
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilma sanciona Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação 
A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje (11) o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação em cerimônia no Palácio do Planalto. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 77/2015, que 
promove uma série de ações para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, foi aprovado pelo plenário do Senado Federal no dia 9 de dezembro. 
A ideia é aproximar as universidades das empresas, tornando mais dinâmicos a pesquisa, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país, além de diminuir a burocracia nos 
investimentos para a área. 

Segundo Dilma, o novo marco regulatório promove uma reforma na legislação que regula a 
integração entre agentes públicos e privados que compõem o sistema de ciência, tecnologia e 
inovação. “Estamos dando transparência, simplicidade e segurança jurídica a uma cooperação 
fundamental para o crescimento econômico, a geração de renda e emprego e que promova o 
desenvolvimento de forma sustentável”. 

A presidente disse que o Congresso, ao aprovar por unanimidade a legislação, demonstrou 
compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico. “É uma 
medida de curto, médio e longo prazos. Agradeço aos congressistas por esse esforço 
suprapartidário de criar as bases para que a inovação se torne o motor de nosso 
desenvolvimento”. 

Na cerimônia, também foi lançada a Chamada Universal CNPq/MCTI nº1/2016, edital promovido 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) que vai disponibilizar recursos para projetos de pesquisa 
científica e tecnológica nos próximos dois anos, em qualquer área do conhecimento, no valor de 
R$ 200 milhões. 

Vetos 
Em entrevista após a sanção do marco legal, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso 
Pansera, disse que a presidenta vetou alguns pontos do texto aprovado no Congresso. Pansera 
destacou que esses vetos “não mexem no eixo” do novo marco legal. 
Segundo o ministro, um dos vetos é referente a um trecho que isentava o recolhimento de 
impostos previdenciários sobre bolsas de pesquisa e compra de produtos. Outro veto foi em um 
trecho do texto que dispensava a realização de licitação pela administração pública nas 
contratações de empresas com faturamento de até R$ 90 milhões anuais para prestação de 
serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. 

Legislação 
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o marco legal atualiza a legislação 
brasileira para facilitar o exercício das atividades de pesquisa científica. O texto prevê a isenção e 
a redução de impostos para as importações de insumos feitas por empresas na execução de 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O marco também amplia o tempo máximo que 
os professores das universidades federais poderão trabalhar em projetos institucionais de ensino, 
pesquisa e extensão, ou exercer atividades de natureza científica e tecnológica. 
A legislação também permite a participação da União, estados e municípios no capital social de 
empresas para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores que estejam de acordo 
com as políticas de desenvolvimento científico, além de simplificar a emissão do processo de 
visto de trabalho para pesquisadores estrangeiros que vierem ao Brasil para participar de projetos 
de pesquisa. 

Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-01/dilma-sanciona-marco-legal-da-ciencia-
tecnologia-e-inovacao 

 

Facebook da Prefeitura soma cerca de 130 mil seguidores 
A fan page está no ar há menos de três anos e recebe 1.200 questionamentos/mês,  

respondidos em até 48 horas 
Menos de três anos no ar e cerca de 130 mil fãs. Esse é o resultado do trabalho diário de 
comunicação da Prefeitura pelo Facebook, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e 
Resultados (Secor).  

A fan page www.facebook.com/PrefeituraSantos alcança aproximadamente 1,5 milhão de 
pessoas por mês e recebe cerca de 1.200 questionamentos no mesmo período, cujos retornos 
acontecem em até 48 horas.  

Criado em julho de 2013, o canal permite que a população registre solicitações, elogios e queixas, 
exercendo a cidadania. É possível também compartilhar informação, conhecer e curtir as ações 
da Administração, além de interagir diretamente na timeline comentando posts ou enviando fotos 
e vídeos inbox para a publicação.  

PERFIL  
Cerca de 60% das pessoas que interagem na fan page são de Santos, seguidos dos munícipes 
de outras cidades da Baixada Santista e capital. Os visitantes comentam principalmente sobre 
serviços, eventos culturais, trânsito, obras, poda de árvores e proteção de animais.  
Entre os fãs da página, a recepcionista Audrey Hamawaki, de 43 anos, acredita que o canal é 
importante forma de comunicação com a população. “Muitas vezes não temos tempo de 
acompanhar as notícias pela televisão, jornal ou rádio. E por ali, ficamos sabemos de tudo. Estou 
sempre acompanhando as publicações e adoro o jeito que chegam as informações para nós”.  

Ela destaca: “O pessoal é muito prestativo e sempre responde às indagações. Não tem nada pior 
do que ficar sem resposta. E nessa página isso não acontece” 

Fonte: Diário Oficial de Santos 17/12/2015 

 

Estudo ratifica Cidade entre as primeiras em desenvolvimento 

Nova pesquisa da Firjan, que analisa os municípios brasileiros, traz Santos em 10º no ranking 
nacional e 8º no estadual 

Santos é a 10ª cidade mais desenvolvida economicamente do Brasil e a 8ª do Estado. Os dados 
são da edição 2015 (ano base 2013) do ranking do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM), que avalia o nível de desenvolvimento econômico de 5.517 municípios brasileiros em três 
áreas: emprego e renda, educação e saúde. O desempenho santista evoluiu em todas.  

No comparativo com o ranking ano base 2012, a Cidade subiu significativamente. Em nível 
nacional, saltou 30 posições: saiu da 44ª para a 10ª. No estadual, de 35º lugar para 8º. Na 
pontuação geral, em 2012, Santos obteve 0,8638 e na última edição 0,8846.  

O índice Firjan varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. De 
0 a 0,4 corresponde a baixo estágio de desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6, regular; entre 0,6 e 0,8, 
moderado e de 0,8 a 1,0, alto estágio de desenvolvimento. 

CONFIRMAÇÃO  

O prefeito Paulo Alexandre Barbosa destaca que o índice reafirma a boa estrutura que a Cidade 
oferece para quem mora ou pretende desenvolver negócios. “Em outros estudos, Santos aparece 
como a primeira em qualidade de vida e também com excelente colocação nos indicadores 
sociais. O desafio é melhorar cada vez mais os serviços públicos, principalmente aqueles que 
atendem as pessoas mais carentes”.  

