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As fintechs estão 
diversificando seus serviços
A relação dos 
brasileiros com o 
mercado financeiro 
sempre foi cheia de 
percalços

As crises econômicas 
impediam um melhor 
uso do dinheiro por 

grande parte da população, 
e as opções disponíveis fi-
cavam restritas aos bancos, 
que abusavam de uma rotina 
burocrática. A evolução 
tecnológica promoveu uma 
transformação no setor. 
Novas empresas surgiram 
com o intuito de agilizar e, 
principalmente, democrati-
zar os serviços financeiros.

As fintechs, expressão 
dada às startups que com-
binam tecnologia com fi-
nanças, crescem a cada ano 
e expandem seus serviços 
em diferentes segmentos e 
modelos de negócio. Não há 
um número concreto sobre 
a quantidade de empresas 
desse tipo em operação no 
Brasil atualmente. Contudo, 
estimativas e levantamen-
tos recentes indicam que 
há mais de 500 em operação 
desenvolvendo diferentes 
soluções.

A pesquisa Fintech Deep 
Diver, realizada pela consul-
toria PwC, mostra que quase 
a metade delas (46%) atua 
como meio de pagamento 
ou na oferta de créditos e 
negociações de dívidas, as 
duas categorias tradicio-
nalmente mais requisitadas 
pelos usuários. Mas há as 
que são especializadas em 
gestão financeira, de inves-
timentos, seguros, moedas 
digitais, câmbio, contabili-
dade, banco digital, entre 
outras áreas. 

Essa diversificação está 
ligada essencialmente à 
maturidade que o setor 
adquiriu nos últimos anos. 
No início da década, por 
exemplo, combinar tecnolo-
gia com serviços financeiros 
era visto como algo teme-
rário pelas organizações, 
uma vez que se trata de um 
mercado cheio de regras e 
que uma informação errada 
pode provocar uma reação 
em cadeia que coloca em 
risco o Sistema Financeiro 
Nacional. 

A preocupação se faz ne-
cessária, sem dúvida, mas 
as startups mostraram que é 
possível desburocratizar os 
serviços e oferecer soluções 
que impactam positivamen-
te a vida das pessoas. Foi 

um período de consolidação 
das fintechs no mercado, 
em que serviços disrup-
tivos foram idealizados e 
colocados em prática. A 
partir do momento em que 
conquistaram seu espaço e 
mostraram um novo jeito de 
trabalhar com o dinheiro, 
essas empresas puderam 
dar um passo adiante em 
seus negócios. 

Em suma: puderam ex-
pandir a atuação em outros 
segmentos, oferecendo 
serviços e produtos que não 
ficam restritos ao hábito de 
pagar as contas e negociar 
dívidas. Hoje, toda categoria 
em que há procedimentos 
financeiros pode - e deve 
- ser influenciada pelo de-
senvolvimento tecnológico. 
Diante desse ecossistema 
cada vez maior, os principais 
beneficiados são os próprios 
usuários, que podem lidar 
melhor com o dinheiro 
graças às inúmeras soluções 
disponíveis. 

Hoje, com soluções que 
combinam tecnologia e 
finanças, é possível ter 
mais praticidade para pa-
gar contas e compras do 
dia a dia, além de diversos 
serviços mais específicos, 
como administrar seus in-
vestimentos em uma única 
plataforma, ter mais segu-
rança em transações online, 
possuir uma conta bancária 
digital e até comprar moeda 
estrangeira sem sair de casa. 

A tendência é essa reali-
dade se aprofundar ainda 
mais nos próximos anos, na 
medida em que as soluções 
digitais desenvolvidas pelas 
fintechs (e também pelas 
instituições mais tradicio-
nais) integrarem o dia a dia 
das pessoas. Há empresas 
que identificaram um nicho 
de mercado importante, 
como a gestão dos benefí-
cios dos trabalhadores, que 
atende uma demanda atual 
e resolve uma importante 
questão do mercado cor-
porativo. 

Em um mundo cada vez 
mais conectado, contar 
com a tecnologia para so-
lucionar problemas do dia 
a dia torna-se fundamental. 
Espera-se que as empresas 
sigam nessa busca de iden-
tificar nichos e serviços que 
realmente resolvem situa-
ções reais dos consumido-
res e estimulem, assim, um 
setor tão disputado como o 
financeiro. 

(*) - É sócio fundador da Vee.
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As redes sociais a favor 
do seu e-commerce

Gustavo Hollatz (*)

A cada dia mais inovadoras, elas 
formam importantes canais de 
comunicação e têm se tornado 

fundamentais para o crescimento da 
visibilidade, das vendas e também da 
fidelidade dos clientes, já que estes 
meios de comunicação permitem que 
o empreendedor de qualquer segmento 
mantenha um contato mais informal e 
direto por meio dessas plataformas.

