
Tecnologia a 
favor das finanças

A transformação digital 
está acontecendo em 
todos os ambientes de 
trabalho e é preciso 
enfrentar este período 
com determinação e 
planejamento

As novas tecnologias 
de automação estão aí 
para serem utilizadas a 

favor da eficiência na gestão 
e simplificar processos. E 
por que não é preciso temer 
esse processo de automação? 
Pelo simples fato de que ele 
já está sendo incorporado na 
vida das pessoas e da quase 
totalidade das empresas. A 
tecnologia não é mais um 
“plus”; ela é uma ferramenta 
essencial para as organiza-
ções. 

É notável que nos últimos 
anos a gradativa adoção de 
tecnologias fez com que os 
Chief Financial Officer dei-
xassem de ocupar posição 
meramente técnica e se tor-
nassem verdadeiros parcei-
ros e aliados de negócios das 
empresas. Agora, o momento 
é de elevar a automação a 
um novo patamar para que 
dê condições e maior empo-
deramento a este executivo. 

O auxílio de softwares que 
geram relatórios e gráficos 
comparativos, dentre outros 
recursos, permite que o CFO 
transforme os dados que pos-
sui em insights mais valiosos 
e certeiros para o processo 
de tomada de decisões. É 
fundamental que o executivo 
aprenda a lidar com ferra-
mentas de automação e com 
dashboards equipados com 
Inteligência Artificial (AI). 
Além disso, é interessante 
que o profissional seja capaz 
de aproveitar projeções a par-
tir de dados, visando melhor 
orientar processos e ações.

Mas para que a digitaliza-
ção das finanças dê certo, as 
empresas precisam conhecer 
os obstáculos existentes para 
sua implementação. E deve 
saber, ainda, quais são as 
maiores deficiências proces-
suais que a tecnologia seja 
capaz de resolver. Mais do que 
tomar a decisão de adotar a 
tecnologia, as organizações 
precisam saber o que fazer 

para tirar real proveito das 
novas tecnologias em gestão 
financeira e os CFOs têm 
papel determinante para a 
conquista desse objetivo em 
seu segmento. 

A questão é que só trocar 
processos manuais por pro-
cessos digitais automatizados 
não garante melhorias na 
rotina, tampouco, assegura o 
ROI (retorno sobre o inves-
timento) esperado a partir 
dessa mudança. 

A identificação de pontos 
de prioridade é crucial por-
que uma empresa não deve 
se digitalizar por completo 
de uma só vez. Os pontos 
escolhidos servem como 
testes que orientem melhor a 
adoção de novas tecnologias, 
sempre considerando sua 
utilidade, custos e outros 
fatores que variam de acordo 
com o tamanho e número de 
operações das empresas. 

E o retorno que se espera 
com o processo de automação 
são claros: redução ou elimi-
nação de erros em processos 
diversos; maior acuracidade 
nas projeções e mais qualida-
des nos insights fornecidos; 
redução de tempo gasto na 
descoberta de causas de in-
compatibilidades de cálculos 
e resultados, graças ao uso de 
tecnologias equipadas com 
machine learning (aprendiza-
do de máquina); e otimização 
de riscos e oportunidades.  

As companhias precisam 
estar atentas às inovações de 
seu negócio, observar as ten-
dências da era tecnológica, 
pois alcançar a alta perfor-
mance neste novo universo 
de finanças digitais deve ser 
a meta para um futuro bem 
breve. As empresas especia-
lizadas em tecnologia e auto-
mação podem colaborar nes-
te processo de implantação 
de sistemas e plataformas, 
cujos projetos devem primar 
pela eficiência e praticidade 
para o consumidor final. 

Mas quem dará as ferra-
mentas e apontar necessida-
des, sem dúvida, é o CFO e 
seu time de finanças.

(*) - É Diretor Comercial e Marketing 
da Finnet, empresa de tecnologia 
para a gestão financeira que atua 

com o objetivo de simplificar a gestão 
financeira e automatizar processos que 

aumentam a produtividade 
(www.finnet.com.br).
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D - Nissan Sem Parar
A Nissan segue inovando e passa a equipar todas as versões do 
Nissan Kicks, o crossover mais vendido pela marca no país, com 
o Sem Parar, empresa líder em pagamentos automáticos. Por 
meio do acordo com a marca que é pioneira no mercado, a Nissan 
reforça o conceito de Mobilidade Inteligente e a constante busca 
por proporcionar mais facilidade aos clientes. Com o Sem Parar 
instalado já na linha de montagem no Complexo Industrial da Nis-
san em Resende, os clientes do Kicks terão vantagens exclusivas 
como desconto de 10% nas mensalidades. O crossover da Nissan 
é o terceiro modelo da marca a ser equipado com a facilidade. 
O primeiro foi o 100% elétrico Nissan LEAF, seguido da picape 
Nissan Frontier.