“Apesar de haver muito o que melhorar, a modernização do porto está acontecendo, indústrias dá 
área de energia estão nos procurando e o pré-sal é uma realidade; caminha apesar dos 
problemas. Temos certeza de que os próximos anos serão de conquista para a região”, acredita o 
secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Omar Silva Junior. 

 

Fonte: Diário Oficial de Santos 27/01/2016 

 

Primeiro aplicativo de uma Prefeitura para gestantes 
O primeiro aplicativo oferecido por uma Prefeitura do Brasil voltado para gestantes será de 
Santos. A disponibilização gratuita da ferramenta digital da Escola das Mães será a partir de 
março para todas as mulheres da Cidade, na App Store (plataforma iOS) e no Google Play 
(Android). 
No aplicativo, resumos de cada atividade desenvolvida nas unidades e informações de acordo 
com o perfil (gestante, não gestante e mãe de recém-nascido), como por exemplo, métodos 
contraceptivos, sexualidade, alimentação na gestação, tipos de parto e preparo para 
amamentação. Haverá também a Agenda da Escola das Mães e o site. 

Para Rosilene, atualmente na 13ª semana de gestação, as novidades estão mais do que 
aprovadas. “Eu, que sou mãe de primeira viagem e tenho muitas dúvidas, acho que o aplicativo 
facilitará bastante a minha vida”. 

Fonte: Diário Oficial de 29/01/2016 
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Edital de  Chamamento n.º 01/2015 
A Fundação Parque Tecnológico de 
Santos, doravante denominada 
FPTS, Gestora da Incubadora de 
Empresas do Parque Tecnológico de 
Santos (IEPTS), torna público que se 
encontram abertas as inscrições para 
o processo de seleção de projetos de 
empreendimentos de base 
tecnológica e inovação para ingresso 
na IEPTS e convida os interessados 
a apresentarem suas propostas de 
projetos. 
Leia mais em: Diário Oficial de 
Santos 05/10/2015 

 
 
 

ENHANCING RELEVANCE AND 
IMPACT IN BRAZIL FOR 
RESEARCH IN GREEN 

TECHNOLOGY MANAGEMENT & 
PRODUCT SERVICE SYSTEMS 

O workshop “Enhancing Relevance 
and Impact in Brazil for Research in 
Green Technology Management and 
Product Service Systems” será 
realizado de 14 a 17 de março de 
2016 no Departamento de 
Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica (Poli) da USP. 
O objetivo do evento é permitir a 
aproximação de pesquisadores 
brasileiros e britânicos, com a 
apresentação e discussão de 
experiências de sucesso no tema. 
Para participar, o pesquisador deve 
estar vinculado a alguma instituição 
de ensino e pesquisa do Estado de 
São Paulo e ter obtido o título de 
doutor há menos de dez anos. 
O workshop conta com o apoio 
financeiro da FAPESP e do British 
Council (por meio do Newton Fund) e 
é coordenado pelos professores 
Marly Monteiro (Poli-USP) e Tim 
Baines (Aston University). 
O prazo para recebimento das 
inscrições termina no dia 10 de 
janeiro. O formulário de inscrição 
está disponível em: 
http://goo.gl/forms/ZuQTAhfKPe. 
Mais informações: 
workshopuspaston2016.blogspot.co
m.br e (11) 3091-5363 (r. 488). 
Fonte: 
http://agencia.fapesp.br/agenda-
detalhe/enhancing_relevance_and_i
mpact_in_brazil_for_research_in_gre
en_technology_management___prod
uct_service_systems/22483/ 
 

 
 

FAPESP ANUNCIA NOVA 
CHAMADA PARA PROGRAMA EM 

ESCIENCE 
A FAPESP anuncia a segunda 
chamada de propostas para o 
Programa de Pesquisas em 
eScience. A colaboração em 
eScience visa explorar como 
avanços de pesquisa em Compu-
tação podem ajudar a vencer 
desafios científicos e tecnológicos 
em outros domínios, e vice-versa. 
A chamada está aberta a 
pesquisadores associados a 
instituições de ensino superior ou de 
pesquisa no Estado de São Paulo. 
O objetivo principal é encorajar 
abordagens ambiciosas, novas e não 
convencio-nais para pesquisa 
multidisciplinar inovadora, de nível 
mundial, envolvendo colaborações 
entre cientistas da computação e 
pesquisadores em outras áreas do 
conhecimento. 
Os tópicos relevantes para a 
chamada de propostas estão 
relacionados a seguir. Entretanto, a 
chamada não está restrita a esses 
tópicos e temas adicionais que se 
encaixem nas áreas da eScience são 
bem-vindos. 
Algoritmos, modelos e interfaces 
humano-computador em eScience, 
incluindo: 
Modelos matemáticos; 
Ciência de dados, incluindo 
aprendizagem de máquina e 
métodos estatísticos para análise de 
dados; 
Planejamento de dados e 
ciberinfraestrutura para os 
programas BIOTA, BIOEN e 
Mudanças Climáticas Globais, da 
FAPESP; 
Processamento de sinais; 
Repositórios digitais e gerenciamento 
de dados; 
Abordagens em escalas extremas, 
incluindo big data. 
Ciberinfraestrutura para apoiar 
pesquisa em eScience, incluindo: 
Novos hardwares; 
Novos usos de ciberinfraestrutura; 
Software, serviços, protocolos e 
ferramentas de pesquisa. 
Áreas de aplicação de eScience, 
incluindo: 
Ciências Agrárias; 
Ciências Sociais, Artes e Ciências 
Humanas; 
Engenharias e Ciências Exatas, 
incluindo Astrofísica e 
Astroinformática; 
Bioinformática, Biologia e Saúde, 
incluindo Medicina de Precisão; 
Ciências climáticas e da Terra; 
Práticas e educação em eScience. 
As propostas deverão ser 
submetidas à FAPESP por meio do 
Serviço de Apoio a Gestão, SAGe. 
O total de recursos disponível para a 
chamada é de R$ 4 milhões. 
Propostas serão recebidas até o dia 
21 de março de 2016. 
A chamada de propostas está 
disponível em: 
www.fapesp.br/escience/call2015.  
Fonte: 
http://agencia.fapesp.br/_fapesp_anu
ncia_nova_chamada_para_programa
_em_escience/22282/ 
 

Prefeitura Municipal de Santos 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

Ano 3    15/01/2016 
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7 características de líderes que apaixonam seus funcionários 
Há chefes que apaixonam seus funcionários. Não no sentido da palavra, claro, mas por causa da 
capacidade que eles têm de motivar sua equipe, reter talentos e ajudar seus empregados a se 
tornarem melhores pessoas e profissionais. 

