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O momento é da 

tecnologia fi nanceira e 

das novas empresas 

Segundo o BoostLAB, bra-
ço de inovação do BTG 
Pactual, em parceria 

com a aceleradora ACE Cor-
tex, existem hoje no País 422 
fi ntechs, sendo que 114 atuam 
em meios de pagamentos. Só 
no ano passado, esse mercado 
movimentou US$ 1,5 bilhão 
em investimentos, ainda de 
acordo com esse estudo. Se 
mencionarmos os cinco unicór-
nios que temos no Brasil, três 
deles são ligados ao segmento 
fi nanceiro. 

É a mudança que mais tem 
impactado a vida de empresas 
e também de consumidores. As 
regulamentações promovidas 
pelo Banco Central permitiram 
um maior estreitamento entre 
essas companhias inovadoras 
com corporações tradicionais. 
A transformação inevitável de 
mentalidade dos players na 
busca por novas ideias tem 
trazido as fi ntechs para os ho-
lofotes do mercado fi nanceiro 
e das empresas. Aderir a elas é 
uma questão nevrálgica entre 
executivos. 

As grandes empresas varejis-
tas que atuam no Brasil, como 
Via Varejo, Magazine Luiza e 
Carrefour são exemplos disto, 
já que estão com iniciativas 
avançadas na oferta de uma 
experiência de compra para 
os seus consumidores quando 
o assunto é meio de pagamen-
to. A dona do Ponto Frio e da 
Casas Bahia, a partir de uma 
parceria com uma fi ntech, per-
mitirá a autenticação digital de 
faturas, pagamentos de carnê 
por meio de aplicativo móvel 
e a criação de uma carteira 
virtual própria. 

Esta última terá funciona-
lidades como pagamentos de 
contas, criação de um cartão 

pré-pago físico e digital e 
emissão de crédito via tecno-
logia P2P lending. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, a rede de 
cafeterias Starbucks criou um 
cartão que já acumula, em sal-
do, mais dinheiro que muitos 
bancos médios americanos. Ao 
atrelar o cartão fi delidade ao 
pagamento de seus produtos, 
a empresa usou a mentalidade 
fi ntech para prover melhores 
serviços, algo que sempre co-
locou como missão.

A rede já possui dentro da 
sua própria solução de paga-
mento mais de 23 milhões de 
usuários - o que já supera as 
gigantes como Apple, Samsung 
e Google com suas respectivas 
plataformas. Aqui estamos fa-
lando de fi delização do consu-
midor. E fi delizar é também dar 
liberdade e opção para que o 
cliente possa seguir o caminho 
que mais lhe é conveniente. 

É o conceito de integração 
entre diferentes soluções 
com foco em customização. A 
iniciativa integra diversos ser-
viços, possibilitando a criação 
de negócios e parcerias. Com 
a digitalização dos meios de 
pagamentos, a medida está se 
tornando cada vez mais comum 
– fi ntechs estão se associando 
com grandes empresas para 
criar esse ecossistema. 

O futuro da tecnologia fi -
nanceira passa pela evolução 
dessas novas empresas, e a 
capacidade de companhias 
tradicionais se adequarem ao 
entendimento do consumidor. 
Isso só é possível por meio de 
insights estratégicos, proces-
sos analíticos e de parceiros 
adequados que possam for-
necer o know-how necessário 
para que o velho mundo e o 
novo possam ser um só. 

(*) - É Head de Marketing da 
Hash, fi ntech especializada em 

infraestrutura de pagamentos
(www.hash.com.br).

Victor Dubugras (*)

A - Destinos Regionais
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes amplia a sua atuação no país com 
seis novos destinos regionais que farão parte da malha regular da 
companhia a partir do segundo semestre. As cidades de Cascavel/PR, 
Passo Fundo/RS, Vitória da Conquista/BA e Sinop/MT, além de Franca 
e Barretos, passam a ter operações diretas para a capital paulista. As 
seis bases fazem parte do plano de incremento de voos como contra-
partida ao anúncio da redução da alíquota do ICMS no querosene de 
aviação. Os novos voos serão concentrados no aeroporto internacional 
de Guarulhos. Para realizar as rotas a companhia utilizará as aeronaves 
Boeing 737-700 Next Generation, para até 138 passageiros. Saia mais 
em: (www.voegol.com.br).