E - Atracação de Navios
A Santos Port Authority abriu consulta pública para as alterações 
promovidas na Norma de Atracação de Navios no Porto de Santos, que 
ficará disponível no site (www.portodesantos.com.br) para consultas 
durante esta primeira quinzena de fevereiro.  A norma passou por 
revisão e as novas disposições estão sendo submetidas à comunidade 
portuária, a fim de dar transparência às alterações e estabelecer uma 
harmonização entre os usuários do Porto de Santos. As contribuições ou 
pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para o e-mail (supop@
portodesantos.com.br). 

F - Varejo Alimentar
No dia 5 de março, das 8h às 18h, no Expo Center Norte, acontece 
o único evento pós-NRF desenvolvido especialmente para o varejo 
alimentar e de bens não duráveis, o 2º Super Fórum. Para isso, o corpo 
diretivo da DMCard esteve em Nova York participando do Retail’s Big 
Show 2020, que teve a missão de conhecer todas as novidades que 
vão guiar o desenvolvimento do varejo e multiplicar o que viram com 
empresários e executivos do Brasil. Realizada em janeiro último, a NRF 
2020 apresentou as transformações nas quais o varejo deve estar atento 
para o futuro, e esse conteúdo foi a base para o desenvolvimento da 
segunda edição deste Super Fórum. Outras informações e inscrições: 
(www.segundosuperforum.com.br).

A - Concurso Literário 
Já estão abertas as inscrições para o 8º Concurso Literário das Farmá-
cias Pague Menos, que busca identificar e premiar talentos da escrita 
de todo o País. Até o dia 31 de março, os participantes poderão enviar 
uma poesia de autoria própria seguindo o tema escolhido para essa 
edição, “Viva Plenamente”, abordando a felicidade, a força de vontade 
e a alegria de viver do povo brasileiro. Um júri especializado selecionará 
os cinco finalistas, que serão premiados com valores que variam de R$ 
550 a R$ 2.500. Na última edição, mais de 3 mil poesias foram inscritas. 
As inscrições devem ser feitas pelo site: (www.paguemenos.com.br/
concursoliterario). 

B - Sinopse Tributária
A KPMG acaba de lançar uma versão atualizada da Sinopse Contábil 
Tributária. O guia traz os principais aspectos da utilização de regras 
contábeis e o caminho que as empresas terão que seguir para adotar 
as diretrizes que entraram em vigor este ano, com uma introdução às 
regras que serão aplicadas em 2022, além de abordar as alterações 
aplicáveis às normas atuais. Uma das mudanças é a norma IFRS 17 
que substituirá a IFRS 4 a partir de 2022. A nova diretriz tem como 
objetivo auxiliar os usuários a compreender melhor a exposição 
aos riscos, a lucratividade e a posição financeira das seguradoras. 
O conteúdo está disponível no site: (http://home.kpmg/br/pt/home/ 
insights/2020/01/sinopse-contabil-tributaria-2019.html). 

C - Diabetes e Insônia
Aumentaram as vendas de medicamentos para insônia e diabetes. Se-
guno o Farmácias APP, tiveram uma alta de 20% e 12% comparado a 
2018. Os medicamentos para diabetes que mais venderam foram os de 
classe agonista (injetável para controle do nível de açúcar no sangue em 
pacientes que não estão controlados com o tratamento existente), com 
crescimento de mais de 44%. Os antidiabéticos inibidores da proteína 
SGLT2 (tratamento para melhorar o controle glicêmico em conjunto 
com dieta e exercícios) registraram aumento de 38% em relação a 2018. 
Já os indicados para o tratamento da insônia, tiveram um crescimento 
de 20% no comparativo com o ano anterior. Mais informações: (www.
farmaciasapp.com.br). 