Uma reportagem, originalmente publicada na “Inc”, mostra as características destes chefes cativantes. 
Saiba quais são elas e incorpore-as na sua vida: 

1. Escutar 
Às vezes, dispor de seu tempo para ouvir o que seus comandados têm a dizer é mais importante do 
que falar as melhores palavras. Dê atenção às queixas, críticas, sugestões e elogios dos empregados. 
2. Não ser “estrelinha” 
Os empregados gostam de líderes que não se colocam em um pedestal, que são próximos a eles. Seja 
acessível. 
3. Capacitar os outros 
Não contrate pessoas apenas para que elas tragam lucros à empresa. Queira, verdadeiramente, que 
seus colaboradores cresçam pessoal e profissionalmente enquanto estiverem contigo. Dê dicas, 
ensine coisas e os aconselhe quando achar conveniente. 
4. Valorizar os sucessos 
Não pense que os empregados estão “apenas fazendo sua obrigação” ao ter um bom desempenho. A 
falta de valorização desmotiva as pessoas. Celebre o sucesso sempre que possível. Elogie. 
5. Delegar 
Além de tornar sua vida mais fácil, repassar tarefas aos outros é um sinal de que você confia nos 
componentes da sua equipe. E demonstrar confiança também motiva as pessoas, de acordo com a 
matéria. 
6. Reagir na hora certa 
Bons chefes não fazem julgamentos por impulso. Eles reagem na hora certa. Evite fazer críticas 
destrutivas publicamente e seja racional antes de tomar decisões difíceis. 
7. Admitir seus erros 
Líderes são humanos e podem errar como qualquer um. De acordo com o texto da “Inc”, não há 
problemas em assumir seus erros. Funcionários saberão quando seus líderes estão errados – eles não 
são burros. Por isso, assumir o deslize soa humilde e realista. 
Fonte: http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2016/02/7-caracteristicas-de-lideres-que-apaixonam-seus-funcionarios.html 

 

Potencial das startups do Brasil é ilimitado', diz diretor do Facebook 
O americano Ime Archibong representa os olhos do Facebook no mundo exterior: ele busca startups 
com potencial e tenta ajudá-las a crescer. Em visita ao Brasil para palestrar na Campus Party, o 
executivo falou com o jornal O Estado de S. Paulo sobre a importância das startups para o Facebook e 
o ecossistema brasileiro de startups. 

Qual a importância das startups para o Facebook? 
Temos como missão construir ferramentas para tornar o mundo mais aberto e conectado. Sempre 
fomos uma companhia orientada a parcerias. Sabemos que não vamos conseguir construir todos os 
recursos que os usuários querem sozinhos, por isso consideramos os desenvolvedores tão 
importantes. Eles nos ajudam a cumprir nossa missão. 
Como o Facebook ajuda as startups a crescer? 
Nosso programa de incentivo a startups mais conhecido é o FBStart. Com ele identificamos startups de 
alto potencial e oferecemos mentoria, serviços e licenças. Queremos tirar a dor de cabeça do 
empreendedor para que ele possa se dedicar ao desenvolvimento de aplicações. No Brasil, que é o 
quarto maior país dentro do FBStart, já ajudamos mais de 300 startups com o equivalente a US$ 12 
milhões. 
Como estão as startups brasileiras em relação a outros países? 

O ecossistema brasileiro de startups vai triplicar até 2017 e precisamos aprender com esses 
empreendedores. Estive em 28 países em 2015 e posso dizer que o Brasil está alinhado com o Vale 
do Silício. Os brasileiros já têm a mesma maturidade e são inovadores como eles. Se a qualidade se 
mantiver, o potencial do Brasil é ilimitado. 
Fonte:http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2016/02/potencial-das-startups-do-brasil-e-ilimitado-diz-diretor-do-
facebook.html 

 

Uma ideia pode valer muitos milhões 
Cresce o conceito de startup, organizações com projetos de produtos que podem dar negócio; 
tema é discutido na Campus Party 
Ideias ousadas podem se transformar em grandes negócios. Foi assim com aplicativos de celular 
famosos na atualidade, como Easy Taxi, Uber e Snapchat, e pode ser assim com projetos de 
milhares de jovens inovadores que utilizam a tecnologia como ferramenta para empreender. 

Mentes criativas estão por trás das startups, como são chamadas as organizações que tem ideias 
de produtos ou serviços a serem oferecidos e que estão em busca do modelo de negócio ideal. É 
o embrião de uma empresa. 

No campo da incerteza, jovens desenvolvem projetos que, se derem certo, atraem a atenção de 
grandes empresas. Segundo estimativa do setor, há mais de 10 mil companhias recém-criadas no 
Brasil atuando em diversas áreas, desde economia criativa até saúde e educação. Pelo menos 
três delas são da Baixada Santista. 

Em tempos de crise econômica e escassez de emprego, a vontade de ter o próprio negócio 
aumenta. Mas empreender e aproveitar o boom das startups não é nada fácil, ainda mais no 
mercado de tecnologia, que está em constante transformação. O alerta é do gerente de serviços 
do Sebrae Nacional, André Silva Spínola. 