B - Coworking Feminino 
Líder no mercado brasileiro de escritórios fl exíveis, o International Work-
place Group acaba de inaugurar o primeiro coworking brasileiro criado 
especialmente para mulheres. O espaço fomentará empreendedorismo 
e networking entre elas. O ambiente exclusivo funciona na unidade do 
Spaces Berrini, na Rua Irmã Gabriela, 51. Além das instalações com 
tecnologia de última geração, a programação do espaço contará com 
painéis, palestras e eventos. Empresas, empresárias, startups e o público 
feminino poderão se conectar, trocar experiências e conhecimentos, 
e desenvolver negócios de maneira dinâmica e inovadora. Para mais 
informações, acesse (https://www.spacesworks.com/).

C - Estagiários e Trainees
A Falconi, maior consultoria de gestão do Brasil, recebe inscrições 
para seus programas de estágio e trainee até o dia 28 de abril, por meio 
do site do Programa Jovem Falconi: (www.jovemfalconi.com). Podem 
se inscrever candidatos que cursam ou concluíram qualquer curso de 
graduação. Oportunidade de trabalhar em projetos reais, como um 
consultor, que pode desenvolver sua carreira no Brasil e no mundo e 
ser reconhecido de acordo com seu desempenho. Os candidatos devem 
ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo 
Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter previsão de for-
matura de dezembro de 2019 a julho de 2021. 

D - Regulamento do IR 
O Sindcont-SP realiza mais uma edição do Café Contábil. O tema será 

o “Novo regulamento do Imposto de Renda”, com o professor, contador 
e tributarista Miguel Silva. Acontece no dia 15 de abril, na sede social, 
às 8h30, e objetiva esclarecer o Decreto nº 9.580/18 que instituiu o 
Novo RIR/18. Serão apresentados os seguintes tópicos: o que é renda 
para efeito de tributação do IRPJ e os regimes de tributação; quando 
a receita é tributável; a distinção da receita bruta das demais receitas, 
para efeito fi scal; análise do CPC 47, no campo do IRPJ/CSLL; custo 
das mercadorias, bens e serviços vendidos; despesas Dedutíveis x não 
Dedutíveis; entre outros. O evento também é uma oportunidade para 
o networking dos profi ssionais. Inscrições: (www.sindcontsp.org.br).

E - Robotização de Processos
O acúmulo de atividades repetitivas consome o profi ssional e impede o 
envolvimento das pessoas em tarefas mais impactantes e projetos es-
tratégicos, reduzindo o potencial de geração de valor dos colaboradores 
para suas contratantes. A resposta mais efi ciente da tecnologia a este 
cenário é o conceito conhecido como RPA (Robotic Process Automation). 
A idéia consiste em colocar robôs de software para aprender e executar 
estas tarefas junto com os humanos, economizando milhões de horas 
e alavancando produtividade, efi ciência e lucratividade a patamares 
nunca antes vistos. A empresa líder mundial desta revolução se chama 
UiPath e acaba de anunciar a instalação de uma unidade completa de 
negócios no Brasil. Para mais informações acesse: (www.uipath.com) 

F - Innovation Awards
A Cargo X, startup brasileira fundada com o objetivo de gerar efi ciências 
por meio do uso de tecnologia e inteligência artifi cial no setor de logística, 
foi reconhecida em um prêmio internacional, oferecido por um dos maiores 
fundos de investimento do setor, na categoria Cadeia de Suprimentos. 
A escolha das startups indicadas para o ‘Innovation Awards’ é baseada 
em diferentes indicadores, entre eles, as tendências de mercado que 
irão revolucionar o setor no curto, médio e longo prazo. A Cargo X é 
responsável por conectar as empresas e fazendas que precisam escoar 
seu produtos para diversas regiões e realiza tal movimento por meio de 
tecnologias como Machine Learning, capaz de fazer uma conexão com 
caminhoneiros autônomos e pequenos frotistas. Outras informações: 
(www.cargox.com.br).

G - Intercâmbio para Juniores
Ter domínio de uma língua além da materna, faz parte da formação 

de uma criança desde os primeiros anos. Sendo com escolas bilingues 
ou oportunidades promovidas pelos pais que já pensam em um futuro 
repleto de oportunidades. A NR Intercâmbio, empresa referência no 
Brasil em viagens ao exterior, com especialistas capacitados para auxi-
liar crianças, jovens e adultos, aposta em uma vivência de intercâmbio 
que une educação, viagem e desenvolvimento humano. Atualmente os 
intercambistas juniores representam 90% na fatia de faturamento da 
NR Intercâmbio. O impacto educacional que uma temporada no exterior 
proporciona para uma criança é uma experiência que garantirá frutos 
para a vida toda. Saiba mais em (https://nrintercambio.com.br/).

