
Quatro benefícios
que você ainda não sabe

sobre meios de pagamento

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta-feira, 08 de março de 2019

Ter a visão de todos os 

fl uxos de pagamento 

é fundamental para 

qualquer empresa 

entender como gerar 

mais receitas e se 

aproximar do seu 

público

A difi culdade, porém, pas-
sa em como construir 
uma infraestrutura que 

propicie uma visão completa 
de toda a operação. A evo-
lução dos meios fi nanceiros 
em conjunto com o desenvol-
vimento da tecnologia dá a 
possibilidade de as próprias 
companhias internalizarem 
soluções próprias de pagamen-
tos. A questão é o entrave que 
as empresas encontram à sua 
disposição. 

Muitas delas vão achar no 
mercado tecnologias que 
possuem baixo custo-benefício 
em termos de investimentos, 
com sistemas obsoletos para 
customizações e escalabilidade 
ou com alta complexidade de 
implantação. Seja no creden-
ciamento de pagamento ou na 
subadquirência, as difi culda-
des são vastas.

O cenário começa a mudar a 
partir de uma reformulação de 
modelo de negócio e na forma 
que as empresas demandam 
por esses recursos. Boa parte 
dessas necessidades já são 
entendidas pelo mercado - 
sobretudo pelas fi ntechs. As 
novas empresas de tecnologia 
conseguem levar uma solução 
que atenda todas as etapas, 
tanto na criação como tam-
bém no gerenciamento, na 
maleabilidade e no custo. Para 
entender melhor como isso 
se aplica, listo abaixo quatro 
benefícios que muitos ainda 
não conhecem sobre meios de 
pagamento. 
 • Customização - Calca-

nhar de Aquiles das em-
presas, sobretudo aquelas 
que possuem uma grande 
cadeia de distribuição 
ou uma força de vendas 
embutida, a customização 
de uma solução de paga-
mento própria permite 
compreender as principais 
difi culdades e, por meio da 
padronização, solucionar 
gargalos em transações 
financeiras. Com uma 
infraestrutura específi ca 
de pagamentos, as compa-
nhias se tornam seus pró-
prios meios de pagamento 
no mundo físico, com suas 

particularidades e necessi-
dades específi cas. 

 • Escalabilidade - A par-
tir do mapeamento e da 
customização, cria-se um 
cenário no qual o ganho 
de escala se torna muito 
mais favorável, uma vez 
que todas as dinâmicas 
de infraestrutura foram 
definidas. As empresas 
conseguem transferir para 
toda sua cadeia de distri-
buição a solução de paga-
mento, como uma máquina 
de cartão atrelada a uma 
carteira digital. Com isso 
a força de vendas já se 
integra automaticamente 
à tecnologia criada pela 
empresa a qual é ligada. 

 • Experiência do consu-

midor - A infraestrutura 
própria de pagamento 
permite às empresas ter a 
real compreensão do seu 
maior ativo: o seu consu-
midor. Entender a forma 
como o público consome 
o produto a partir do seu 
comportamento de com-
pra é fundamental para 
criar estratégias que resul-
tem numa melhor jornada 
para ele e para a própria 
empresa. Além disso, criar 
novas formas na oferta 
de pagamentos signifi ca 
ampliar o leque na busca 
por diferentes fontes de 
receita. A comodidade do 
seu consumidor também 
passa pela forma como o 
pagamento é feito. 

 • Criação de novos mer-

cados - A vantagem da 
customização dentro de 
determinados nichos de 
atuação é a possibilidade 
de novos produtos e servi-
ços. A disponibilidade em 
oferecer os chamados ser-
viços de valor adicionado 
para a rede de distribuição 
permite adicionar valor 
entendendo a realidade de 
um setor e customizando o 
pagamento para o mesmo. 

Com isso, diminui-se o atri-
to na jornada de compra. As 
possibilidades são de oferecer 
crédito de maneira mais segu-
ra e mais barata, com prazos 
diferentes de pagamentos e 
recebimentos, taxas mais aces-
síveis, além de diversas condi-
ções que fogem do arroz com 
feijão oferecido pelos meios de 
pagamentos tradicionais. 

(*) - É CEO e fundador da Hash, fi ntech 
especializada em infraestrutura de 

pagamentos (www.hash.com.br).