“Abrir uma empresa por necessidade, porque se está desempregado, é certeza de insucesso. O 
ideal é abrir por oportunidade. Tem que identificar a oportunidade e, no caso das com tecnologia, 
desenvolvê-Ia rapidamente”. disse Spínola, durante a Campus Party, o maior evento de 
tecnologia da América Latina, que tem uma área exclusiva para 200 startups apresentarem suas 
ideias de negócios. 

O próprio Sebrae criou um projeto para levar 48 startups para a feira, entre 1.200 inscritas, e 
eleger a mais inovadora. “É o melhor evento para fazer o contato com o público de tecnologia e 
jovem”. 

O instituto ainda promoveu uma palestra do consultor Felipe Matos, com 16 anos de experiência 
em empreendedorismo, sobre como criar uma startup. Os dez passos essenciais para se ter 
sucesso neste ramo, citados por ele, estão listados abaixo. 

EXPOSIÇÃO 
Mais do que apenas atrair aficionados por computador, para aproveitar a internet ultra veloz de 40 
gbps, a feira tornou-se vitrine para empreendedores. “É a chance de eles poderem conseguir 
apoio, orientação, parcerias e investimentos", explica o curador da área de startups da Campus 
Party, Vinicius Machado. 
São 200 projetos, sendo 100 em estágio avançado de desenvolvimento e outros 100 ainda no 
início em exposição, na área com entrada gratuita. 

 

 
Fonte: A tribuna 28/01/2016 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
FEIRA DO EMPREENDEDOR 2016  
 
Data: 20 a 23 de fevereiro das 10h 
às 21h  
Local: Anhembi parque – pavilhão 
norte/sul — av. olavo fontoura, 
1209, são paulo - sp  
Entrada franca. Evento proibido para 
menores de 14 anos. 
Fonte: 
http://feiradoempreendedor.sebraes
p.com.br/ 
 

 
 
 
 

CHAMADA MCTI/CNPQ Nº 01/2016 
- UNIVERSAL CHAMADA 

A presente chamada pública tem por 
objetivo selecionar propostas para 
apoio financeiro a projetos que 
visem contribuir significativamente 
para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do país, em qualquer 
área do conhecimento. As propostas 
devem observar as condições 
específicas estabelecidas na parte II 
- Regulamento, anexo a esta 
chamada pública, que determina os 
requisitos relativos ao proponente, 
cronograma, recursos financeiros a 
serem aplicados nas propostas 
aprovadas, origem dos recursos, 
itens financiáveis, prazo para 
execução dos projetos, critérios de 
elegibilidade, critérios e parâmetros 
objetivos de julgamento e demais 
informações necessárias.  
Faixa A - até R$ 30.000,00 
Faixa B - até R$ 60.000,00 
Faixa C - até R$ 120.000,00 
Inscrições: 12/01/2016 a 26/02/2016 
Fonte: 
http://www.portalinovacao.mct.gov.b
r/pi/#/pi/conteudo$NjgzOA== 

 
 
 
 
 

MICROSOFT ABRE INSCRIÇÕES 
PARA 14ª COPA DO MUNDO DA 

COMPUTAÇÃO 
A partir desta terça-feira (2), até o 
dia 14 de março, estarão abertas as 
inscrições para a 14ª Imagine Cup, 
Copa do Mundo da Computação, 
organizada pela Microsoft. No 
evento, estudantes do mundo todo 
podem inscrever seus projetos de 
tecnologia e concorrer a prêmios 
que chegam a até US$ 50 mil. 
A edição desse ano terá três 
categorias: Games, Cidadania e 
Inovação. Podem participar jovens 
com idade a partir de 16 anos, 
sejam universitários, pós-
graduandos ou mestrandos. 
A primeira etapa da competição 
acontece  em abril. Nela, os inscritos 
brasileiros serão avaliados e o 
projeto eleito como mais inovador 
poderá participar da final mundial, 
em julho, na cidade de Seattle, nos 
Estados Unidos. 
Os primeiros colocados em cada 
uma das três categorias irão receber 
US$ 50 mil, enquanto os segundos 
e terceiros ganharam US$ 10 e US$ 
5 mil, respectivamente. 
Na edição do ano passado, o Brasil 
foi o campeão mundial com o time 
E-FitFashion, da USP, que 
desenvolveu um software que 
simplificava o processo de compras 
on-line de roupas sob medida. 
Clique aqui 
https://www.imaginecup.com/ para 
fazer sua incrição. 
Fonte: 
http://revistapegn.globo.com/Startup
s/noticia/2016/02/microsoft-abre-
inscricoes-para-14-copa-do-mundo-
da-computacao.html 
 
 
 
 
 
 

L’ORÉAL REALIZA SEU 
PRIMEIRO HACKATHON NO 

BRASIL 
Em busca de inovação, a marca de 
cosméticos L’Oréal realiza seu 
primeiro hackathon no Brasil. 
Marcado para os dias 18, 19 e 20 de 
março, o evento, chamado de 
“Beautyhack”, é aberto para startups 
e empreendedores da área de 
tecnologia. 
No hackathon, a L’Oréal dará aos 
participantes quatro desafios da 
área de beleza e cosméticos. A 
partir deles, os participantes 
deverão desenvolver aplicativos que 
resolvam esses desafios. 
As quatro startups finalistas ganham 
uma viagem para o Vale do Silício, 
nos Estados Unidos, para conhecer 
empresas como o Google e 
o Facebook. A melhor delas recebe 
investimento de R$ 100 mil e 
mentoria de especialistas da 
L’Oréal. 
As inscrições podem ser feitas até 
dia 1º de março no 
site www.beautyhack.com.br. O 
hackthon acontecerá no Cubo, em 
São Paulo. 
Fonte: 
http://revistapegn.globo.com/Startup
s/noticia/2016/02/loreal-realiza-seu-
primeiro-hackathon-no-brasil.html 
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Startups brasileiras driblam a crise 
Para startups de tecnologia, a crise econômica não está encolhendo os negócios. 

