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O Brasil vive o melhor 

momento para o 

desenvolvimento de 

fi ntechs de toda a sua 

história

Entre vários elementos 
que reforçam esse ar-
gumento, está o fato de 

que o nosso mercado é des-
proporcionalmente grande se 
comparado com a realidade de 
outros países. Além disso, atu-
almente convergem os seguin-
tes elementos que estimulam 
esse ecossistema: tecnologia 
avançada, regulação adequada 
e consumidores empenhados 
em valorizar soluções inova-
doras e disruptivas.

Com mais de 209 milhões de 
habitantes, o Brasil já tem mais 
de 450 startups focadas em 
soluções fi nanceiras, de acordo 
o Radar Fintech Lab. Em 2017, 
o Finnovation revelou cres-
cimento de 40% no número 
total de startups. A Conexão 
Fintech identifi cou, também 
em 2017, que os investimentos 
nessas empresas ultrapassa-
ram os R$ 450 milhões.

E não para por aí. 
As perspectivas positivas 

também estão no fato de 
o modelo de negócios das 
fi ntechs serem incorporados 
por organizações de grande 
porte que atuam. Os bancos, 
por exemplo, estão investindo 
pesadamente na digitalização 
de serviços e parcerias com 
fi ntechs são executadas para 
as instituições fi nanceiras se 
tornarem mais competitivas.

O fato do governo brasileiro 
ter autorizado a participação 
de até 100% de capital estran-
geiro nas fi ntechs de crédito 
somada com a permissão do 
Banco Central para uma 
determinada fi ntech realizar 
empréstimos sem intermédio 
de um banco, atuando como 
Sociedade de Crédito Direto 
(SCD), indicam tendência 
de liberalização do sistema 
financeiro brasileiro. Esse 
movimento, inclusive, deve 
impactar a economia nacional 
já que haverá mais oferta de 
crédito no mercado.

O cenário positivo foi confi r-
mado pela pesquisa “Fintech 
100”, da KPMG, que concluiu 

que o Brasil possui 3 das 100 
fi ntechs mais inovadoras do 
mundo, com destaque para 
a emergência de neobanks e 
o crescimento acelerado de 
serviços bancários digitais 
globais. No mundo, empresas 
de pagamentos já dominam 
esse cenário, com 35 ao todo, 
seguidas de 23 que atuam com 
fi nanciamento, 15 na gestão de 
patrimônio e 12 com seguros. 
Outro destaque é que quase 
metade das empresas (41) 
foram constituídas e conti-
nuam a operar em mercados 
emergentes.

Com o iminente destaque 
global das empresas de tecno-
logia que estão transformando 
o setor bancário e de crédito, 
também não devem faltar 
estímulos para startups que 
já operam no Brasil e estão 
interessadas em uma cenário 
em que mais da metade da po-
pulação ainda não tem acesso 
aos serviços bancários. Além 
disso, o setor de serviços fi nan-
ceiros está se transformando 
com novos produtos, canais e 
modelos de negócios inovado-
res, infl uenciado por diversos 
elementos, como expectativas 
dos clientes, digitalização das 
empresas e redução de custos.

Ainda que o mercado seja 
altamente competitivo, a busca 
por usabilidade e a diminuição 
de atritos na cadeia, tão im-
portantes para a experiência 
do consumidor, estarão cada 
vez mais aliadas às novas 
tecnologias, como Inteligên-
cia Artifi cial, Big Data e blo-
ckchain. Assim, com soluções 
seguras e inclusivas, haverá 
um estímulo importante para 
o desenvolvimento de novos 
modelos de negócios e atração 
de investidores internacionais.

O crescimento expressivo de 
fi ntechs no mercado brasileiro 
e as perspectivas positivas 
embasadas nos números apre-
sentados tornarão as empresas 
brasileiras mais disruptivas. 
Todo o mercado será benefi -
ciado, desde que, obviamente, 
as empresas sejam capazes de 
liderar essa transformação, 
integrando esforços e sendo es-
tratégicas nessa jornada digital.
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A - Enxaqueca no Metrô
No próximo dia 30 (sábado), a Santa Casa de Misericórdia, em parceria 
com a Novartis, promove ações de saúde sobre a enxaqueca, os riscos da 
automedicação e o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes. 
A equipe de profi ssionais de saúde, composta por médicos e médicos 
residentes, estarão nas estações de metrô Luz, Paulista e Butantã, das 
8h30 às 16h30. Muitos pacientes subestimam a doença que atinge 15 a 
cada 100 brasileiros, o que equivale a 30 milhões de pessoas no país, com 
impacto direto na produtividade no trabalho, na vida pessoal e familiar 
de quem sofre com a enxaqueca. Saiba mais em: (www.novartis.com).