João Miranda (*)

A - Olimpíada de História 
Alunos e professores das escolas estaduais de São Paulo já podem se 
inscrever para a 11ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
organizada pelo Departamento de História da Unicamp. A competição é 
voltada para professores de História e alunos dos ensinos Fundamental 
(8º e 9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares. Para participar 
é necessário possuir equipe composta por três estudantes e um professor 
orientador. Os alunos devem pertencer à mesma escola, mesmo que em 
salas, séries/anos diferentes. O professor orientador deve pertencer ao 
corpo docente da escola e pode orientar mais de uma equipe, mas um 
aluno não pode participar de mais de uma equipe. Saiba mais em (www.
olimpiadadehistoria.com.br).

B - Aprendizado Livre  
O Sesc São Paulo realiza, entre os próximos dias 15 e 24, o FestA! – 
Festival de Aprender em todas as unidades da capital, interior e litoral. 
A programação, que propõe uma celebração do fazer criativo e da expe-
rimentação, é composta por ofi cinas, ateliês para a família, bate-papos, 
feiras, vivências e demonstrações artísticas gratuitas e acessíveis a todos 
os públicos. São mais de 500 atividades gratuitas que, em conjunto, 
reafi rmam a atuação da instituição na oferta de ações que prezam pelo  
aprendizado livre e não formal, com enfoque na convivência, no prota-
gonismo, na autonomia e na refl exão criativa e crítica. Mais informações 
em: (sescsp.org.br/festa).

C - Estudantes Promissores
As inscrições para o processo seletivo do Programa de Líderes da 
Fundação Estudar está em sua reta fi nal. Jovens entre 16 e 34 anos, 
dos ensinos público e privado, têm até o próximo dia 1º para preencher 
a fi cha de inscrição em (https://bit.ly/2Fi5mUX). O programa objetiva 
despertar o potencial de estudantes promissores e com projetos de 
mudar o país. Entre os nomes que já passaram pelo intercâmbio da 
organização criada por Jorge Paulo Lemann, estão políticos recém-
-empossados no Congresso. Os futuros líderes terão acesso a mentoria, 
networking com grandes líderes e participação garantida em programas 
de desenvolvimento pessoal e profi ssional oferecidos pela instituição. 
Mais informaçõe: (www.estudar.org.br).

D - Biblioteca Escolar 
Na próxima terça-feira (12), Dia do Bibliotecário, o Conselho Regional de 
Biblioteconomia 8ª região realiza, a partir das 18h45, no Sesc 24 de Maio, 
a palestra “O Bibliotecário na era da informação de dados”, do Prof. Dr. 
Adilson Luiz Pinto, professor da UFSC. Com direito a um pocket show 
com o ator e poeta Gero Camilo. O tema da premiação (Biblioteca Escolar 
para Todos) destaca o papel da biblioteca escolar como instituição edu-
cadora com impacto na formação global do indivíduo. Além de benefi ciar 
a profi ssão, o prêmio objetiva valorizar os profi ssionais de destaque no 
mercado. A inscrição é gratuita pelo e-mail (crb8@crb8.org.br).

E - Recrutamento de Refugiadas
No próximo dia 19, das 14h30 às 17h30, no We Work (Av.Paulista, 2537 
- 8º andar), acontece o ‘3º Laboratório de Recrutamento e Seleção de 
Refugiadas’. O evento tem como proposta auxiliar mulheres em situa-
ção de refúgio a recomeçarem suas vidas no Brasil, por meio de uma 
oportunidade de trabalho. O Laboratório apresentará uma programação 
voltada à capacitação para o mercado de trabalho e contará com dinâmicas 
em grupo e sessões para sanar dúvidas. A iniciativa é encabeçada pelo 
Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, pela EMDOC, 
consultoria jurídica especializada em mobilidade global, e pelo Acnur e 
ONU Mulheres. Outras informações: (www.emdoc.com). 

F - Vendas Digitais
A ADVB está com inscrições abertas para o curso “Técnicas de Vendas 
Digitais”, realizado em parceria com a ESPM. O curso acontece no campus 
ESPM Tech em São Paulo, no sábado (30), das 8h30 às 17h30. Ministrado 
pelo professor e publicitário Ricardo Alves, o curso aborda as redes sociais 
que melhor se adaptam ao negócio/empresa; o relacionamento com o 
consumidor; processos e ciclos de venda; posicionamento da empresa/
marca nos canais digitais; estratégia online integrada e experiência digital 
marcante direcionada aos clientes. Outras informações no link: (https://
www.espm.br/educacao_continuada/tecnicas-de-vendas-digitais/).