Esses meios devem caminhar lado a 
lado do e-commerce, mas para fazer 
esse mercado online girar de forma 
eficiente, é preciso saber usar essas 
plataformas, analisando cada detalhe 
do seu negócio.

Facebook, Instagram, YouTube e 
WhatsApp são as mídias mais utiliza-
das entre as grandes marcas no Brasil, 
porém, cada empresa/marca precisa 
se atentar às características do seu 
público alvo e entender que existem 
redes sociais de nicho que oferecem 
um resultado de engajamento maior do 
que as redes sociais mais conhecidas.

As marcas estão usando as redes 
sociais de forma cada vez mais criativa 
e inovadora, vou ressaltar o WhatsA-
pp, por exemplo. Acompanhamos o 
crescimento do uso desta mídia como 
ferramenta de comunicação entre 
marca e cliente e isso têm funcionado 
por ser um canal muito rápido e de 
fácil utilização.

Muitas compras em e-commerce não 
são concluídas por dúvidas simples dos 
clientes, e quando o cliente permite 
essa interação da marca através do 

aplicativo identificamos um aumento 
da conversão em vendas, isso porque 
o diferencial dessa ferramenta é que 
ela aproxima o cliente, pois a troca de 
informações, dúvidas, negociações, são 
vistas como uma relação de amigos, 
que conversam aberta e diretamente.

Todo esse movimento surge como 
uma visão das marcas em humanizar 
a comunicação em seus canais, o que 
não é um trabalho fácil, pois depende 
de toda uma cultura interna e de todos 
os colaboradores treinados e engajados 
para que essa comunicação seja perce-
bida pelo cliente em todos os canais. 
O WhatsApp, assim como os outros 
canais de comunicação da marca, como 
e-mail, chat online, telefone, além das 
informações no formato de FAQ, devem 
seguir o mesmo “tom da comunicação”. 
O que se deve respeitar é a velocidade 
de resposta em cada canal, assim como 
o conteúdo a ser disseminado.

Não existe uma receita para acertar 

no conteúdo, mas o básico é que ele 
seja relevante para o seu cliente e 
a partir disso, você pode pensar em 
formatos diferentes de compartilhar 
via mensagens de textos convencio-
nais, vídeos animados, motivacionais, 
ofertas, descontos e até a inauguração 
de novas lojas.

Além das mídias sociais servirem 
como ferramenta para ajudar a traba-
lhar no contato direto com o cliente, 
vale entender as possibilidades de uso 
de cada meio para assim experimentar 
as oportunidades de negócio em suas 
vertentes. O WhatsApp, por exemplo, 
pode ser usado também para entrar 
em contato com fornecedores, repre-
sentantes, o próprio time de vendas e 
o resultado desse trabalho com certe-
za será mais agilidade e eficiência no 
negócio.

(*) É Especialista em marketing de Aftermarket 
Solutions, unidade de negócios da CNH Industrial, 

formado em Publicidade com especialização em 
marketing, possui mais de 15 anos de experiência 

acadêmica e profissional em comunicação.

As redes sociais representam hoje não só uma nova era da comunicação, mas também uma nova era 
para os negócios
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As mudanças tecnológicas estão modi-
ficando a cada dia a maneira das nossas 
empresas fazerem negócios. Com soluções 
que otimizam desde o sistema operacio-
nal e as atividades cotidianas manuais, 
até a eficiência estratégica na gestão das 
companhias, a transformação digital vem 
sendo um fator determinante para a sus-
tentação e competitividade empresarial.

Diante deste contexto, com o início de 
cada ano, gestores de diferentes setores da 
economia global se atentam às tendências 
de tecnologia e inovação para a temporada. 
Para se ter uma ideia, de acordo com a últi-
ma projeção do Gartner, os gastos mundiais 
com Tecnologia da Informação chegaram 
a cerca de US$ 3,7 trilhões no último ano. 
Para 2020, estima-se crescimento de 3,7%.

Quanto ao mercado brasileiro, a con-
sultoria considera crescimento de 2,5% 
em relação a 2019, alcançando cerca de 
US$ 64 bilhões (o equivalente a R$ 266 
bilhões). Deste modo, soluções que apli-
cam Inteligência Artificial (AI), Internet 
das Coisas (IoT) e Analytics, por exem-
plo, ganharão ainda mais força dentro do 
âmbito corporativo.