B - Setor Óptico
Entre os dias 3 e 6 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece a 
17 ª edição da Expo Óptica Brasil. Os mais de 70 expositores ofertarão 
produtos e serviços que atendem toda a cadeia produtiva. A maciça 
adesão dos expositores nacionais e estrangeiros consolidam a tradição 
da exposição e proporciona uma oportunidade única ao empresário 
óptico de fazer bons negócios. O evento conta  com uma Arena de 
Capacitação, onde ocorrerão 16 palestras com profi ssionais renoma-
dos do setor óptico brasileiro. Outra novidade será o Espaço Inovação, 
dedicado ao tema, onde os lojistas poderão antecipar o futuro de sua 
ótica e conhecer ferramentas de alta tecnologia já disponíveis para o 
setor. Outras informações e inscrições: (www.expoopticabrasil.com). 

C - Weekend de Energia 
O evento internacional Startup Weekend Energy acontece no inovaBra 
habitat (Av. Angélica, 2529), começando amanhã (22), indo até domingo 
(24), trazendo discussões sobre negócios no setor de energia no mundo. Com 
foco no potencial transformador das startups, o evento busca aproximar os 
participantes deste universo, além de promover relevantes conexões entre 
empreendedores experientes, favorecendo o entendimento de como fun-
ciona uma trajetória de empreendedorismo para quem está neste caminho. 
Organizado pela instituição internacional Techstars, o evento está em sua 
primeira edição para o setor de energia no Brasil. Outras informações: (http://
communities.techstars.com/brazil/sao-paulo/startup-weekend/13989).

D - História do Telefone
Na era dos smartphones e da hipercomunicação, é quase impossível 

imaginar como era viver em um mundo no qual as únicas formas de falar 
com outras pessoas eram pessoalmente ou por carta. Criado em 1876 por 
Alexander Graham Bell, engenheiro e cientista escocês que morava nos 
Estados Unidos, o telefone mudou a história das comunicações. Os 143 
anos desta incrível invenção são o tema da exposição “Uma Evolução 
Chamada Telefone”, que vai até 20 de abril no Shopping Center 3 (Av.
Paulista, 2064). A mostra, gratuita, traz a trajetória do aparelho no Brasil 
e no mundo. Estão expostas 90 peças criadas de 1900 a 2010 e que dão 
uma ideia clara do percurso das telecomunicações, desde que Grahan 
Bell fez a primeira transmissão de voz via sinais elétricos, na Filadélfi a. 

E - Mercado de Alimentos
O Foof Forum chega com o propósito de debater questões a respeito da 
complexa cadeia de alimentos e dos desafi os sociais e ambientais que 
se relacionam com o tema. O encontro acontece no dia 3 de abril, das 
8h30 a 20h30, no Teatro Santander e traz uma programação que provoca 
refl exões sobre os possíveis futuros da alimentação. O tema central, para 
qual todas as palestras e debates convergem, são os “Elos”. Afi nal, nada 
é tão ancestral e universal quanto a relação do homem com o alimento. 
Seja pegando um pacote na prateleira do mercado ou plantando sua 
própria refeição, a comida, assim como o oxigênio, é um elemento que 
conecta todos os seres. Saiba mais em: (www.foodforum.co). 

F - Alimentação Vegana
A Sociedade Vegetariana Brasileira comemora a marca de 530 estabeleci-
mentos atendidos pelo programa Opção Vegana, nos últimos dois anos. O 
trabalho foi criado em parceria com a Humane Society International, com 
o objetivo de promover uma alimentação vegana de qualidade e oferecer 
consultoria gastronômica gratuita aos estabelecimentos interessados 
em incluir opções livres de produtos de origem animal nos cardápios. 
A estimativa é que o mercado receba dois mil novos vegetarianos se-
manalmente, no Brasil. Atualmente, cerca de sete milhões de veganos 
estão inseridos em uma população de 30 milhões de vegetarianos. Para 
mais informações, acesse (www.svb.org.br).

