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O ecossistema de inovação toma conta do mercado corporativo. 
A necessidade de se reinventar e descobrir novos mecanismos para 
passar por uma forte transformação digital ficou cada vez mais latente 
e, até os setores e companhias mais tradicionais e consolidados se 
viram diante da iminente adaptação. Não por coincidência, de acordo 
com um levantamento realizado pela The Economist Intelligence Unit 
a pedido da Microsoft, a pandemia acelerou a digitalização de mais de 
70% das empresas.  

Como aplicar recursos tecnológicos para 
modernizar os negócios 

Não bastassem a pandemia, a elevação das taxas de desemprego e 
a alta dos juros, as famílias brasileiras têm se deparado ainda com a 
elevação dos índices de inflação. Nos primeiros quatro meses de 2021 
(janeiro a abril), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) já 
acumula alta de 2,37%, frente a uma meta central de 3,75% para o 
ano inteiro. Em 12 meses (maio de 2020 a abril de 2021) a inflação 
acumulada já chega a 6,76%, a maior taxa desde 2016.   

Como resguardar o patrimônio alocando 
recursos em aplicações indexadas

Nos últimos anos, o trabalho flexível vem ganhando espaço, especialmen-
te junto às políticas das grandes empresas brasileiras, impulsionado por 
fatores como a evolução da tecnologia, mudanças culturais e a demanda 
das novas gerações pela flexibilidade no horário e local de trabalho.  Mas 
é certo que a pandemia acelerou a jornada de trabalho remoto, criando 
novas relações e maneiras de trabalhar e impondo para nós, tanto como 
indivíduos como sociedade, uma necessidade de nos reinventarmos 
rapidamente.  

A transformação do Workplace: os caminhos para 
as novas relações de trabalho
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Negócios em Pauta

Modelo 100% elétrico
A Volvo Car Brasil abre oficialmente a pré-venda do XC40 Recharge 

Pure Electric, seu primeiro modelo 100% elétrico a ser vendido no 
Brasil. Para os clientes que adquirirem o modelo durante a pré-venda, 
terão direito a um Volvo Wallbox com a instalação inclusa, que poderá 
ser feita em sua casa ou escritório. Também ganharão o Google Nest, 
fazendo alusão ao novo sistema multimidia desenvolvido pelo Google 
que equipará o veículo. O carro tem garantia de três anos e virá com 
um pacote completo de manutenção e serviços por três anos. O XC40 
Recharge Pure Electric inaugura o novo powetrain P8 100% elétrico 
e com potência de 408hp. Graças ao moderno conjunto de baterias, o 
modelo é capaz de rodar cerca de 418 km. Os clientes poderão acessar o 
site (www.volvocars.com.br), preencher um rápido cadastro e aguardar 
o contato da concessionária mais próxima. O valor do XC40 Recharge 
Pure Electric na pré-venda é de R$ 389.950,00.     Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: volvocars.com/reprodução

News@TI

Webinar gratuito: “O novo Marco Legal das  
Startups”

@A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) realiza na sexta-
-feira, 28/5, às 16 horas, o webinar gratuito “O novo Marco Legal das 

Startups”. Os expositores serão: Luis Cappelozzi (advogado especialista 
em Startups), Mariana Rossatti Molina (Gestora de projetos de inovação 
e Startups)  e Alexandre Bonilha (mediador – Sócio do Bonilha e Freitas 
Advogados. Especialista em Startups). O objetivo do evento é debater o 
novo Marco Legal das  Startups que consta do Projeto de Lei Complementar 
146/19  aprovado em 11 de Maio deste ano pela Câmara Federal  e enviado 
para sanção presidencial.  Serão debatidos no evento o inteiro teor do PL 
aprovado, no qual,  enquadra como startups empresas, mesmo com apenas 
um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a 
produtos, serviços ou modelos de negócios.https://agenciabrasil.ebc.com.
br/ebc.png?id=1409358&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?i 
d=1409358&o=node.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/AASP

O "open banking", sistema que 
promete revolucionar a vida dos 
clientes e simplificar a burocracia 
das instituições bancárias, teve sua 
primeira fase de implementação 
iniciada em fevereiro. 

Por enquanto, a novidade permite que 
os bancos compartilhem informações 

públicas como localização de agências e 
os valores e taxas dos seus produtos e 
serviços através de APIs.