G - Ciclo de Aceleração 
A Sevna, aceleradora de startups, está com inscrições abertas para o 

seu 7º ciclo de aceleração, na busca por empresas em estágio inicial e 
que precisam de ajuda para dar os primeiros passos (early stage), e 
empresas em estágio de crescimento (growth) e que desejam ampliar 
sua participação de mercado. As inscrições são gratuitas e vão até dia 14 
de abril em: (http://www.sevna.com.br/startups). O objetivo é oferecer 
desenvolvimento ágil de negócios inovadores, utilizando uma estrutura 
metodológica. Podem participar empresas que tenha tecnologia em seu 
negócio, seja ela como base ou como fi m. A participação pode render 
até R$ 180 mil em investimentos diretos na nova empresa.

H - Segmento Leiloeiro 
Modalidade cada vez mais efi ciente, simples e segura para a compra e 
venda de imóveis, os leilões continuam ampliando sua participação neste 
tipo de negociação. A Zukerman, referência no segmento, registrou um 
novo aumento no número de propriedades leiloadas em sua plataforma 
em 2018. No total, a empresa leiloou 11.700 imóveis ao longo do último 
ano, um crescimento de 50% em relação a 2017. É o segundo ano conse-
cutivo que a empresa obteve um aumento signifi cativo na quantidade de 
bens leiloados em sua plataforma. Com mais de 30 anos no mercado, a 
Zukerman Leilões é especializada na realização de leilões de imóveis de 
origem judicial e extrajudicial. Mais informações: (www.zukerman.com.br).

I - Doce Novidade
Na próxima sexta-feira (15), o Bourbon Shopping vai ganhar uma uni-
dade da Premium Chocolates. A marca oferece chocolates requintados 
elaborados com matérias-primas genuínas. A maior parte da linha, que 
abriga mais de 300 produtos, é confeccionada com chocolate belga das 
marca Callebaut e o francês da Cacao Barry. Cerca de 80% da produção 
utiliza matéria-prima importada (chocolate e recheios). A loja modelo 
da Premium Chocolates localiza-se na Mooca. Além da boutique, fun-
ciona também a fábrica que chega a produzir cerca de cinco toneladas 
por mês normalmente. Há também uma linha diminuta elaborada com 
chocolate nacional, produzida pelo parceiro Barry Callebaut. Saiba mais 
em: (www.premiumchocolates.com.br).

J - 60  Anos da Barbie
A boneca mais famosa do mundo completa 60 anos neste sábado (9). 
Criada por Ruth Handler em 1959, Barbie chega a 58 milhões de bo-
necas vendidas anualmente em 150 países e continua propagando seu 
propósito de inspirar o potencial ilimitado de cada garota e ser a boneca 
mais diversifi cada do mercado. Para celebrar a data, a marca apresenta 
a maior Coleção de bonecas de Mulheres Inspiradoras homenageando as 
que mostram às garotas que elas podem ser tudo que quiserem. Maya 
Gabeira - a maior surfi sta de ondas gigantes do Brasil, que entrou para 
o Guinness Book em 2018 após surfar uma onda de 20,7 metros – será 
a primeira brasileira a receber a homenagem.
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O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1), que calcula 
a variação dos valores 
cobrados pela cesta de 
compras de famílias 
com renda até 2,5 
salários mínimos, 
registrou infl ação de 
0,49% em fevereiro, 
abaixo do 0,61% de 
janeiro

Segundo a Fundação Ge-
tulio Vargas, o indicador 
acumula taxas de 1,1% 

no ano e 4,81% nos últimos 12 
meses.

Apesar da queda em relação 
a fevereiro, o IPC-C1 teve taxa 
mais alta do que a registrada 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor – Brasil (IPC-BR), que 
calcula a infl ação para todas 
as faixas de renda e que, em 
fevereiro, registrou índices de 
0,35% no mês e de 4,38% no 
acumulado de 12 meses.

O indicador acumula taxa de 4,81% nos últimos 12 meses.

O défi cit comercial de bens 
dos Estados Unidos (EUA) 
com a China registrou recorde 
em 2018, apesar dos esforços 
do presidente Donald Trump 
para reduzi-lo. O Departamen-
to de Comércio americano 
informou, na quarta-feira (6), 
que o défi cit comercial no 
ano passado foi de US$ 878,7 
bilhões, o valor mais alto já 
registrado. Isso representa 
aumento de 10,4% em relação 
ao ano anterior.