Para firmar esta ideia, a fim de que 
as companhias consigam acompanhar o 
ritmo da transformação digital e, prin-
cipalmente, tornem seus negócios mais 
competitivos, separei algumas tendências 
de inovação e tecnologia que acredito 
serem decisivas para a sustentabilidade 
das empresas já neste ano. Entre elas, é 
importante destacar:

O poder dos dados:
Desde microempresas a multinacionais, 

a análise de dados se tornou primordial 
para o bom posicionamento das organi-
zações. Deste modo, adotar uma aborda-
gem ágil para gerenciar os dados, com a 
Inteligência Artificial e o aprendizado de 
máquina atuando em conjunto, ajuda a 
dar às empresas uma grande vantagem 

em 2020. Com isso, é possível, inclusive, 
unificar os fluxos de trabalho relaciona-
dos à análise de dados, proporcionando 
maior capacidade produtiva na extração 
de informações relevantes à companhia.

Automação de processos robóticos 
(RPA):

Designar tarefas repetitivas às máquinas 
já tem proporcionado um grande impacto 
na simplificação dos fluxos de trabalho. 
Para 2020, a projeção é que essa tecno-
logia ganhe ainda mais espaço dentro das 
instituições. De acordo com o Gartner, a 
RPA (Robotic Process Automation) tem 
superado todos os outros segmentos do 
mercado de software corporativo em 
todo o mundo, com receita de aproxima-
damente US$ 1,3 bilhão em 2019. Para 
os próximos meses, a expectativa é de 
que ainda mais empresas implementem 
iniciativas relacionadas à robotização.

Multi experiência:
A experiência dos consumidores tem se 

transformado de forma significativa. Isso 
porque, com a inserção das pessoas no 
mundo digital, as companhias precisam 
se reinventar diariamente na busca de 
canais de comunicação mais assertivos. 
Seja com recursos aprimorados de co-
mando e gerenciamento de voz ou com a 
realidade virtual e realidade aumentada, 

por exemplo, a verdade é que em 2020 
as empresas precisarão oferecer uma co-
municação inovadora e eficiente, a fim de 
proporcionar experiências mais assertivas 
aos consumidores.

Importância da Cloud Computing:
De acordo com o Gartner, neste ano, 

possuir Cloud Computing será um requi-
sito e não somente um diferencial compe-
titivo. Deste modo, podemos estimar que 
mais organizações passem a utilizar este 
recurso. No entanto, em consequência 
à hospedagem de soluções e dados na 
nuvem, é importante que os profissionais 
de segurança de dados atuem de forma 
efetiva, a fim de preservar toda a estrutura 
estratégica e operacional da organização.

Estabelecer uma cultura voltada ao 
potencial humano será decisivo

Para finalizar, acredito que, além das 
tendências citadas anteriormente, outro 
fator determinante para o universo cor-
porativo em 2020 será a democratização 
da experiência. O acesso a conhecimentos 
técnicos de ferramentas e o aprendizado 
de máquina, por exemplo, possibilitarão 
que profissionais que não são de TI ob-
tenham acesso a ferramentas e sistemas 
especializados que os capacitem usar e 
aplicar habilidades especializadas. Além 
disso, o compartilhamento do conheci-
mento é outra prática que promete ace-
lerar e potencializar a inovação.

Para tanto, intensificar o potencial hu-
mano e sua importância diante dos meios 
digitais é crucial, uma vez que, mesmo o 
futuro se tornando cada vez mais tecno-
lógico, todos os avanços de produtividade 
dependerão demasiadamente das ações 
e habilidades das pessoas!

(Fonte: Régis Lima tem mais de 16 anos de 
experiência em Gestão de Equipes e atuação 

em cargos executivos de empresas nacionais e 
multinacionais do mercado de TI. Atualmente é 

diretor executivo na Lumen IT, sendo responsável 
pelas áreas comercial, financeira e de marketing da 

empresa).

Tendências tecnológicas para 2020: como 
minha empresa deve se preparar?
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News@TI
Porto Digital abre Superchamada de 
empreendedorismo 

@Aqueles que já empreendem ou querem dar início a uma ideia 
de negócio vão poder se inscrever na Superchamada para to-

dos os programas de empreendedorismo do Porto Digital. Em sua 
segunda edição, a convocação abrange o Mind The Bizz, Mind The 
MINAs e a incubação. As inscrições já estão disponíveis em: http://
bit.ly/PD_Inscricao-Empreendedorismo .

Coworking público

@A Prefeitura de São Paulo inaugurou o Teia Centro, seu quarto 
coworking público. A nova unidade tem como foco os empre-

endedores que atuam na área cultural e de economia criativa. O 
Teia é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, executada pela Ade Sampa agência vinculada à pasta, 
que tem como objetivo oferecer uma rede de coworkings público com 
tudo que o empreendedor precisa e muitas vezes não tem acesso por 
conta do alto custo desses espaços. A unidade do centro conta com a 
parceria da Secretaria Municipal de Cultura, que disponibilizou o local. 
Funcionamento: segunda à sexta-feira. Horário: 10h às 19h. Local: 
Hemeroteca Mário de Andrade. Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 125.