H - Método Japonês
O Brasil terá seis escolas públicas modelo com a metodologia que 
revolucionou o ensino no Japão. É o que propõe a Fundação Lemann, 
em parceria com o Instituto Canoa e a Tríade Educacional, para me-
lhorar o ensino de matemática e ciências nas redes públicas de ensino 
de Francisco Morato, Ponta Grossa (PR) e São Roque. O método 
Pesquisa de Aula (Lesson Study em inglês) oferece aos professores 
conhecimento que os preparam para trabalhar de forma estruturada 
e colaborativa dentro de suas escolas e na busca por soluções de de-
safi os comuns de ensino e aprendizagem. O professor, especialista e 
referência internacional no assunto, Akihiko Takahashi, está realizando 
uma semana de formação para mais de 40 educadores das três redes 
públicas de ensino. 

I - Trainee Nacional
A Arco, startup brasileira de educação e tecnologia listada na Nasdaq, 
está com as inscrições abertas para a 9ª edição do seu programa de 
trainee. A empresa busca talentos de todo o Brasil para atuar nas suas 
unidades de negócio em São Paulo, Fortaleza e Curitiba. É preciso 
estar no último ano de qualquer curso universitário ou ser graduado 
há, no máximo, dois anos. O programa tem a duração de um ano e 
a expectativa é de que sejam contratados 15 trainees. É necessário 
ter disponibilidade de mudança. Os trainees que precisarem mudar 
de cidade recebem um pacote de benefícios para cobrir os custos 
da mudança. As inscrições podem ser feitas até 29 de maio pelo site 
(trainee.arcoeducacao.com.br).

J - Imóveis Comerciais
A Zukerman Leilões, referência no mercado, vai realizar o leilão de 23 
imóveis do banco Itaú, com pagamento à vista ou parcelado. As proprie-
dades oferecidas são estritamente comerciais e são agências locadas e 
ex-agências desocupadas da instituição fi nanceira, de Patrimônio. O 
leilão será realizado no dia 18 de abril. As ofertas estão distribuídas em 
sete estados: São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio, Rio Grande 
do Sul e Sergipe. Os pagamentos podem ser feitos à vista com 10% de 
desconto ou parcelado em até 48 vezes. No site (www.zukerman.com.
br) interessados se cadastram e têm informações como opções de pa-
gamento, lances mínimos e detalhes sobre cada edital.
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De acordo com o Ministé-
rio da Economia, com 
o fi m da intermediação 

das agências de viagens, a 
economia pode chegar a R$ 15 
milhões ao ano. O presidente 
Jair Bolsonaro destacou a 
medida ontem (28), em publi-
cação em sua conta no Twitter. 
“Isso representa redução de 
cerca de 18% de economia [em 
relação ao modelo de agências 
de viagens]. A pesquisa de 
preços será feita pelos órgãos 
do Executivo, com a escolha 
do bilhete de menor preço”, 
escreveu.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, o governo 
estava impedido de fazer 
essa operação devido ao fi m 
do prazo que dispensava a 
retenção na fonte dos tributos 
sobre passagens compradas, 
por meio de Cartão de Paga-
mento do Governo Federal 
(CPGF). Assim, os órgãos 
públicos tinham de comprar 
por intermédio de agências 
de viagem.

A dispensa do recolhimento 
dos tributos esteve em vigor 

Pesquisa de preços será feita pelos órgãos do Executivo, com a escolha do bilhete de menor preço.

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido pela da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 2,1 pontos de fevereiro 
para março. O indicador caiu para 
109,2 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Segundo a pes-
quisadora Raíra Marotta, apesar 
da queda, o indicador permanece 
acima da média histórica. 

Ela explica que, para reduzí-lo 
mais, é necessário um alinhamen-
to do Congresso com o governo na 
aprovação de reformas “que são 

necessárias para a recuperação 
econômica”. O recuo do indicador 
foi infl uenciado por seus dois 
componentes. O componente de 
mídia, baseado na frequência de 
notícias com menção à incerteza, 
recuou 2,2 pontos entre fevereiro 
e março.

O componente de Expectativa, 
construído a partir da média das 
previsões dos analistas econômicos 
para a taxa de câmbio, a taxa Selic 
e a infl ação ofi cial (IPCA), caiu 0,5 
ponto no mesmo período (ABr).

