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Busca por novos parceiros para canais 
de venda

@Especialista em soluções para intercâmbio de dados financeiros, a 
Accesstage (www.accesstage.com.br) lançou seu programa para 

captação de novos canais de venda com objetivo de acelerar a expan-
são de sua presença em todo o país. O Programa de Canais é parte 
de uma estratégia de posicionamento da força comercial com foco na 
conquista de novos clientes e escalabilidade do negócio. Voltado para 
profissionais autônomos de venda e empresas que possuam sinergia com 
as soluções Accesstage, o novo programa busca pessoas interessadas 
em comercializar os produtos para suas carteiras de clientes. Para se 
tornar um Canal Comercial o profissional deve fazer um pré-cadastro 
no site da Accesstage, na aba Canais https://site.accesstage.com.br/
canais-seja-um-parceiro. Em seguida, a companhia entra em contato 
para dar início à seleção.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Aplicativo Carnaval 4.0 
Neste domingo (23), às 5h30, o Instituto Mauá de Tecno-

logia entra no Sambódromo, para fazer parte do Carnaval. 
Resultado de um trabalho colaborativo amplo e inédito de 
artistas, acadêmicos, estudantes e especialistas de tecno-
logia e em parceira com a GS1 Brasil. O aplicativo Carnaval 
4.0 foi desenvolvido especialmente para a Sociedade Rosas 
de Ouro para interação com o público no desfile de 2020. A 
escola apresenta o samba-enredo “Tempos Modernos” no 
qual vai mostrar a importância da 4.ª Revolução Industrial 
para o desenvolvimento do País.     Leia a coluna completa 
na página 3

ADEUS 
LIDERANÇA 
FEMININA!

Por Sumaia Thomas

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

As fintechs, startups 
que oferecem serviços 
financeiros por meio 
de plataformas digitais, 
mudaram os hábitos dos 
consumidores brasileiros 
nos últimos anos

Um levantamento da CNDL 
(Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas) e do SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) feito em parceria com 
o Sebrae indica que 40% dos 
entrevistados utilizaram cartão 
de crédito de alguma fintech nos 
últimos 12 meses.

Para o presidente da CNDL, 
José César da Costa, o se-
gredo do crescimento no uso 
dos cartões das fintechs está 
na qualidade da experiência 
e no fato dessas instituições 
atenderem a uma parcela da 
população que até então não 
encontrava amparo nas institui-
ções financeiras tradicionais. 
“As fintechs de cartões têm a 
vantagem da funcionalidade e 
fluidez dos aplicativos. Então, 
o atendimento ágil e transpa-
rente contrasta com a lentidão 
e a burocracia dos grandes 
bancos”, diz Costa. “Além disso, 
em um banco tradicional, mui-
tas vezes os correntistas não 
conseguiam acesso ao crédito, 
já as fintechs oferecem esses 
serviços com mais facilidade”.

De acordo com a pesqui-
sa, 45% dos consumidores 
utilizaram ou vêm utilizando 
os serviços de algum banco 
digital nos últimos 12 meses, 
sobretudo para o pagamento 
de contas (16%), verificação de 
saldo ou extrato (14%), saque 
de dinheiro (11%), realização 

de pagamento com cartão de 
débito (11%) e transferência 
de dinheiro (11%). O levan-
tamento mostra que 84% dos 
clientes de bancos digitais 
também possuem conta em 
bancos tradicionais. Embora 
sejam clientes de fintechs, 
esses consumidores continuam 
utilizando serviços de bancos 
convencionais pela facilidade 
na obtenção de crédito pelo 
tempo de conta (38%) e a pos-
sibilidade de um atendimento 
presencial quando necessário 
(33%).

Quando comparados aos 
serviços das instituições tra-
dicionais, os bancos digitais 
conquistaram a preferência 
de 55% dos entrevistados que 
utilizam ambos os serviços. Já 
25% afirmam não ter prefe-
rência e apenas 20% preferem 
os bancos tradicionais. “A 
concorrência entre os bancos 
tradicionais e as fintechs é boa 
para todos. As startups chegam 
com soluções criativas e custo-
mizadas, deixando os preços 
mais competitivos, enquanto 

O conceito das sportstech não é tão novo, mas ainda é bem pouco 
explorado no Brasil. Ainda assim, é nítido que o universo das startups 
com tecnologias aplicadas para o esporte é um mercado com grande 
potencial. O nicho onde essas empresas atuam está sendo avaliado 
em U$ 8,6 bilhões e esse número deve triplicar nos próximos cinco 
anos. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, são apenas 
62 empresas registradas atuantes no segmento e isso é realmente 
uma ótima oportunidade para apostar nesse ano que se inicia.   

