, empresa de logística internacional, está investindo 
R$ 370 milhões no Brasil para diminuir o tempo de entrega de merca-
dorias, ampliar a atuação em ações ESG e aumentar a participação de 
mercado da empresa. Um dos destaques é o avião exclusivo para fazer 
a rota Miami-Campinas-Bogotá, um Boeing 767 com capacidade de 52 
toneladas - frequência de seis vezes na semana, com uma pausa técnica 
para manutenção. O avião, que chegou pela primeira vez ao Brasil dia 
10 de julho no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebeu investi-
mento de R$ 130 milhões. O novo voo da DHL é para dar a garantia de 
embarque para todos os clientes, independente do tamanho da remessa, 
em qualquer época do ano, sem depender das malhas aéreas comerciais.    

 Leia a coluna completa na página 5
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Propriedade rural
A partir de 15 de agosto, os 

proprietários de imóveis rurais 
devem apresentar a Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural (DITR) referente ao 
exercício de 2022. O prazo termina 
em 30 de setembro. A obrigação 
de apresentar o documento vale 
para pessoa física ou jurídica pro-
prietária, titular do domínio útil 
ou possuidora de qualquer título, 
inclusive a usufrutuária (ABr).
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