Enquanto as lojas de varejo amargam sucessivas quedas nas vendas, fabricantes de smartphones dão 
adeus aos dias de recordes de aparelhos comercializados e montadoras de veículos anunciam demissões 
em massa no Brasil, um outro conjunto de empresas brasileiras nacionais multiplica o número de clientes, 
atrai o interesse de investidores e vislumbra 2016 como um ano de grandes oportunidades de crescimento. 
Para startups de tecnologia, a crise econômica não está encolhendo os negócios. Ao contrário, ela é a 
grande responsável por multiplicar a demanda por produtos ou serviços e atrair investidores interessados em 
ganhos de longo prazo. 

O ano de 2015, por exemplo, foi o pior da história para a indústria de computadores. De acordo com a 
consultoria IDC, o número de PCs vendidos caiu 10,4% no mundo - no Brasil, o tombo deve ser de 37%. 
Mas, se a crise tem feito as pessoas adiarem a troca do computador, o jeito é consertar quando ele para de 
funcionar. 

Apostar nesse segmento fez a startup paranaense Encontre um Nerd - que conecta técnicos especializados 

a pessoas com dificuldades no manejo do computador - atender uma média de 600 chamados de suporte 
em domicílio por semana. "Enquanto uns perdem, outros ganham", resume Kelly de Castro, diretora de 
marketing da startup. 

Fundada no final de 2014, a Encontre um Nerd se inspirou na "economia do compartilhamento". Assim como 
no Uber, que conecta passageiros a motoristas, o Encontre um Nerd permite localizar um técnico para 
resolver o problema - da temida tela azul do Windows ao smartphone que não liga. 

Basta digitar os "sintomas" no site e esperar o algoritmo achar o nerd mais próximo do endereço informado. 
O atendimento acontece, em média, em apenas duas horas. "Quando o nerd aceita o chamado, o cliente 

recebe todos os dados dele e a previsão de chegada, assim como acontece com os motoristas do Uber", 
explica Kelly. 

Segundo a startup, em apenas um ano, o número de técnicos cadastrados chegou a 6,5 mil. "Estamos 
presentes em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, mas queremos chegar ao Brasil inteiro 
ainda neste ano", diz Kelly. 

Outra startup que está crescendo vertiginosamente é a catarinense Conta Azul. A empresa, que foi fundada 
em 2011 em Joinville, aumentou o número de clientes em 92% em 2015, dobrou seu faturamento em relação 
ao ano anterior e contratou cem novos funcionários - atualmente, são 270 pessoas. "Foi o melhor ano da 
nossa história", conta Marcelo dos Santos, um dos seis sócios da Conta Azul. 

A empresa criou um sistema de gestão totalmente acessível por meio da web e com um "jeitinho" amigável, 
mais parecido com o das redes sociais do que com os complexos e caros sistemas de gestão de gigantes 
como Totvs e SAP. 

O software é vendido para pequenas e médias empresas por meio de uma assinatura mensal, que custa a 

partir de R$ 29,90. Com o agravamento da crise econômica e aumento do desemprego, a esperança dos 
sócios é que mais gente decida abrir o próprio negócio em 2016 e a demanda pelo software da Conta Azul 
aumente. "Janeiro já se mostrou melhor que no ano passado", diz o sócio da startup. 

SOLUÇÃO 

Mas por que as startups ostentam bons resultados enquanto a economia brasileira está em marcha lenta? 
"As que estão melhor posicionadas no mercado são aquelas que resolvem problemas. No momento de crise, 
empresas e consumidores buscam formas de reduzir custos e aumentar a produtividade", explica André 
Monteiro, sócio e presidente executivo da rede de empreendedores Brazil Innovators. 
Para Pedro Waengertner, presidente executivo da aceleradora de startups Aceleratech, essas empresas 
estão em vantagem em relação às tradicionais no momento de crise, por conseguirem validar a demanda 
antes de se lançar no mercado. 

Elas também podem adotar preços mais agressivos para aumentar rapidamente a base de clientes - lucrar 
não é a principal preocupação na fase inicial. "Elas estão mais dispostas a se adaptar ao que os clientes 
precisam e têm muita vontade de crescer", diz Waengertner. "Além do mais, a crise dá mais espaço para 
que os modelos já consolidados sejam questionados." 

É esse um dos motivos que fazem com que o número de startups em operação no País continue a subir, 
apesar do momento econômico difícil. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups), o número de startups brasileiras em operação no Brasil cresceu 30,4% entre março e 
dezembro de 2015, chegando a 4,1 mil empresas iniciantes. "A crise abre espaço para disrupção, por isso 
esperamos um crescimento ainda maior no número de startups brasileiras em 2016", diz Amure Pinho, 

presidente da ABStartups. 

CAPITAL 
Com a demanda em alta por seus produtos e serviços, as startups continuam a encontrar boas 
oportunidades de investimento. O exemplo mais icônico dos últimos tempos é a Nubank, que oferece um 
cartão de crédito sem anuidade, com gestão financeira por meio de um aplicativo. 
Após receber US$ 14,3 milhões do Sequoia Capital em 2014, a startup conseguiu outros US$ 90 milhões em 
junho de 2015 e começou 2016 de bolsos cheios: recebeu US$ 52 milhões em investimentos numa rodada 
liderada pelo Founders Fund, fundo de investimento do bilionário do Vale do Silício Peter Thiel, que cofundou 
o PayPal e foi um dos primeiros investidores do Facebook. 

Embora a Nubank seja um ponto fora da curva, outras startups brasileiras não têm do que reclamar. A Loggi, 
que conecta motoboys a pessoas que precisam fazer entregas na Grande São Paulo por meio de um 
aplicativo, conseguiu levantar R$ 50 milhões de três fundos de capital de risco. 

Atualmente, a empresa possui mais de 1 mil entregadores cadastrados. "Nunca crescemos como nos 
últimos seis meses de 2015", diz o francês Fabien Mendez, cofundador e presidente executivo do serviço. 
"Estávamos acostumados a aumentar o número de entregas em 30% ao mês mas, entre novembro e 
dezembro, aceleramos para uma taxa de 50%." 