Isso poderá implicar na criação de apli-
cativos que agreguem as informações em 
um único repositório. Assim, as pessoas 
não mais precisarão acessar diferentes 
sites das instituições financeiras para 
comparar custos de produtos e servi-
ços bancários, entre outras vantagens. 
Contudo, pouca gente está por dentro 
da novidade. Levantamento realizado 
recentemente e encomendado pelo 
Banco PAN mostra que apenas 16% dos 
brasileiros das classes C, D e E já ouviram 
falar sobre open banking. 

Mas o futuro é promissor: cerca de 5 
milhões de brasileiros devem aderir ao 
sistema nos próximos meses, segundo 
projeção da FCamara, grupo especia-
lizado em soluções digitais, inclusive 
para o open banking. O processo de 
implementação do open banking no 
Brasil começou a ser discutido em 2019, 
e sua implementação acontece ao longo 
de 2021. Para quem tem dúvida sobre a 
novidade, o especialista em investimen-
tos e coordenador de pós-graduação da 
Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP), Marcelo Cambria, 
explica:. 

Na prática, o open banking significa 
"banco aberto", ou "sistema bancário 
aberto". É uma plataforma que permite 
a integração de aplicativos que, por sua 
vez, acessa uma base de dados com 

Afinal de contas, o que é o "open banking"? 
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EMPRESAS OMNIChANNEL

informações dos clientes. Em vez de o 
banco possuir as informações do cliente, 
o próprio cliente será o proprietário dos 
seus dados. O sistema já é realidade no 
Reino Unido e outros países estudam 
adotá-lo. 

Com o open banking, todo o histórico 
de crédito construído ao longo de décadas 
com um banco, como as contas pagas 
em dia, salários depositados, prestações, 
empréstimos, perfil de gastos, entre 
outros, estariam na mão do cliente, que 
tem total controle das informações e 
decide compartilhar ou não com outras 
instituições ou empresas. 

Com esse conceito, o sistema ban-
cário, que costuma ser concentrado e 
fechado, se abriria para que o cliente 
migrasse de um banco para outro com 
mais facilidade, levando consigo todo seu 
"score", ou pontuação pela adimplência 
ou não de crédito, podendo conseguir um 
financiamento em outro banco de forma 
mais fácil, por exemplo, visto que teria 
"provas" de sua capacidade de honrar 
compromissos. 

A novidade é resultado de anos de mu-
danças no setor: novo comportamento 
dos consumidores, avanço das fintechs, 
baixa competitividade e alta concentra-
ção no setor financeiro. O Banco Central 

tem investido em inovação e ações que 
estimulem a competição, o aumento 
da eficiência do setor e promoção da 
inclusão financeira. A implementação 
do modelo no país será por fases, e 
sua conclusão prevista para outubro 
próximo. 

A primeira fase inclui acesso a dados 
das instituições participantes - canais de 
atendimento e as informações de seus 
produtos e serviços, tais como os relacio-
nados a contas de depósitos, contas de 
pagamento e outros serviços disponíveis 
para a contratação por clientes, como 
por exemplo, operações de crédito. O 
sistema permitirá o compartilhamento 
de dados, produtos e serviços, abertura 
e integração de plataformas e infraestru-
turas, propiciando melhores produtos e 
serviços financeiros, eficiência, além de 
aumentar a competição e promover a 
cidadania financeira. 

"O Open baking integrará produtos e 
serviços financeiros às diferentes jorna-
das digitais dos clientes, possibilitando 
a construção de produtos ou serviços 
financeiros que atendam às necessida-
des dos clientes, agregando em um único 
ambiente todos os produtos e serviços 
financeiros de diferentes provedores", 
finaliza.

Fonte e outras informações: (www.fecap.br).

Dia da Indústria
Hoje (25) é comemorado o Dia 

Nacional da Indústria, data que home-
nageia o setor brasileiro responsável por 
movimentar grande parte da economia, 
representando especificamente 20,4% do 
PIB brasileiro. Desde a chegada da pan-
demia o setor vem enfrentando tempos 
difíceis, marcado pela redução do trabalho 
e pela falta de matéria prima no processo 
de produção. Cerca de 70% das indústrias 
foram impactadas negativamente, é o que 
apontam os dados do IBGE, divulgados 
pelo Portal da Indústria (Equipnet).

Denise Debiasi

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-omnichannel-especialista-aponta-dicas-para-nao-errar-na-estrategia-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/um-novo-iluminismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/etica-e-integridade-e-os-meios-digitais-em-tempos-de-fake-news/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-transformacao-do-workplace-os-caminhos-para-as-novas-relacoes-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-aplicar-recursos-tecnologicos-para-modernizar-os-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-resguardar-o-patrimonio-alocando-recursos-em-aplicacoes-indexadas/