G - Tecnologia e Disrupção
Com acesso a espaços únicos, uma sequência intensa de atividades e 
troca de experiências com visionários que estão em constante busca por 
melhorar a forma com que fazem negócios, o Miami Innovation Expe-
rience, promovido pelo ECQ Learning, acontecerá  nos dias 25 e 26 de 
março em Miami. Georgia Roncon, fundadora da escola coorporativa, 
está à frente da organização do evento e explica que os participantes 
conhecerão negócios totalmente disruptivos, ampliarão o networking, 
além de adquirir conhecimento e inspiração para novos projetos. Os 
participantes vão aprender como empresas estão transformando o mundo 
através da tecnologia e qual é o impacto desse fator do mercado mundial. 
Mais informações: (https://eventos.ecqonline.com.br/).

H - Investimentos Imobiliários  
A Midtown Capital Partners, plataforma de gestão de investimentos em 
ativos imobiliários, realiza no próximo dia 12 (quarta-feira), no hotel 
Meliá Jardim Europa, sua primeira edição do “Midtown Global Real 
Estate Investment Forum”, para debater como o cenário econômico 
global favorece oportunidades de alocação de investimentos em fundos 
imobiliários nos Estados Unidos, em países da Europa e no Brasil. O 
evento reunirá especialistas, advogados, gestores de fundos, além de 
investidores. Só no Brasil, os fundos imobiliários captaram R$ 32,5 bilhões 
em 2019 até novembro, o maior volume da história. Mais informações 
pelo tel. (11) 3031-8838. 

I - Programa Oportunidades 
O Instituto da Oportunidade Social abriu 2.000 vagas para cursos 
gratuitos de formação profissional de jovens e pessoas com deficiência 
em suas várias unidades da Grande São Paulo. As inscrições devem 
ser realizadas presencialmente de 3 a 27 de fevereiro. Os cursos são 
totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático. São 
nove cursos: Gestão Empresarial, Atendimento ao Cliente, Gestão de 
Projetos, Folha de pagamento e Varejo; além dos cursos da área de 
Tecnologia: Programação, Infraestrutura, Microsoft Digital e Análise 
de Dados com PowerBI. Com duração de cinco meses, preparam os 
alunos entre 15 e 24 anos (que estejam cursando ou concluíram o 
Ensino Médio) para o mercado de trabalho. Mais informações pelo 
site: (www.cursosios.org).  

J - Vale do Silício 
A Pipefy, startup de gerenciamentos de processos, vem se destacando no 
ecossistema e busca novos talentos para seu time. Por meio do programa 
Young Guns, a empresa selecionará de 15 a 20 profissionais, que passarão 
por um programa de trainee durante um ano com a possibilidade de 
um intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia, com cursos, eventos e 
visitas em outras empresas para o vencedor. A oportunidade de ter uma 
vivência internacional e de conhecer em profundidade a operação de uma 
startup global são grandes atrativos para os candidatos. Os candidatos 
podem se inscrever pelo site (http://www.pipefy.com/young-guns/).

Em relação a dezembro, a 
retração ficou em 19,5%.

As vendas de veículos ca-
íram 1,61% em janeiro em 
comparação ao mesmo mês 
de 2019. Segundo o balanço 
divulgado ontem (4), pela 
Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave), foram 
emplacadas no primeiro mês 
deste ano 298,4 mil unidades, 
contra 370,7 mil no ano passa-
do. Em relação a dezembro, a 
retração ficou em 19,5%.

Os automóveis tiveram a 
maior queda, com redução 
de 5,62% nos emplacamen-
tos de janeiro em relação ao 
primeiro mês do ano passado. 
De acordo com a Fenabrave, 
foram vendidos 154,5 mil 
carros em janeiro. Na compa-

Dezesseis das 26 atividades industriais 
pesquisadas tiveram queda no ano.

O resultado veio depois 
de duas altas con-
secutivas, em 2017 

(2,5%) e 2018 (1%). Segun-
do o gerente da pesquisa, An-
dré Macedo, um dos respon-
sáveis pela queda de 2019 foi 
o rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho, que 
teve impacto importante no 
recuo de 9,7% das indústrias 
extrativas no ano.

Mas esse não foi o único 
motivo para a queda. Dezes-
seis das 26 atividades indus-
triais pesquisadas tiveram 
queda no ano. “A produção 
industrial pode estar sendo 
impactada pelas incerte-
zas no ambiente externo e 
também pela situação do 
mercado de trabalho no país 
que, embora tenha tido me-
lhora, ainda afeta a demanda 

Copom e sua primeira 
reunião de 2020

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
(BC) iniciou ontem (4), em 
Brasília, a primeira reunião de 
2020 para definir a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente em 
4,5% ao ano. Hoje (5), após a 
segunda parte da reunião, será 
anunciada a taxa. A maioria das 
instituições financeiras consul-
tadas pelo BC prevê redução 
de 0,25 ponto percentual, para 
4,25% ao ano, o menor nível da 
história, nesta reunião. 