O forte consumo gerado por 
grandes reduções de impostos 
foi responsável pelo aumento. 
O défi cit comercial dos EUA 
com a China foi de US$ 419,1 
bilhões, um aumento de 11,6% 
em comparação ao ano ante-
rior e o maior valor já registra-
do. O governo Trump impôs 
altas tarifas sobre importações 
de produtos chineses, em um 

O forte consumo gerado por grandes reduções de impostos foi 

responsável pelo aumento. 

Aumentou a confi ança 
do empresário do 
comércio paulistano

O Índice de Confi ança do Empre-
sário do Comércio no Município de 
São Paulo (ICEC) segue trajetória 
de alta e avança pelo sexto mês 
consecutivo. A elevação foi de 
3%, ao passar de 119,2 pontos 
em janeiro para 122,7 pontos em 
fevereiro. Na comparação com o 
mesmo período do ano passado, o 
índice também apontou crescimen-
to (7,1%). Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 200 
pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as empresas 
com até 50 empregados registra-
ram alta de 3% – 118,8 pontos 
em janeiro para 122,4 pontos 
em fevereiro. As empresas com 
mais de 50 empregados também 
apontaram crescimento de 1,7%: 
de 136,1 pontos em janeiro para 
138,4 pontos em fevereiro. 

Dos três quesitos que integram 
o indicador, dois avançaram na 
passagem de janeiro para fevereiro. 
O Índice das Condições Atuais do 
Empresário do Comércio obteve 
sua sexta alta consecutiva (9,4%) 
– de 90,9 pontos em janeiro para 
99,5 pontos em fevereiro. 

Na comparação anual, a elevação 
foi de 6,1%. O Índice de Expecta-
tiva do Empresário do Comércio 
também apontou seis altas conse-
cutivas, 1,7% neste mês, passando 
de 164,6 pontos em janeiro para 
167,4 pontos em fevereiro. Em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, subiu 9,1%. De acordo 
com a assessoria econômica da 
FecomercioSP  os empresários 
permanecem confi antes em rela-
ção ao presente e ao futuro (AI/
FecomercioSP).
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Caiu a infl ação para famílias 
com renda mais baixa

De janeiro para fevereiro, o 
IPC-C1 teve queda nas taxas 
de quatro das oito classes de 
despesa pesquisadas: habita-
ção (de 0,19% em janeiro para 
0,4% em fevereiro), saúde e 

cuidados pessoais (de -0,02% 
para 0,50%), alimentação (de 
0,84% para 0,97%) e vestuário 
(de -0,56% para -0,04%). 

Por outro lado, houve queda 
nas seguintes classes de despe-

sa: transportes (de 1,84% para 
0,22%), educação, leitura e 
recreação (de 2% para -0,24%), 
despesas diversas (de 0,27% 
para 0,08%) e comunicação 
(de 0,01% para -0,05%) (ABr).

Défi cit comercial dos EUA com 
a China registra valor recorde

processo gradual que começou 
em março do ano passado. 

Entretanto, as importações 
continuaram a crescer, enquan-
to as exportações diminuíram, 
afetadas pelas medidas retalia-

tórias da China.
Trump tem pressionado os 

chineses para que eliminem 
todas as tarifas sobre produtos 
agropecuários norte-america-
nos (ABr).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse ontem (7) que o tráfego de caminhões 
no trecho da BR-163, no sentido do Porto de Miritituba 
(PA), está liberado nos dois sentidos. A BR-163 é uma 
das principais vias de acesso aos portos do chamado 
Arco Norte utilizado para a exportação de soja e milho 
do país. De acordo com o ministro, a fi la de caminhões 
foi completamente zerada, informou o ministro por 
meio de uma rede social. A via estava fechada nos 
últimos dias em razão de fortes chuvas na região. Há 

atualmente dois trechos da rodovia que não estão 
asfaltados: um de 51 km que chega a Miritituba (PA) 
e outro de 58 km que leva a Santarém (PA).

Na quarta-feira (6), o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que 
a BR-163 continuaria bloqueada até hoje (8). De 
acordo com o órgão, as ações de reparo da estrada 
se concentraram em dois pontos críticos: na região 
da Serra da Santinha e na encosta norte da Serra da 
Anita, no Pará (ABr).

Tráfego de caminhões na BR-163 está liberado