Em menor escala, a Trustvox, startup liderada por Tatiana Pezoa, também conseguiu levantar R$ 1 milhão 

com investidores anjo. A empresa, que se especializou em certificar as resenhas escritas pelos clientes de 
sites de comércio eletrônico, começou o ano passado com cem clientes e, um ano depois, já possui mais de 
450, como O Boticário e Polishop. 

Com faturamento de R$ 100 mil por mês, a empresa vê boas perspectivas para 2016. "Com o varejo 
sofrendo com a crise, a tendência é que o e-commerce cresça. E as opiniões dos consumidores sobre os 
produtos ajudam essas empresas a ter bons resultados", diz a empreendedora. "Por conta da alta do dólar, 
ficou mais barato investir em startups no Brasil", diz Monteiro, da Brazil Innovators. "Os fundos estão 
animados, porque o ecossistema brasileiro de startups é grande o suficiente e tem talentos." 

Investidores "aventureiros" e de outros países, porém, podem se tornar mais cautelosos nas apostas em 
empresas no País. "Não acho que vai haver uma retração nesses tipos de investimento, só um crescimento 
um pouco menor", diz Waengertner. 

Se a situação desfavorável se prolongar por muito tempo, porém, a situação pode mudar. De acordo com o 
sócio do fundo de investimentos Redpoint, Manoel Lemos, a crise ainda não é um problema para os 
empreendedores, mas pode vir a ser no futuro. "Se essa crise se prolongar por muitos anos, não tem jeito: 
todo mundo será afetado." 

Fonte: http://investe.sp.gov.br/noticia/startups-brasileiras-driblam-a-crise/ 

 

Empreendedores “tiozões” invadem mercado de startup 
Em um setor de movimento contínuo como o de startups, o único lugar-comum talvez seja a imagem de 

jovens que optam por investir em uma ideia.  
Porém, até esse clichê vem mudando com a entrada de profissionais mais experientes — quem tem mais de 
30 anos nesse mercado é considerado "tiozão".  

Segundo a principal entidade do setor, a ABStartup, levantamento feito no ano passado mostrou que 
empreendedores entre 31 e 40 anos já representam 36% do total.  

"A maioria (44%) ainda é de empreendedores com até 25 anos, mas o deslocamento de pessoas mais 
velhas é uma tendência que vem sendo percebida nos últimos dois anos", diz Guilherme Junqueira, diretor-
executivo da ABStartup.  

Segundo ele, a possibilidade de sucesso estimula a ida dos mais velhos ao mercado.  

"Eles viram que existem projetos que dão resultado mesmo sem conhecimento prático", afirma. 

Enquanto trabalhava na empresa familiar, Carlos Mira, 48, viu a possibilidade de negócio conectando 
caminhoneiros a possíveis fretes.  

"Fui chamado de idiota por trocar o certo pelo duvidoso", afirma Mira. Hoje, o aplicativo Truckpad, fundado 
por ele, conta com 60 colaboradores e já foi baixado por cerca de 300 mil caminhoneiros.  

A experiência traz segurança ao novo negócio, segundo os empreendedores.  

"Tenho um feeling muito mais apurado dos caminhos que a empresa deve seguir hoje e menos medo", 
afirma Andréa Miranda, 44, que decidiu fundar em 2014 a própria startup voltada a marketing digital.  

EMPOLGAÇÃO NÃO É TUDO  
Segundo Bruno Rondani, 35, organizador do Movimento 100 Open Startups, que conecta empresas a 
investidores, o foco dos empreendedores mais experientes se encaixa no mercado. 
"O jovem tem muita empolgação, o que é legal, mas não é tudo. A média de alguém de sucesso está em 36 
anos. Bons profissionais, gente mais madura; isso abre uma possibilidade enorme para os investidores", 
afirma.  

Após trabalhar em três startups, Fabiany Lima, 36, apostou na própria empresa há cerca de três anos, mas 
não teve sucesso. Só em uma outra tentativa, em 2015, é que conseguiu realizar o planejamento financeiro 
para sobreviver no mercado.  

"O empreendedor maduro consegue alocar recursos para a sustentação da empresa como um todo. O 
jovem tem muita inovação, mas a geração de dinheiro ao longo do tempo não acontece", diz.  

Para Junqueira, da ABStartup, o ideal em uma empresa de tecnologia é a junção entre a experiência e 
juventude. 

"A empresa perfeita seria o jovem empolgado com alguém experiente dando coordenadas", conclui. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1735499-empreendedores-tiozoes-invadem-mercado-de-start-

up.shtml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INPE RECEBE PROPOSTAS DE 
PROJETOS INOVADORES NA 

ÁREA ESPACIAL 
 

Edital tem R$ 25 milhões para 
desenvolvimento de produtos e 
servidores inovadores voltados à 
indústria aeroespacial e de defesa 
do estado de São Paulo. Finep e 
Fapesp também participam do 
programa. 
O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe/MCTI) recebe até 4 
de abril propostas para o 
desenvolvimento de produtos, 
processos e serviços inovadores 
voltados à indústria aeroespacial e 
de defesa do estado de São Paulo. 
O Programa PIPE/PAPPE 
Subvenção dispõe de R$ 25 milhões 
divididos entre o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Finep e FNDCT e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fabesp). 
Os principais temas do programa 
são instrumentos embarcados da 
missão Equars; eletrônica e óptica 
espacial; propulsão; transponder 
digital e antena; suprimento de 
energia; integração de sistemas; 
controle de atitude e órbita. 
Podem participar do edital micro, 
pequenas e médias empresas 
sediadas em São Paulo. As 
empresas participantes vão receber 
até R$ 1,5 milhão por projeto 
durante 24 meses. Como resultado, 
a Fapesp e a Finep esperam 
proporcionar às empresas 
participantes a criação de novas 
tecnologias e novos conhecimentos 
com aplicações e objetivos práticos; 
contribuição para formar recursos 
humanos qualificados na área do 
projeto; possibilidade de assegurar 
ao produto viabilidade técnica para 
produção em escala; melhorias na 
qualidade do produto; garantia de 
adequação do produto a normas, 
certificações técnicas e 
comprovações de desempenho. 
A seleção pública está disponível 
em www.fapesp.br/9961. 
O edital foi apresentado na sede do 
Inpe no dia 3 de fevereiro. No 
encerramento do evento, que reuniu 
cerca de 80 pessoas, o diretor do 
instituto, Leonel Perondi, apresentou 
um panorama histórico do programa 
espacial brasileiro, traçando um 
paralelo com o desenvolvimento da 
indústria aeronáutica nacional. Ele 
defendeu a consolidação de uma 
política de Estado na área espacial, 
como forma de garantir a 
manutenção e a continuidade dos 
investimentos no setor, 
impulsionando assim o efetivo 
desenvolvimento das empresas e 
profissionais ligados às aplicações 
espaciais. 
Fonte: 
http://www.mcti.gov.br/noticia/-
/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/cont
ent/inpe-recebe-propostas-de-
projetos-inovadores-na-area-
espacial;jsessionid=3E7ADC6C127
BBB8ECA44C1072050047B 
 