A equipe econômica estuda 
a redução de tributos sobre 
empresas, em troca da co-
brança de Imposto de Renda 
sobre dividendos, disse na 
quarta-feira (27), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
em audiência no Senado. O 
objetivo é o de aumentar a 
competitividade do Brasil no 
exterior sem piorar a distri-
buição de renda. 

“Se o mundo todo começa 
a reduzir impostos sobre 
empresas, como você con-
segue reduzir sem piorar a 
distribuição de renda? Se 
pode abrir uma empresa a 20% 
de imposto lá, e aqui a 34%, 
quem sabe podemos reduzir a 
20% aqui, mas paga imposto 
sobre dividendo e sobe? Tem 
que fazer uma compensação. 
Estamos dizendo o seguinte: 
vamos baixar de empresas, 
mas aumentar em dividendo. 
Isso que está sendo estudado”, 
declarou o ministro.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência no Senado.

Indústria eletroeletrônica 
abre mais de 4 mil vagas

O setor eletroeletrônico 
abriu 4.192 vagas de emprego 
no primeiro bimestre de 2019, 
segundo dados da Abinee, 
com base em informações do 
Caged. Em fevereiro, o número 
de empregos aumentou 2.099 
vagas, dando continuidade ao 
crescimento iniciado em janeiro 
(2.093 vagas). O total de empre-
gados diretos passou de 232,2 
mil em dezembro de 2018 para 
236,4 mil em fevereiro. 

Com o resultado do bimestre, 
o total de funcionários do setor 
retornou aos níveis de outubro 
do ano passado, compensando a 
redução ocorrida nos meses de 
novembro e dezembro de 2018. 
Apesar disso, a indústria eletro-
eletrônica ainda não recuperou 
as perdas dos últimos anos nos 
níveis de emprego. Em dezem-
bro de 2014, o setor empregava 
294 mil trabalhadores.

Para o presidente da Abinee, 
Humberto Barbato, o resultado 
de fevereiro traz um alento para 
o setor, mas ainda há muito a ser 
feito para que a retomada se con-
solide. “Precisamos urgentemen-
te da aprovação das reformas e de 
outras medidas que mantenham a 
confi ança do setor produtivo para 
que os níveis de emprego mante-
nham a tendência de expansão”, 
afi rma (AI/Abinee).
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Governo volta a comprar 
passagens diretamente das aéreas
Desde a última terça-feira (26), os órgãos e entidades do governo federal voltaram a comprar passagens 
aéreas diretamente das companhias que operam os voos domésticos

de 2014 até dezembro de 2017 
e depois foi prorrogada até 
junho de 2018. Agora, com a 
publicação da MP 877, o gover-
no federal deixa novamente de 
reter na fonte os tributos sobre 
as passagens compradas com 
o CPGF, também conhecido 
como cartão corporativo. As 
empresas credenciadas para 
fornecimento de passagens 

diretamente ao setor público 
federal são Avianca, Azul, Gol, 
LATAM e MAP Linhas Aéreas.

A pesquisa de preços será 
feita pelos órgãos e entidades 
do Executivo Federal, com a 
escolha do bilhete de menor 
preço e aplicação automática 
dos percentuais de desconto 
estabelecidos pelas empre-
sas aéreas. De acordo com a 

Economia, na prática, é como 
se os órgãos realizassem uma 
licitação a cada bilhete com-
prado. O cidadão pode acessar 
as informações sobre viagens 
realizadas a serviço por em-
pregados públicos, servidores, 
militares e colaboradores do 
governo federal por meio da 
ferramenta Painel de Viagens 
(ABr).

Redução de impostos para 
aumentar a competividade

Atualmente, as empresas 
brasileiras que lucram mais 
de R$ 20 mil por mês pagam 
25% de IRPJ e 9% de CSLL, 
totalizando 34%. Em compen-
sação, desde 1995, o Brasil não 
cobra Imposto de Renda sobre 
dividendos, na contramão da 
prática internacional.  De acor-
do com Guedes, se os tributos 
fossem mais baixos para toda a 

sociedade, o governo não pre-
cisaria ter concedido subsídios 
e desonerações a setores 
específi cos da economia nos 
últimos anos. 

Para ele, tais políticas be-
nefi ciam apenas setores com 
capacidade de pressão, en-
quanto empresas sem conexões 
políticas quebram por não con-
seguirem articular-se (ABr).

Incerteza da economia recua em março