G - Tecnologia Agrícola 
A comercialização de máquinas e implementos agrícolas deve alcan-
çar um crescimento de 10,9% em 2019, segundo um levantamento 

realizado pela Abimaq. Essa tendência de um novo aumento nas ven-
das do segmento retrata a pujança do agronegócio brasileiro e a boa 
capitalização dos produtores rurais e agricultores. Nesse cenário, no 
qual a indústria de máquinas e implementos agrícolas tem registrado 
signifi cativos índices de crescimento, acontece a Agrishow 2019 – 26ª 
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, marcada entre os 
dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto. Saiba mais em (www.
agrishow.com.br).

H - Futebol Feminino
A Visa em conjunto com a Porto Seguro Cartões, anuncia a promoção 
‘Você em Paris’. Serão sorteados 4 pacotes de viagem, cada um dando 
direito a uma pessoa e um acompanhante irem para a França assistir 
a um jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A cada 
R$ 100 em compras em lojas nacionais, físicas ou online, o portador do 
Cartão Porto Seguro Visa ganha 1 número da sorte para concorrer ao 
sorteio de 4 pacotes de viagem. Para participar, basta estar cadastrado 
no Programa Vai de Visa com o seu Cartão Porto Seguro Visa. A pro-
moção é válida até 15 de abril e os ganhadores serão divulgados no dia 
16 de maio. Para saber mais, acesse o site ofi cial: (www.vaidevisa.com.
br/voceemparis).

I - Cortes de Wagyu
A Prime Cater, especializada na venda de carnes para restaurantes e 
para o consumidor fi nal sob a marca 481, é a primeira empresa a trazer 
ao Brasil a carne de Wagyu diretamente do Japão. Essa iguaria da gastro-
nomia mundial, que só havia chegado ao país como amostra para eventos 
consulares, será vendida a mais de R$ 500 o quilo. A empresa nasceu 
em 2012 para atender o mercado de food service, que hoje representa 
90% do seu negócio. Atualmente atende cerca de 550 restaurantes e 50 
casas de carne especializadas no Brasil e seu faturamento saltou de R$ 
9,6 milhões no primeiro ano de operação (2013) para R$ 60 milhões no 
ano passado. A expectativa para 2019 é chegar a R$ 84 milhões. Mais 
informações: (www.primecater.com.br). 

J - Comunicação Corporativa 
A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) apre-
senta a quarta edição de um dos maiores eventos sobre as principais 
tendências na Comunicação Corporativa: o Aberje Trends, que será 
realizado nos dias 3 e 4 de abril, no Instituto Tomie Ohtake. Serão 
discutidos os assuntos mais relevantes do setor, com a presença 
de grandes nomes da Comunicação Empresarial, que vão debater a 
inovação nos negócios e novas formas de relacionamento com seus 
públicos em um momento de profundas transformações sociais e 
comportamentais em nossa sociedade. Inscrições e mais informações: 
(http://bit.ly/4AberjeTrends).

A - Enxaqueca no Metrô
No próximo dia 30 (sábado), a Santa Casa de Misericórdia, em parceria 
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Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 17.04.19 - Ficam convocados 
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 17 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º 
andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 18 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

No acumulado de 12 meses, a alta do PIB é de 1%.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país, começou o 
ano em alta, segundo a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
De acordo com o Monitor do 
PIB, da FGV, o PIB cresceu 
0,3% de dezembro de 2018 
para janeiro deste ano. Na 
comparação com janeiro de 
2018, a alta chegou a 1,1%. 

Também houve crescimen-
tos de 0,2% no trimestre encer-
rado em janeiro, na compara-
ção com o trimestre encerrado 
em outubro do ano passado, 
de 0,7% na comparação com o 
trimestre encerrado em janeiro 
de 2018. No acumulado de 12 
meses, a alta é de 1%.

Na passagem de dezembro 
para janeiro, três grandes 
setores produtivos tiveram 
alta: agropecuária (4,8%), 
serviços (0,7%) e indústria 
(0,2%). Entre os serviços, os 
principais destaques foram 
outros serviços (1%) e ser-
viços imobiliários (0,9%). Na 

O setor automotivo bra-
sileiro, que defendia a 
renovação por mais três 

anos do sistema de cotas no co-
mércio de veículos entre Brasil 
e México, disse, em nota, que 
o “temor não é em relação ao 
intercâmbio de produtos, mas 
quanto ao risco de que futuros 
investimentos das matrizes 
acabem indo para o México, 
em detrimento do Brasil - so-
bretudo de veículos de maior 
valor agregado”. 

