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Transações que antes levavam dias para conclusão, hoje podem ser 
realizadas na palma da mão em segundos. Porém, muita gente ainda tinha 
diversas dúvidas sobre a real eficácia e segurança desse sistema. Com o 
avanço da pandemia da Covid-19, grande parte da população se rendeu 
aos benefícios desse modelo bancário. De acordo com um levantamento 
divulgado pela Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, no mês de 
abril, logo após o início da pandemia no Brasil, 74% de todas as transações 
bancárias foram realizadas em meios digitais.   

Banco digital: revolução financeira

Segundo números do Banco Central, entre março e maio apenas R$ 
43,6 bilhões de um total de 554,3 bilhões em crédito foram repassados 
às micro e pequenas empresas para ajudar os negócios a pagarem as 
contas durante a crise causada pelo novo Coronaví rus. De acordo com 
o IBGE, as dificuldades impostas pela pandemia impactaram mais de 
522 mil empresas brasileiras, que precisaram fechar as portas nos 
últimos meses. O cenário nebuloso deixa muitos empresários sem 
saí da na hora de fazer o fluxo de caixa girar. Por isso, buscar saí das 
rápidas e práticas pode ser vital para a preservação do negócio.   

Seguro garantia para conseguir crédito
A Nextios acompanha os desafios tecnológicos em constante mudan-

ça na sociedade contemporânea, principalmente nas particularidades 
que envolvem o mercado financeiro. Atualmente, é possível dividir 
este mercado em três categorias: adquirentes, bandeiras e bancos. As 
adquirentes são empresas que trabalham na ponta como captadores, 
ou seja, estão no processo de aquisição de um determinado valor, onde 
o maior método ainda utilizado é através das maquininhas. Após feita a 
captação, a instituição adotada pelo estabelecimento comunica os dados 
da operação às bandeiras.   

Mercado financeiro e a tecnologia
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Negócios em Pauta

DPVAT Digital
O documento do seguro contra danos pessoais causados 

por veículos automotores (DPVAT) ganhará uma versão 
digital. Uma parceria entre Serpro, empresa do governo 
federal, Denatran e Líder Seguradora, responsável pelas 
indenizações pelos acidentes de trânsito, possibilitará a 
emissão eletrônica do bilhete de seguro DPVAT junta-
mente com o Certificado de Registro de Licenciamento 
de Veículo na Carteira Digital de Trânsito. O seguro cobre 
danos causados a pessoas, transportadas ou não, incluin-
do motorista, passageiro ou pedestre.    Leia a coluna 
completa na página 3
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Evento digital para discutir o futuro 
da gestão de pessoas

@No dia 27deste mês, das 9h às 19h, a ABRH Brasil pro-
move o CONARH – Edição Especial Digital. O evento 

virtual, com o tema “Ressignificar é preciso”, apresentará 
soluções inovadoras e compartilhará práticas de excelência 
para a comunidade de Recursos Humanos e profissionais 
ligados à Gestão de Pessoas. Com cerca de 10 horas de 
duração e 14 palestras, a iniciativa contará com mais de 
20 nomes nacionais e internacionais, do Brasil, Portugal, 
EUA e Reino Unido. Devido ao impacto da pandemia, a 
46ª edição física do CONARH acontecerá entre 19 e 21 de 
abril de 2021. As inscrições podem ser realizadas em https://
www.conarh.org.br/. O investimento é de R$ 189,00 para 
associados ABRH Brasil, e R$ 309,00 para não associados.   
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Quase metade dos empresários 
entrevistados (47,9%) pela 
KPMG, em maio, acredita que 
as empresas levarão de um a 
dois anos para se recuperar 
das perdas ocorridas durante 
a pandemia da Covid-19, 
enquanto que, em abril, 
apenas 30% deles tinham essa 
percepção. 

Com relação ao período de duração 
da crise, o percentual daqueles que 

acreditam que ela durará mais de um ano 
passou de 40,3% para 57%. 

Esses são alguns dos dados da 2ª edição da 
pesquisa "Covid-19: a atuação do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e do 
Comitê de Auditoria", realizada pela KPMG 
e pelo ACI Institute. 

O levantamento mostra como o agrava-
mento da pandemia, aliado aos reflexos 
da quarentena, mudou a percepção dos 
administradores dessas empresas em 
pouco tempo e aponta as implicações do 
isolamento social para o ambiente de ne-
gócios em três etapas. 