Sportstech

O ambiente positivo pode motivar muitas pessoas a pesquisar as 
melhores oportunidades de carreira com o maior número de vagas no 
mercado, às vezes até mesmo considerando mudar de profissão. Às 
vezes, encontrar um emprego pode ser muito difícil, especialmente se 
você está procurando em uma área popular. Seguindo a evolução do 
mercado, o Indeed, site de empregos número 1 no mundo, fez uma lista 
dos 25 empregos que mais cresceram no Brasil nos últimos dois anos. 
A lista apresenta profissões diversas, e quase 1/3 das oportunidades 
estão no setor de tecnologia.   

Os 25 empregos em alta

Então chegou aquele fim de semana ou feriado tão esperado. Agora 
é ir rumo ao aeroporto, e em algumas horas o descanso no hotel dos 
sonhos será realidade. Enquanto espera pelo embarque, o viajante 
compartilha o status nas redes sociais, revisa a reserva do hotel e, 
muito importante, verifica o saldo da conta corrente. Até aí tudo bem, 
não fosse o fato de estar conectado a uma rede sem fio pública - até 
mesmo o ponto de acesso pode ser o celular do cidadão ao lado que 
está nomeado como “rede do aeroporto” - sem proteção alguma.   

Ameaças do cotidiano

creativeart/Freepik

40% dos consumidores utilizaram cartão 
de alguma fintech nos últimos 12 meses

empresas já estabelecidas 
agem para melhorar sua estru-
tura de produtos e serviços”, 
afirma o presidente da CNDL.

As fintechs romperam com 
a ideia de que investir é para 
poucos e de que para isso é 
necessário ter amplo conhe-
cimento técnico. Ao permitir 
que os clientes façam aplica-
ções com quantias menores e 
utilizando mecanismos cada 
vez mais simples, essas novas 
empresas democratizam as 
possibilidades de investimen-
tos para o consumidor.

Exemplo dessa popularida-
de, é que 32% dos consumi-
dores contrataram ao menos 
um tipo de serviços de investi-
mento de fintechs nos últimos 
12 meses. 

Entre as modalidades utiliza-
das, 30% contrataram serviços 
de corretoras de valores ou 
investimentos, outros 30% 
optaram pelas transações 
financeiras por meio de plata-
formas on-line de moeda digital 
e 18% contrataram serviços au-
tomatizados de gerenciamento 

de investimentos conhecidos 
como ‘robôs advisors’. A pes-
quisa mostra que os principais 
motivos para investir por meio 
de uma fintech incluem a faci-
lidade (45%), a rapidez para 
realizar transações (44%) e 
a praticidade de ter todas as 
informações quando é preciso 
(38%).

No entanto, essa mudança 
não implica no fim do relacio-
namento dos consumidores 
com os grandes bancos e 
outras instituições tradicio-
nais, uma vez que 44% dos 
que aplicam com ajuda de 
fintechs também possuem 
investimentos em instituições 
tradicionais. Já 49% possuem 
investimentos somente nas 
fintechs. A dificuldade de con-
seguir crédito nas instituições 
bancárias tradicionais faz com 
que boa parte dos brasileiros 
não tenham acesso à emprés-
timos e financiamentos. 

As plataformas on-line miram 
nesse mercado potencial de 
milhões de pessoas não atendi-
das pelos bancos no Brasil. De 
acordo com a pesquisa, um em 
cada cinco entrevistados (19%) 
fez ao menos um empréstimo 
pessoal em empresas exclusi-
vamente digitais nos últimos 
12 meses. 21% pegaram em-
prestado até R$ 3 mil. Na maior 
parte das vezes, a motivação foi 
o pagamento de dívidas como 
outros empréstimos, cartão 
de crédito, prestações (35%), 
seguido pelo pagamento de 
contas fixas da casa, como 
aluguel, condomínio, luz, entre 
outros (23%) e a intenção de 
abrir o próprio negócio (AI/
CNDL/SPCBrasil).
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B!T Magazine 

TRANSIÇãO DE 
CARREIRA NA ERA 
DIgITAL: O QUE 
vOCê PRECISA 
SABER     Leia na página 6

Mudança

O segredo do crescimento está no atendimento a uma parcela 
da população que não encontrava amparo nas instituições 

financeiras tradicionais.

Pagamento instantâneo
O Banco Central lançou um 

sistema de pagamentos e transfe-
rências instantâneos que poderão 
ser feitos pelo usuário de forma 
rápida e segura, em qualquer dia 
do ano, sem limite de horário, e 
com o dinheiro imediatamente 
disponível ao recebedor. Batizado 
de PIX, o sistema estará disponível 
para toda a população a partir de 
novembro. Com o PIX será possível 
enviar e receber na hora quantias a 
partir de diversos meios, inclusive 
aplicativos em smartphones.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transicao-de-carreira-na-era-digital-o-que-voce-precisa-saber-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/adeus-lideranca-feminina/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sportstech-um-mercado-que-esta-sendo-avaliado-em-u-86-bilhoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-ameacas-que-rondam-o-nosso-cotidiano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-25-empregos-em-alta-no-brasil-para-2020/