 
 
 
 

COM O TEMA INOVAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO, PRÊMIO 

MERCOSUL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA ABRE AS 

INSCRIÇÕES 
Estão abertas até 07 de março as 
inscrições para o Prêmio Mercosul 
de Ciência e Tecnologia. Com o 
tema Inovação e 
Empreendedorismo, o prêmio 
convida estudantes, jovens 
pesquisadores e equipes de 
pesquisa a apresentarem trabalhos 
desenvolvidos nas áreas de 
inovação tecnológica, geração de 
startups e aceleradoras e gestão da 
inovação, além de modelos e 
propostas voltados para o 
empreendedorismo e de 
ferramentas facilitadoras da criação 
de uma cultura empreendedora em 
empresas e instituições. 
Dividido em cinco categorias, o 
Prêmio Mercosul mobiliza desde 
estudantes do ensino médio até 
pesquisadores sêniores, incluindo 
equipes de pesquisa. O objetivo é 
reconhecer os trabalhos que 
representem uma contribuição para 
o desenvolvimento científico e 
tecnológico dos países membros e 
associados ao Mercosul e incentivar 
a pesquisa e a inovação no bloco. 
Além disso, o prêmio contribui para 
o processo de integração regional a 
partir do incremento na difusão de 
realizações e dos avanços no 
campo do desenvolvimento 
científico e tecnológico do Mercosul. 
O Prêmio Mercosul é lançado 
simultaneamente na Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Para mais informações, 
acesse o site 
http://www.premiomercosul.cnpq.br/
web/pmct/inicial 
Fonte: 
http://www.mcti.gov.br/noticia/-
/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/cont
ent/com-o-tema-inovacao-e-
empreendedorismo-premio-
mercosul-de-ciencia-e-tecnologia-
abre-as-inscricoes 
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Pesquisa retrata o uso de aplicativos 

Uma pesquisa sobre uso de aplicativos em smartphones e tablets. divulgada na última semana 
pelo Yahoo, fez uma radiografia do relacionamento de usuários e programas, revelando um 
aumento médio de 58% no uso de apps em 2015. 

Somente as categorias de customização, notícias e produtividade fugiram à regra e alcançaram 
aumento de mais de três dígitos cada uma, de acordo com a pesquisa, realizada pela Flurry, 
ferramenta de análise de uso de dados móveis. 

Os apps de customização, como bloqueio de tela para Android, teclados com emojis 
personalizados e que permitem compartilhar conteúdo personalizado em plataformas como 
Facebook e Snapchat, foram os que registraram maior crescimento em suas sessões: 344%. 

Jornais e revistas aparecem em segundo lugar, com evolução de 135%, o que, segundo a 
pesquisa, confirma a tendência de consumo de conteúdo em novas plataformas. 

Em terceiro lugar, surgem os aplicativos ligadas a produtividade, como Google Docs, Slack e 
Quip. 

IMPULSO 
Nela, também foi identificado que as estatísticas de aumento foram impulsionadas por usuários 
existentes de smartphones e tablets, e não de novos usuários, como era esperado. 
Em 2015, estima-se que 40% do crescimento total nas sessões veio de consumidores já 
inseridos, em comparação com 20% em 2014 e 10% em 2013. 

PHABLETS 
Palavra que une tablet com smartphone, os phablets são os celulares com telas entre cinco e sete 
polegadas. 
A pesquisa do Yahoo demonstrou que o tempo de navegação nesses dispositivos cresceu 334% 
entre 2014 e 2015, comparado a 117% para todos os tipos de aparelhos. 

Fonte: A Tribuna 19/01/2016 

 

 

Qual é a melhor rede social para o seu negócio? 

No mundo offline, o empreendedor sabe que sua loja não pode ficar escondida das pessoas. 
Quanto mais gente passando, maiores as chances de alguém entrar e comprar. 

Uma lógica parecida acontece no mundo virtual, só que o empreendedor precisa encontrar o seu 
público nas redes sociais, e não apenas buscar o melhor ponto comercial. Para se ter uma ideia, 
uma pesquisa da Secretaria de Comunicação Social (Secom), do governo federal, revelou que 
92% das pessoas que usam a internet estão nas redes sociais. 

Mas são tantas redes, com tantas particularidades, que fica difícil não se perder e escolher a 
melhor para o seu negócio. Para ajudá-lo nesta tarefa, vamos ver as principais características de 
cada uma das mídias sociais mais famosas para você descobrir qual é a melhor para a sua 
empresa. 
 “Você precisa descobrir onde está seu público e ficar lá. Não há uma única resposta para os 
vários setores do mercado, depende muito do tipo de público. Mas, sem dúvida, uma empresa 
que está na rede que o seu cliente usa sai na frente”, resume Edney Souza, o Interney, um dos 
especialistas em redes sociais mais conhecidos no Brasil. 