Na terça-feira (19), governo 
anunciou que passou a valer o 
livre comércio de veículos leves, 
sem a cobrança de tarifas ou 
limitação quantitativa, entre 
Brasil e México. Em nota, a 
Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores (Anfave) afi rmou que a 
renovação do sistema de cotas 
seria uma forma de “resguardar 
a indústria brasileira, que tem 
menor competitividade em 
relação à mexicana”.

“Aquele país tem carga tri-

Passou a valer o livre comércio de veículos leves, sem a cobrança 

de tarifas, entre Brasil e México.

Câmara ouvirá 
Guedes na 
próxima 
terça-feira

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara vai 
ouvir o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, na próxima 
terça-feira (26). O ministro 
é aguardado para falar sobre 
a proposta de Reforma da 
Previdência. No mesmo dia, 
na parte da manhã, Guedes 
é aguardado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado para falar do Pacto 
Federativo e também sobre a 
reforma.

No primeiro dia de votações 
nas comissões permanentes da 
Câmara, a presença de Guedes 
também foi aprovada por outras 
duas comissões, a de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria 
e Comércio e a de Fiscalização 
Financeira e Controle, sem data 
defi nida. Essa mesma comissão 
também aprovou convites para 
outros 14 ministros falarem 
sobre suas  principais ações. 
Outras sete comissões também 
aprovaram requerimentos para 
presença de ministros de diver-
sas pastas (ABr).
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Livre comércio: Anfavea 
teme que empresas 

prefi ram investir no México
Em nota, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) afi rmou que a 
renovação do sistema de cotas seria uma forma de “resguardar a indústria brasileira, que tem menor 
competitividade em relação à mexicana”

res economias da América 
Latina”, disseram, em nota, os 
ministérios da Economia e das 
Relações Exteriores. A partir 
de 2020, está previsto o livre 
comércio também para veículos 
pesados (caminhões e ônibus) 
e suas autopeças.

“Adicionalmente, o governo 
brasileiro tem grande interesse 
em ampliar o livre comércio com 
o México para outros setores, 
tanto industriais quanto agríco-
las, com a inclusão de matérias 
sanitárias e fi tossanitárias, faci-
litação de comércio e barreiras 
técnicas ao comércio, conforme 
compromisso assumido ante-
riormente”, diz a nota. 

“Dentro de uma dinâmica de 
abertura e de aproveitamento 
do pleno potencial das duas 
maiores economias da América 
Latina, o governo brasileiro pre-
tende retomar as negociações 
para um acordo mais abran-
gente de livre comércio com 
o México, paralisadas desde 
2017”, ressalta (ABr).

butária menor, infraestrutura 
mais efi ciente e maior escala, 
já que exporta para os Estados 
Unidos. Seria um prazo também 
para que os dois governos re-
cém-empossados discutissem 
melhor as regras de origem das 
peças utilizadas na fabricação 
dos carros, que ainda gera mui-
tas dúvidas nas montadoras”, 

destacou a associação. O fi m do 
regime de cotas para veículos 
leves neste ano estava previsto 
em acordo fi rmado em 2015 
pelos dois países. 

“O retorno ao livre comércio 
automotivo entre Brasil e Mé-
xico é passo importante para 
aprofundar o relacionamento 
comercial entre as duas maio-

PIB brasileiro cresceu 0,3% 
de dezembro para janeiro

indústria, o único segmento 
com alta foi o de geração de 
eletricidade (1,5%).

Sob a ótica da demanda, o 
consumo dos governos cresceu 
3,6% e o consumo das famílias, 
0,7%. A formação bruta de capi-
tal fi xo, isto é, os investimentos, 
por outro lado, caíram 1,8%. As 
exportações cresceram 10,7% e 
as importações, 9,3%. Na com-
paração do trimestre encerrado 
em janeiro com o trimestre en-

cerrado em outubro de 2018, a 
alta de 0,2% foi puxada pelos 
setores agropecuário (1,9%) 
e de serviços (0,3%). A indús-
tria recuou 0,4%.

Sob a ótica da demanda, 
tiveram alta os consumos das 
famílias (0,4%) e dos governos 
(1,5%). Os investimentos re-
cuaram 2,5%. As exportações 
cresceram 8,4%, enquanto as 
importações recuaram 0,1% 
(ABr).
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