Os dados foram coletados de forma online 
no final dos meses de março, de abril e de 
maio. "O levantamento detalha como os 
conselheiros de administração e membros 
de comitê de auditoria estão lidando com 
os impactos da atual situação, quais têm 
sido as iniciativas para garantir os negócios 
e as expectativas para a retomada. 

A percepção é que boa parte dos en-
trevistados foi ficando cada vez menos 
otimista com o passar das semanas e com 
o agravamento da crise. Os conselheiros 
também preveem uma recuperação lenta 
nas companhias em que atuam", analisa o 
sócio-líder de consultoria em riscos e go-

Recuperação das perdas nos negócios 
com a pandemia deve levar dois anos 

vernança corporativa da KPMG no Brasil e 
na América do Sul e CEO do ACI Institute 
Brasil, Sidney Ito. 

Sobre como as empresas estão fazendo 
para manter o capital de giro nesse perío-
do, os dados da pesquisa apontaram que, 
conforme a crise se desenrola, a utilização 
do caixa diminui (passando de 51,5% para 
45,6%, na primeira e terceira edição da 
pesquisa, respectivamente) e a captação 
de empréstimos aumenta (de 17,1% para 
27,2%). 

No primeiro levantamento, quando ques-
tionados sobre quais medidas a companhia 
havia tomado em resposta ao Coronavírus, 
a maioria dos entrevistados (46%) disse 
que não havia feito nada naquele momento, 
mas, duas semanas depois, a porcentagem 
para a mesma resposta caiu para 1,4%. 

No espaço de duas semanas, a porcenta-
gem de companhias que havia avaliado os 
potenciais impactos da exposição ao vírus 
para os negócios passou de 16% para 83,3% 
chegando a 90,4% na terceira edição da 
pesquisa; aquelas que desenvolveram um 
plano de gerenciamento de crise especí-
fico para o Coronavírus passaram de 9% 
para 83,3%, chegando a 88,6% na terceira 
edição da pesquisa. 

"Mesmo com os enormes impactos da 
Covid-19 na China, os dados analisados até 
aqui mostram que as empresas brasileiras 
não contavam com tamanho choque nos 
negócios, mas souberam reagir rápido", 
afirma Sidney Ito. Na primeira edição da 
pesquisa, a percepção de 31,4% dos conse-
lheiros e membros de comitês de auditoria 
foi de que o varejo era o segmento com o 
maior risco de continuidade. 

Para a segunda e terceira edições, foi 
incluída na pesquisa o setor de serviços 
e a percepção dos conselheiros sobre o 
risco de continuidade (19,3%) desse seg-
mento também se destacou em relação 
aos demais. Por outro lado, as empresas 
de tecnologia e agropecuária, de acordo 
com a visão dos entrevistados, são as que 
correm o menor risco de continuidade por 
conta dos reflexos da pandemia. 

Além disso, a pesquisa aponta que 
86,9% das empresas em que os conse-
lheiros atuam têm um plano estabelecido 
para a retomada das atividades e retorno 
dos funcionários, mesmo que de forma 
virtual. 

Em concordância com a crescente 
tendência do trabalho remoto, 50,1% dos 
entrevistados afirmam que os gestores 
das empresas onde atuam planejam rever 
a política de home office com o objetivo 
da instaurar uma política formalizada 
em toda a companhia; já 33,3% plane-
jam ampliar a política de home office já 
existente (AI/KPMG).

DESENVOLVIMENTO

TENDêNCIAS TECNOLóGICAS QuE GANhAM 
FORçA NO CENáRIO PóS-PANDEMIA
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Mesmo com os enormes 
impactos da Covid-19 na China, 
os dados analisados até aqui 
mostram que as empresas 
brasileiras não contavam com 
tamanho choque nos negócios, 
mas souberam reagir rápido

Furto em dutos
A Transpetro lançou em sua página 

no Facebook o serviço Ligue Grátis 
168, cujo objetivo é reforçar infor-
mações sobre segurança na faixa de 
dutos. A empresa decidiu fazer, de 
forma virtual, um alerta à população 
sobre os riscos que furtos em dutos 
podem trazer para as comunidades 
situadas no entorno dessas insta-
lações. As denúncias sobre ações 
não autorizadas nos dutos têm o 
anonimato garantido (ABr).
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