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StartUps: Zaitt, a primeira Smart Store da América Latina, anuncia a abertura de franquias.

Você já imaginou fazer compras em uma loja que não possui caixas e atendentes? Essa é a proposta da
StartUp brasileira Zaitt, que, em 2019, causou alvoroço e filas intermináveis em bairros nobres de São
Paulo com a inauguração de suas primeiras unidades.

A ideia começou com a autenticação das compras por meio de um sistema de reconhecimento facial,
contudo, identificou-se uma dificuldade do procedimento, que foi alterado, sendo atualmente utilizado o
sistema de escaneamento do código do produto por meio do celular do cliente.

A rede já possui 7 (sete) lojas próprias e agora iniciará o processo de abertura de franquias, visando uma
melhor escala do produto. O objetivo é encerrar o anos de 2021 com 35 (trinta e cinco) lojas.

A Zaitt possui um desafio imenso de expansão, ante a concorrência dos aplicativos de entregas, que
praticamente extinguiram as lojas de conveniência e principalmente os pequenos mercados de bairro.
Lembre-se que no Brasil franquias de supermercados não são comuns, sendo que, atualmente, apenas a
rede Dia utiliza esse modelo de negócio.

Por outro lado, o seguimento de Smart Store vem ganhando força no mundo, sendo modelo já aplicado
pela Amazon go, pela rede de supermercados holandesa Albert Heijn e pela rede de supermercados
Hema, que pertence ao grupo Alibaba.

Agora, com a expansão programada, o grande desafio da Zaitt é estabelecer uma central única ou
parcerias de compras de produtos, de modo a possibilitar que as mercadorias chegem por um valor
competitivo, de modo a tornar atrativa a franquia, cuja taxa de royalties é de 5%.

Fonte: Valor Econômico; Zaitt.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/02/23/loja-sem-caixas-ajusta-modelo-e-lanca-franquia.ghtml
https://www.zaitt.com.br/seja-um-franqueado?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB4bMpCG9WR5fMi_eYhxM4-odogEfHAfoYIBwwUhFd3BLe6_3HVFXuwaAsuZEALw_wcB


Agro 4.0: AgTech Garage lança terceira edição do Intensive Connection.

Estão abertas as candidaturas para a terceira edição do Intensive Connection, programa de aceleração
desenvolvido pelo centro de inovação Agtech Garage, localizado em Piracicaba, região que se auto
denomina como “Vale do Silício” brasileiro.

Para esta edição a Agtech Garage busca expandir sua atuação para a américa latina, na busca por startups
que desenvolvam soluções inovadoras para os seguintes temas: (i) capacitação de agricultores para
adotarem novas tecnologias; (ii) modelos comerciais e disruptivos; ferramentas para fidelização de
clientes e soluções voltadas ao bem-estar animal; democratização do acesso a fertilizantes; tecnologias
para gestão financeira da propriedade; e, valor na restauração florestal.

São parceiros da Agtech Garage no Intensive Connection as seguintes empresas: (i) Bayer; (ii) Bunge;
(iii) Ceva; (iv) OCP; (v) Sicredi; e, (vi) Suzano Papel e Celulose.

A intensão é atrair Agtechs e Rhtechs para o programa de mentoria da AgTech Garage, visando a
identificação e desenvolvimentos de soluções que introduzam aos agricultores a mentalidade 4.0.

As inscrições para o Intensive Connection estão abertas até 09/03, e poderão ser realizadas no site do
AgTech Garage

https://www.agtechgarage.com/intensive-connection/


Tributário: STF decide que ITBI só incide após registro do imóvel.

Em julgamento proferido no ARE nº 1294969, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em
repercussão geral, acerca da não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis até o efetivo
registro da transferência da propriedade.

O caso decorreu de recurso interposto pelo Município de São Paulo, que alegava a não obrigatoriedade do
registro da transferência para fins de incidência do imposto, bastando o compromisso de venda e compra
para tanto.

Em seu voto, o Ministro Relator Luiz Fux discorreu no Município de São Paulo, afirmando estar pacificada
que a incidência do ITBI somente se verifica com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com o
registro imobiliário.

O voto do relator foi seguido por unanimidade, sendo firmada a seguinte tese de repercussão geral: “O
fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a
efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”.

Assim, os municípios não mais podem cobrar o ITBI antes de se efetivar a efetiva transferência,
decorrente do registro imobiliário.

Fontes: STF; Valor Econômico

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6031137
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/02/17/stf-estabelece-que-itbi-so-pode-ser-cobrado-apos-registro-do-imovel.ghtml


Inovação Sustentável: Sociedade Ponto Verde firma parceria com a Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia por uma Europa mais verde.

A Sociedade Ponto Verde, entidade sem fins lucrativos, referência na área de reciclagem em Portugal,
firmou uma parceria com a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, visando tornar a
Europa um lugar mais verde.

Segundo Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, “Sabendo que uma das principais prioridades
desta Presidência é o foco numa Europa Verde, promovendo a União Europeia como líder na ação
climática, não podíamos enquanto instituição de referência na área da reciclagem de embalagens em
Portugal deixar de nos associar a estes objetivos. E ressalvamos a grande importância que este tipo de
ações tem na concretização das grandes metas preconizadas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu”.

A parceria firmada consiste na instalação no Centro Cultural de Belém de 36 kits de reciclagem
compostos por ecopontos de cada tipologia construídos em cartão, além da realização de ações de
sensibilização das equipes responsáveis pela gestão e recolha de resíduos, visando promover a utilização
correta e eficiente dos ecopontos.

Trata-se de importante parceria, que vai ao encontro das prioridades da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia e da Estratégia Portugal 2030.

Fontes: Greensavers; e, SPV.

https://greensavers.sapo.pt/spv-junta-se-a-presidencia-portuguesa-do-conselho-da-uniao-europeia-para-promover-a-reciclagem/
https://www.pontoverde.pt/quem_somos.php


Criptomoedas: Empresa Portuguesa passa a aceitar pagamento de energia elétrica com Bitcoins.

A Luzboa, sociedade comercial sediada em Viseu, que atua no mercado liberalizado de eletricidade,
anunciou que passará a aceitar o pagamento das faturas por meio de bitcoins.

O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Pedro Morais Leitão, que informou que o novo tarifário
terá o nome de “Bit Spot”e será semelhante a um outro tarifário da empresa, que faz variar o preço da
energia mensalmente, de acordo com o preço médio mensal da eletricidade no mercado ibérico.

Para Pedro Morais Leitão, “Há uma nova geração com interesse pelas criptomoedas. Estamos a querer
dar uma oportunidade para que se use novos meios de pagamento”. O presidente da Luzboa ressalta
ainda a importância da confiança no bitcoin transmitida pelo multimilionário Elon Musk, que
recentemente que irá aceitar a criptomoeda na compra de veículos da Tesla.

A Luzboa é fornecedora de eletricidade de diversos clientes empresariais e institucionais, em que se
incluem os municípios de Viseu e Pinhel, a Universidade de Lisboa, entre outros.

Ao que parece, cada vez mais o bitcoin vai se consolidar como importante moeda, em crescente
valorização.

Fontes: Expresso; e, Luzboa.

https://expresso.pt/economia/2021-02-17-Luzboa-estreia-pagamento-da-fatura-da-luz-em-bitcoin
https://luzboa.pt/

