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E-commerce: Marketplace dos varejos gera mais de R$100 bi na pandemia.

A Pandemia causada pela COVID-19 claramente tem sido inimiga dos empresários, em especial os 
varejistas, que se viram impedidos de funcionar de maneira integral, reduzindo em muito o seu 
faturamento. 

Contudo, se há algo positivo, com certeza é a expansão do e-commerce e das plataformas que operam o 
Marketplace, possibilitando que muitos lojistas que nunca operaram no meio digital possam 
comercializar seus produtos e serviços. 

A plataforma Marketplace pode ser definida, em resumo, como um shopping virtual, onde é possível 
comprar produtos de diversos lojistas no mesmo local. Atualmente, quase todas as plataformas 
eletrônicas dos grandes varejistas são Marketplace, como por exemplo, a Americanas; a Magalu; as Casas 
Bahia, dentre tantas outras.

Segundo pesquisa elaborada pelo Valor Data, com base nas informações da CVM e do Valor PRO, durante 
a Pandemia, os grandes varejistas brasileiros movimentaram cerca de R$100 bilhões de reais por meio 
do comércio eletrônico, tendo o MarketPlace como um dos seus carros chefes.

Mas nem tudo são flores na plataforma Marketplace, havendo um grande desafio aos operadores na sua 
rentabilização sem o aumento substancial dos produtos comercializados. 

Não restam dúvidas que o comércio eletrônico veio para ficar e já abrange todos os empresários, dos 
pequenos às grandes redes. Lembramos que a venda eletrônica possui regramentos diversos da física, 
sendo necessária a adequação do estabelecimento para evitar surpresas desagradáveis.         

Fonte: Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/11/23/varejo-digital-faz-r-100-bi-na-pandemia.ghtml?GLBID=134e777216eaa45cd70d31d174d76d5f93964556847635a656270592d2d6e4b6e50345a647a3774574d2d7a4d74465a467a655444384849776858524e6465646e735a566966456d664539583533497a6b797252304c313971347465396555685f5873507736513d3d3a303a7575726b786d6378776f736864786a6673717577


LawTech: Estudantes portugueses criam o “Netflix Jurídico”.

Três jovens estudantes da Universidade Católica no Porto desenvolveram uma plataforma digital 
destinada a estudantes de direito, que permite a consulta de vídeo-aulas, casos práticos e seminários 
online. 

A plataforma denominada “Themis Academy” ganhou tamanha repercussão que foi apelidada pelos 
utilizadores de “Netflix do Direito”, recebendo apoio do governo português por meio do Startup Voucher, 
sendo classificada com nota máxima em grau de inovação e resposta às necessidades do mercado.

De acordo com Luciano  Rezende, um dos criadores da plataforma, o objetivo é “aumentar a 
probabilidade de os alunos de Direito em Portugal terem melhores resultados, aumentando a absorção 
destes no mercado de trabalho e ainda, prevenindo a evasão de alunos do curso.”.

Segundo Luciano, a plataforma será “uma espécie de “Netflix” do Direito, iremos segmentar os temas de 
estudo pelos grandes ramos por exemplo Direito Privado > Direito Civil > Direitos Reais, de maneira a 
oferecer uma grade de conteúdos abrangente que possa ser útil a todos estudantes de Direito em 
Portugal, independente de qual Faculdade que frequentem.”.

Basta aguardarmos para saber se assim como o Netflix, o Netflix Jurídico ganhará muitos adeptos e se 
tornará globalmente conhecido.

Fontes: Universidade Católica no Porto e IAPMEI

https://fd.porto.ucp.pt/news/netflix-do-direito-projeto-desenvolvido-por-estudantes-da-faculdade-de-direito-sera-financiado
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/StartUP-Voucher-apoia-projeto-inovador-na-area-jur.aspx


Inovação Sustentável: Projeto “Portugal Bike Value” vence Prêmio Europeu de Promoção Empresarial 
2020.

Não é de hoje que Portugal tem se destacado no âmbito europeu por suas soluções sustentáveis de 
mobilidade, tendo diversas políticas governamentais de apoio a utilização de bicicletas. 

Nessa esteira, a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas – ABIMOTA, em parceria com a 
Universidade de Aveiro, desenvolveu o projeto “Portugal Bike Value”, cujo objetivo é “apresentar e 
promover o potencial da indústria portuguesa das bicicletas, afirmando-a como um player na cadeia de 
fornecimento do setor para a Europa e afirmar Portugal como destino de investimento estrangeiro na 
área da Mobilidade Suave.”

Referido projeto ganhou destaque na União Europeia, tendo recebido o Prêmio Europeu de Promoção 
Empresarial 2020 – EEPA, concedido pela Comissão Europeia. 

Isso consolida ainda mais a posição de Portugal entre os Estado-Membros da União Europeia mais 
inovadores. A título de exemplo, “ao longo dos 14 anos dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, 
uma iniciativa da Comissão Europeia, Portugal tem tido um lugar de relevo, com o IAPMEI a receber mais 
de 700 candidaturas e a distinguir mais de 120 projetos.”

Também é de se destacar o papel do IAPMEI, que desde 2016 Coordena no âmbito nacional os projetos 
inovadores, promovendo-os e incentivando as suas candidaturas aos prêmios internacionais.
  

Fonte: Governo de Portugal

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=portugal-galardoado-pela-comissao-europeia


Incentivo ao empreendedorismo: Em meio a segunda vaga (onda) de COVID-19 Portugal cria o PAECE 
- Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego.

Por conta da crise gerada pela Pandemia, muitos estabelecimentos fecharam em definitivo, em especial 
no setor de restauração, afetando o emprego e a vida dessas pessoas. Em virtude disso, e mesmo diante 
da segunda vaga (onda para os brasileiros) da COVID-19, o Goverrno de Portugal resolveu promover o 
empreendedorismo, por meio do.

O PAECE é um conjunto de instrumentos de promoção do empreendedorismo através de apoios à criação 
de empresas e do próprio emprego, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação 
do Próprio Emprego e no âmbito do programa Investe Jovem. São instrumentos do PAECE, dentre outros:

• Criação Próprio Emprego;

• Criação de Empresas;

• Microcrédito;

• Investe Jovem;

• Apoio Técnico.

Para mais informações sobre o PAECE e candidaturas basta acessar o site do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Portugal - IEFP 

Fonte: IEFP

https://www.iefp.pt/empreendedorismo
https://www.iefp.pt/empreendedorismo
https://www.iefp.pt/empreendedorismo