No entanto, parte dos ana-
listas acredita que a recente 
alta do dólar e do preço da 
carne pode fazer o BC manter 
a taxa em 4,5% ao ano e adiar a 
queda para os próximos meses. 
O Copom reúne-se a cada 45 
dias. No primeiro dia do encon-
tro são feitas apresentações 
técnicas sobre a evolução e 
as perspectivas das econo-
mias brasileira e mundial e o 
comportamento do mercado 
financeiro. 

No segundo dia, os membros 
do Copom analisam as pos-
sibilidades e definem a Selic, 
ao considerar as alterações 
anteriores nos juros básicos su-
ficientes para chegar à meta de 
inflação, objetivo que deve ser 
perseguido pelo BC. Para cortar 
a Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que os 
preços estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima da 
meta de inflação (ABr).

A Petrobras informou ontem (4) que a para-
lisação dos petroleiros, iniciada no dia 1º, não 
provocou impactos na produção de petróleo, 
combustíveis e derivados. A Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), informou que cerca de 
14.750 trabalhadores aderiram à paralisação, o 
que representa 80% do total de 18.434 trabalha-
dores de 12 estados da federação que aderiram ao 
movimento. A Petrobras não confirmou o número 
de funcionários que aderiram à greve.

O movimento contesta as mil demissões feitas 
na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Pa-
raná (Fafen-PR), segundo a FUP sem respeitar 

o acordo coletivo de trabalho. Ocorreram atos 
e acampamentos em diversas unidades da Pe-
trobras em diversos estados do país. Em nota, a 
Petrobras informou que o movimento grevista é 
injustificado, pois o acordo coletivo de trabalho 
foi assinado por todos os sindicatos em novem-
bro de 2019 e as negociações previstas estão 
seguindo curso normal. 

A companhia informou que todas as suas uni-
dades de produção de petróleo, combustíveis e 
derivados estão em operação dentro dos padrões 
de segurança. Não há impactos na produção e 
nem no abastecimento ao mercado (ABr).
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Produção industrial brasileira 
fechou 2019 com queda de 1,1%
As indústrias extrativas do país fecharam 2019 com uma queda de 1,1%, segundo dados da 
pesquisa divulgados ontem (4) pelo IBGE

negativo da indústria, entre 
elas produtos alimentícios 
(1,6%), veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(2,1%), coque, produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (1,7%), 
produtos de metal (5,1%) e 
bebidas (4%). 

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, a queda foi pu-
xada pelos bens interme-
diários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (-2,2%) e 
pelos bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipa-
mentos (-0,4%). Por outro 
lado, os bens de consumo 
tiveram alta. Os bens du-
ráveis cresceram 2% e os 
bens semi e não duráveis, 
de 0,9% (ABr).

doméstica”, explica Macedo. 
Além das indústrias ex-

trativas, tiveram quedas 
importantes os segmentos 
de metalurgia (-2,9%), de 
celulose, papel e produtos de 

papel (-3,9%) e de manuten-
ção, reparação e instalação 
de máquinas e equipamentos 
(-9,1%). Por outro lado, dez 
atividades tiveram alta e evi-
taram um desempenho mais 

Vendas de veículos caíram 
1,61% em janeiro

ração com dezembro, o número 
representa uma retração de 

28,1% nas vendas. No último 
mês de 2019 chegaram a ser 
comercializados 215,2 mil 
carros.

As motos tiveram um re-
sultado positivo, com cresci-
mento de 1,08% nas vendas 
em janeiro de 2020 contra o 
mesmo mês de 2019. Foram 
emplacadas 91,7 mil unidades 
no primeiro mês do ano. Os ca-
minhões também registraram 
alta nas vendas, 3,66%, com 
a comercialização de 7,1 mil 
veículos do tipo em janeiro. 
Já os ônibus apresentaram 
uma diminuição de 2,27% 
nos emplacamentos, com a 
venda de 2,1 mil veículos de 
transporte coletivo no mesmo 
período (ABr).

Greve não provoca impacto na produção de petróleo


