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Olá,
Empreendedor(a)

O ano de 2021 está chegando ao fim. Por isso,
selecionamos alguns materiais entre e-books,
ferramentas, artigos, blogs e vídeos sobre os principais
assuntos que rolaram durante o ano. 
Vamos juntos, conferir?!

Atenciosamente,
Equipe Programa Centelha



LE
G
EN

D
A

Sempre que ver um dos ícones ao lado
ele estará relacionado ao tipo de material
presente em cada temática, basta clicar
no hiperlink para ter acesso ao conteúdo.

Como utilizar este 

material?

Podcast

Blog

Livro

Artigo

E-book

Vídeo

Ferramenta



 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM 2021
E-books, artigos e vídeos para conferir

Distrito

Startups brasileiras
movimentam US$ 5,2 bi
e batem recorde no
semestre

GEM

2020/2021 Global Report 

Gov.br

Brasil avança 5 posições
no Global Innovation
Index 2021

CEI-UFG

Brasil está no topo do
ranking mundial de
empreendedorismo

CNN

Sul e Sudeste têm os
estados mais inovadores
do país, mostra ranking

Globo

As 100 melhores
invenções de 2021,
segundo a revista 'Time'

https://distrito.me/startups-semestre-2021/
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/09/brasil-avanca-5-posicoes-no-global-innovation-index-2021#:~:text=O%20principal%20%C3%ADndice%20internacional%20de,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20edi%C3%A7%C3%A3o%20anterior.
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/09/brasil-avanca-5-posicoes-no-global-innovation-index-2021#:~:text=O%20principal%20%C3%ADndice%20internacional%20de,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20edi%C3%A7%C3%A3o%20anterior.
https://distrito.me/startups-semestre-2021/
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/09/brasil-avanca-5-posicoes-no-global-innovation-index-2021#:~:text=O%20principal%20%C3%ADndice%20internacional%20de,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20edi%C3%A7%C3%A3o%20anterior.
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://cei.ufg.br/n/85351-brasil-esta-no-topo-do-ranking-mundial-de-empreendedorismo
https://cei.ufg.br/n/85351-brasil-esta-no-topo-do-ranking-mundial-de-empreendedorismo
https://www.cnnbrasil.com.br/business/sul-e-sudeste-tem-os-estados-mais-inovadores-do-pais-mostra-ranking/
https://g1.globo.com/empreendedorismo/noticia/2021/10/05/50-milhoes-de-brasileiros-desejam-abrir-um-negocio-nos-proximos-3-anos-aponta-pesquisa.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/sul-e-sudeste-tem-os-estados-mais-inovadores-do-pais-mostra-ranking/
https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2021/11/15/as-100-melhores-invencoes-de-2021-segundo-a-revista-time.ghtml
https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2021/11/15/as-100-melhores-invencoes-de-2021-segundo-a-revista-time.ghtml


MARCO LEGAL DAS STARTUPS ENTRA EM VIGOR
E-books, artigos e vídeos para conferir

Planalto

Confira a lei referente ao
Marco Legal na íntegra

OAB-SC

Marco legal das
Startups: O que você
precisa saber

Globo

Marco Legal das Startups
entra em vigor; veja o
que muda Tecmundo

Entenda: o que é o Marco
Legal das startups?

https://oabsc.s3.sa-east-1.amazonaws.com/arquivo/update/331_58_60ca403246624.pdf
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2021/09/01/marco-legal-das-startups-entra-em-vigor-veja-o-que-muda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2021/09/01/marco-legal-das-startups-entra-em-vigor-veja-o-que-muda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2021/09/01/marco-legal-das-startups-entra-em-vigor-veja-o-que-muda.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=ghh4TqQzPhE
https://www.youtube.com/watch?v=ghh4TqQzPhE


NOTÍCIAS DESTAQUES EM 2021
E-books, artigos e vídeos para conferir

Tecmundo

Metaverso: saiba tudo
sobre a aposta futurista
do Facebook

Gov.br

Brasil é o primeiro país
da América Latina com
internet 5G

Record News

Bilionário Jeff Bezos fez
primeira viagem ao
espaço

CNN

SpaceX realiza com
sucesso lançamento da
primeira viagem só com
civis ao espaço

https://www.tecmundo.com.br/mercado/227248-metaverso-saiba-tudo-aposta-futurista-facebook.htm
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/novembro/brasil-e-o-primeiro-pais-da-america-latina-com-internet-5g
https://www.youtube.com/watch?v=N8CYjiEKapE
https://www.youtube.com/watch?v=N8CYjiEKapE
https://www.tecmundo.com.br/mercado/227248-metaverso-saiba-tudo-aposta-futurista-facebook.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/spacex-realiza-com-sucesso-lancamento-da-primeira-viagem-so-com-civis-ao-espaco/
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/spacex-realiza-com-sucesso-lancamento-da-primeira-viagem-so-com-civis-ao-espaco/


https://programacentelha.com.br/

contato@programacentelha.com.br

https://www.instagram.com/programacentelha/
https://pt-br.facebook.com/programacentelha/
https://twitter.com/centelhabr
https://www.linkedin.com/company/programacentelha/
https://www.linkedin.com/company/programacentelha/

