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MERCADO
FINANCEIRO

O desafio de sincronizar a experiência do usuário com as exigências de 
segurança e formalidades de compliance já era um dado inadiável devido 
à nova magnitude digital, especialmente após a pandemia. Mas responder 
a esse desafio se torna questão de vida ou morte para empresas médias e 
grandes na perspectiva de alguns meses, se levarmos em conta a eclosão 
mundial do Open Banking. No caso específico do Brasil, o manual de se-
gurança do BC para o PIX, já em vigor, acompanha as determinações da 
diretiva europeia (PSD2), e acrescenta uma teia de mandamentos locais 
que são inerentes ao SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro).   

Open Banking

Para 2021 as previsões são de recuperação, com reação sólida nos 
investimentos de TI no Brasil no pós-COVID-19, o que coloca a projeção 
de crescimento para o próximo ano na casa dos 10%. Temas como cloud, 
segurança, mobilidade, colaboração e comunicação se destacam nesse 
contexto. As informações são do levantamento “Mercado Brasileiro de 
Software – Panorama e Tendências 2020”, publicado pela ABES - As-
sociação Brasileira das Empresas de Software em parceria com a IDC. 
São dados bastante animadores, após o furacão que passamos e o atual 
cenário ainda não normal.   

Mercado brasileiro de software cresce

Com sede em Miami, a We Can Move assessora brasileiros com 
formação na área da saúde, que desejam atuar e morar nos Estados 
Unidos. Trabalhar no país americano está mais acessível com o projeto 
de lei do governo para 40 mil green cards adicionais destinados aos 
médicos e enfermeiros. Pré-requisitos, documentos necessários e toda 
dinâmica que envolve essa mudança, a empresa providencia com um 
menor tempo de espera no processo de aprovação - em função das 
solicitações extras - para, assim, agilizar a conquista da permanência 
no país.    

Profissionais da saúde podem atuar nos EUA
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Negócios em Pauta

Mentoria para Mulheres
O BTG Pactual está com inscrições abertas para a terceira 

edição da iniciativa 'Inside BTG Pactual', projeto que objetiva 
atrair e desenvolver mulheres universitárias interessadas 
em trabalhar no mercado financeiro. As selecionadas terão 
a oportunidade de participar de um programa de mentoria 
com sócias da companhia e vivenciar um mês de um estágio 
no banco, ambos de forma remota. Oferece a oportunidade 
para conhecerem mais o universo do mercado financeiro, 
fortalecerem sua rede de networking e terem a vivência 
do dia a dia do melhor banco de investimentos da América 
Latina. Interessadas devem se inscrever pelo site (www.
btgpactual.com).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Content Insights 2020 para discutir meios 
digitais durante a pandemia

@Desde o início da pandemia da Covid-19, o consumo 
de conteúdo em todas as plataformas cresceu em 68%, 

segundo pesquisas realizadas pela Visual Capitalist. Os últi-
mos meses trouxeram uma nova realidade onde as marcas 
precisaram reinventar as suas estratégias de comunicação 
para aproximar e manter seu público conectado, afinal, 
as pessoas hoje buscam diversas maneiras de absorver 
conteúdos. Com o intuito de levar o conhecimento de uma 
nova comunicação para o público, a NZN, um dos principais 
players para soluções de publicidade e comunicação, pro-
move durante os dias 14 e 15 de outubro o evento Content 
Insights 2020, 100% online e gratuito apresentando grandes 
profissionais do mercado para movimentar discussões e 
trazer insights para quem deseja aumentar a sua presença 
digital de forma inteligente e estratégica (http://materiais.
nzn.io/nzn-talks).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Sem me preocupar em cair 
no clichê, a palavra de ordem 
para que uma boa ideia se 
transforme em um bom negócio 
é planejamento.

Separei cinco pontos para ajudar o em-
preendedor a expandir sua ideia ou, pelo 

menos, analisar os riscos de investimento 
antes de lançá-la no mercado. 

1. Pesquisa - Boas ideias nem sempre 
são únicas. Algumas vezes já há no merca-
do ideias similares em outras versões. Um 
pouco de pesquisa competitiva protege o 
empreendedor de investimentos em for-
matos e locais errados. 