 FACEBOOK  
O relatório da Secom afirma que, no Brasil, o Facebook ainda é a rede social mais utilizada, 
contando com 83% da população que acessa a internet regularmente. Ele surgiu em 2004, mas 
só se popularizou mesmo aqui no país entre 2010 e 2011. Com o surgimento de outras redes nos 
últimos anos, o crescimento do Facebook desacelerou, sobretudo no ano passado, mas ainda 
segue sendo a principal rede em número de usuários – relatório do Facebook aponta para mais 
de 1,4 bilhão de usuários na rede. 
É uma plataforma intuitiva e bem simples de administrar. No Facebook é possível postar de tudo, 
de conteúdo escrito a fotos, vídeos e gifs. As empresas devem fazer uma página que se 
diferencie do perfil dos usuários, pelo fato de que é possível “curtir” a página e seguir suas 
atualizações.  

É uma das redes sociais mais abertas para o investimento de empresas e conta com várias 
ferramentas para ajudar os administradores a cuidar de suas fan pages. É possível, ainda, investir 
em publicidade para garantir que seus posts alcancem mais pessoas ou até conversar com um 
dos consultores do site. Hoje são mais de 2 milhões de anunciantes ativos na plataforma.  

TWITTER 
Foi o Twitter que popularizou o termo “microblog” no remoto ano de 2006. Com a regra de permitir 
publicações de apenas 140 caracteres, a rede social ganhou o mundo. Lá, os usuários podem 
seguir os perfis que interessam, mandar mensagens privadas e ainda publicar fotos e vídeos.  
É uma excelente forma de garantir uma interação rápida e direta com os usuários e de divulgar 
promoções e novidades da sua loja de maneira objetiva.  

Mas muito cuidado, seus seguidores no Twitter também devem seguir outras marcas e pessoas e, 
uma vez soterrada por outros tweets, sua publicação só será vista se o seu seguidor entrar no seu 
perfil. Por isso o Twitter é recomendável para empresas que tenham a possibilidade de atualizar 
constantemente sua conta e, mais do que isso, tenham conteúdo para atualizar. Se você acha 
que vai ter, no máximo, uma publicação por dia, talvez não seja um bom negócio.  

INSTAGRAM  
Um dos aplicativos que mais cresceram nos últimos anos e ajudou a fortalecer a cultura do 
“selfie”, o Instagram tem, atualmente, mais de 300 milhões de usuários no mundo, de acordo com 
um relatório do Facebook, que é dono do aplicativo.  
Nele, a interação se dá por meio de fotos e vídeos muito curtos, de até 15 segundos. Embora só 
recentemente esteja testando a inserção de publicações patrocinadas na timeline dos usuários, 
muitas empresas já estão usando, por conta própria, o Instagram como plataforma de vendas.  

É a rede ideal para quem trabalha com produtos que tenham um apelo visual muito forte, como 
roupas, artigos para bebês e maquiagens. Mas lembre-se que no Instagram se preza por imagens 
muito bem trabalhadas, então vale a pena fazer algum investimento técnico nesse sentido antes 
de se aventurar na rede.  

GOOGLE+  
Semelhante ao Facebook e, portanto, seu concorrente direto, o Google+ também é uma rede que 
abre muitas opções para o empreendedor. É possível publicar textos, imagens e vídeos e também 
seguir pessoas e empresas.  
De acordo com uma pesquisa da Pew Research, o G+ tem se tornado uma rede popular entre os 
adolescentes de 13 a 17 anos. Cerca de 33% deles usam a rede social do Google, segundo o 
relatório. Esta é a mesma porcentagem que usa o Twitter.  

No início do ano, o Google anunciou que faria inúmeras mudanças no G+ e dividiria a rede em 
conteúdo, bate-papo e fotos. Esse pode ser um avanço muito grande para a plataforma. Vale a 
pena ficar de olho e participar dessas mudanças.  

YOUTUBE  
A maior plataforma de publicação de vídeos tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, cerca de um 
terço das pessoas que acessam frequentemente a internet, de acordo com dados do YouTube. O 
site adquiriu contornos de rede social, uma vez que é possível comentar, compartilhar e curtir os 
vídeos, e os próprios youtubers (como são chamadas as pessoas que produzem os conteúdos) 
interagem com sua audiência.  
Os vídeos são excelentes ferramentas para ajudar a vender um produto. É a oportunidade de o 
cliente ver o funcionamento e a aparência do que quer comprar praticamente como se estivesse 
em uma loja física. Então vale muito a pena incluir vídeos nas descrições de produtos no seu site.  

Mas as possibilidades, quando se mantém um canal no YouTube, não param por aí. Você pode 
se diferenciar dos concorrentes aproveitando o potencial da gravação em vídeo para criar vídeos 
que tiram dúvidas, que comparam dois produtos e usar sua criatividade para aproveitar a larga 
audiência que este canal tem.  

Vale lembrar, também, que é preciso levar em consideração onde está a maioria do seu público e 
qual é o canal que eles mais acessam, do contrário você poderá acabar “falando sozinho” na 
rede. Uma boa dica é bolar um formulário em que eles possam indicar em qual rede são mais 
ativos e até criar algumas perguntas mais específicas, como em qual horário costumam passar 
mais tempo conectados e que tipo de publicação interessa mais.  

Quando tiver várias redes sociais como resposta, siga um sábio conselho do Edney Souza, 
consultor de marketing e especialista em redes sociais: faça uma coisa de cada vez. Invista em 
uma rede, conheça e potencialize seus resultados dentro dela. Depois comece a migrar para 
outras. 
Fonte:http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/redes-sociais-e-seo/qual-e-a-melhor-rede-social-para-o-seu-
negocio.html 

 

 

FRASES PARA 

INSPIRAR 
 

 

“Daqui a 20 anos você 

estará mais 

decepcionado pelas 

coisas que você não 

fez, do que pelas que 

fez. Então, jogue fora 

suas amarras, 

navegue para longe 

do porto seguro, 

pegue os ventos em 

suas velas. Explore, 

sonha, descubra” – 

Mark Twain, escritor 

norte-americano. 

Fonte: 
http://www.agendor.com.br/blog/fr
ases-motivacionais-de-
empreendedores-de-sucesso/ 
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