2. Timing - Há muitos fatores respon-
sáveis pelo sucesso de um negócio, mas o 
maior deles parece ser o timing. Uma boa 
ideia que aparece antes que o mercado 
esteja pronto pode fracassar apesar de 
seu enorme potencial. Imagine uma peça 
de tecnologia para a qual os consumido-
res não estão prontos ou até mesmo uma 
série de TV cujo humor está à frente de 
seu tempo. 

Ambas as ideias, embora fortes e com 
grande potencial, são esmagadas. Da 
mesma forma, uma ideia que chegue tarde 
demais - uma vez que os consumidores já 
estejam satisfeitos ou entraram em outra 
tendência - não terá o mesmo impacto. 
Acertar o lançamento do seu negócio nesse 
“ponto ideal” é crucial para o sucesso.

3. Papel aceita tudo - Espero que, 
se você tiver uma boa ideia de negócio, 
também tenha um bom plano de negócios, 
com detalhamentos de sua empresa, de 
seu público, de como fará as campanhas 
iniciais, continuadas, etc. Só um detalhe: 

Como fazer para que uma ideia se 
transforme em um negócio de sucesso

se prepare para o mercado. Não imagine 
que o mercado é um lago calmo, porque, 
na verdade, ele é um mar tempestuoso. 

Portanto, faça sempre três cenários de 
venda e expansão. Pessimista, Conserva-
dor e Meta de Venda. Dessa maneira, os 
imprevistos – que com certeza, existirão, 
serão mais facilmente controlados. 

4. Resiliência - É a palavra da moda, mas 
é como eu disse no último item: o mercado 
é um mar tempestuoso, sendo assim, ele 
não permanece estático. Novas tecnologias 
são constantemente desenvolvidas, as ten-
dências vêm e vão e as economias flutuam 
entre períodos de gastos do consumidor e 
períodos de frugalidade e medo. 

As circunstâncias em que seu negócio 
emerge serão certamente diferentes das 
circunstâncias que você enfrenta há apenas 
meses na existência de sua empresa.

As empresas de sucesso não são aquelas 
que adotaram uma ideia e a mantiveram 
estática por anos. São aquelas que se 
adaptaram ao mercado. 

5. Não ouça os Parentes Especialis-
tas - Todo mundo tem um tio, cunhado 
ou primo que está sempre jogando areia 
nos seus negócios. “Ah, mas se fosse fácil 
assim”, “Isso não vai dar em nada”. Tape 
seus ouvidos. Faça pesquisas, mas as faça 
junto ao seu público-alvo. 

E, acima de tudo, aja! Conheço pessoas 
que planejam um novo negócio por anos 
e não o tiram do papel. Não só negócios. 
Pequenas ações. Muita teoria e pouca 
prática. Lembre-se de que uma boa ideia 
de negócio é tão boa quanto as pessoas por 
trás dela. Construa uma equipe compacta 
e eficiente. Equipe que aposte em sua ideia 
e inicie hoje. 

Esses foram apenas alguns de outros 
itens tão importantes que devem ser le-
vados em consideração na colocação de 
um novo negócio no mercado. Espero que 
possa ter ajudado um pouco nesse caminho 
e que você tenha todo sucesso que almeja. 
Bons negócios! 

(Fonte: Lucas Atanazio Vetorasso é CEO do 
Grupo ATNZO e Imortal da Academia Brasileira de 
Escritores, possui mais de 1.400 franquias em sua 

carteira de clientes (www.atnzo.com.br).

TECNOLOGIA SERÁ ALIADA

A Adaptabilidade 
é a Rainha das 
Competências

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

QUAis são As EmPrEsAs QUE vão 
sobrEvivEr nA Pós-PAndEmiA?

    Leia na página 6
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Patrimônio da humanidade
O papa Francisco voltou a cobrar que 

as vacinas devem ser sempre criadas 
para o bem comum e não apenas para 
o sucesso financeiro de um país, em 
uma entrevista publicada ontem (7) 
pelo site 'Vatican News'. "A vacina é 
um patrimônio da humanidade, de 
toda a humanidade, é universal porque 
a saúde é um bem comum, como nos 
ensina a pandemia. É um patrimônio 
comum, pertence ao bem comum e 
esse deve ser o critério", disse o líder 
católico (Ansa).
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