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MERCADO
FINANCEIRO

O movimento dos marketplaces dentro dos aplicativos de bancos 
digitais cresceu  nos últimos dois anos. As instituições financeiras têm 
mirado em oferecer vantagens aos usuários que optam pela pratici-
dade de acessar diversos serviços em apenas um canal. A opção não 
é vantajosa apenas para o consumidor; as empresas que escolhem 
fazer parte desta rede têm acesso ao perfil de consumo dos usuários, 
podendo oferecer serviços e produtos mais personalizados para au-
mentar a probabilidade das compras.  

Bancos digitais investem em parcerias para oferecer 
cartão-presente

Por séculos o repositório mais importante dos escritos da Antiguidade 
foi a Biblioteca de Alexandria. Situada ao norte do Egito, a instalação 
tinha como objetivos principais salvaguardar um imenso acervo de 
papiros e livros, incentivar o espírito investigativo de cientistas e 
literatos, além de preservar a memória cultural da Europa e do norte 
africano para as civilizações futuras.  

Uma Biblioteca de Alexandria em cada smartphone

Fosfato e potássio são dois dos principais insumos para a agri-
cultura que, juntamente com o nitrogênio, constituem o fertilizante 
NPK. A demanda desses insumos vai aumentar na próxima década, 
em que a produção de alimentos no Brasil deve ter um incremento de 
27%, de acordo com o Ministério da Agricultura. Mas o país já enxerga 
uma tendência de crescimento das commodities agrícolas, influenciado 
pela retomada da economia da China e por gastos dos governos com 
programas de recuperação após a crise causada pela Covid-19.  

Estudos de agrominerais podem impulsionar nova 
onda das commodities

metamorworks_canva

Negócios em Pauta

Aviação Executiva em destaque
A Dassault Aviation foi eleita a melhor OEM (sigla para Fabri-

cante de Equipamentos Originais, em inglês) de jatos executivos 
em suporte ao produto pelo terceiro ano consecutivo, superando 
suas próprias pontuações AIN em 2020. Sua pontuação "média 
geral" líder da indústria foi de 8,7 ante 8,3 em 2020. Obteve 
as melhores pontuações em disponibilidade e custo de peças, 
cumprimento de garantia, manuais técnicos e representantes 
técnicos. Também obteve a marca de 9,2 pela confiabilidade geral 
da aeronave. Também, ficou em segundo lugar na pesquisa de 
suporte ao produto conduzida pela revista Professional Pilot, e 
em primeiro lugar em velocidade de serviço. Nos últimos anos, 
tem havido uma necessidade crescente de instalações e recursos 
expandidos, e a Dassault respondeu dobrando sua capacidade por 
meio de aquisições de qualidade e investimentos internos (www.
dassaultfalcon.com)..    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Dassault Aviation 

News@TI

Programa de formação para aumentar a  
presença de mulheres na área de tecnologia

@A Fhinck, startup brasileira que oferece solução para reduzir 
a ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia 

a primeira edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker 
Way”. Ao todo serão 10 vagas, com duração de dois anos, e visa formar 
profissionais mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente 
com análise de dados e indicadores. Pouca gente sabe, mas, o primeiro 
algoritmo processado por uma máquina foi criado por uma mulher. Em 
1843, a matemática, escritora e condessa, Augusta Ada Byron King, mais 
conhecida como Ada Lovelace, foi a inventora, considerada a primeira 
programadora do mundo. Apesar dos inúmeros avanços e iniciativas, 
as mulheres representam apenas 20% dos profissionais de tecnologia 
do país, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Em outros países como Estados Unidos, por 
exemplo, as profissionais mulheres ocupam 25% dos empregos em TI, 
de acordo com o último censo realizado (www.fhinck.com).    Leia 
a coluna completa na página 2

Foto: AI/Fhinck

Você seria o  
que vende?

Claudio Zanutim

Empreendedorismo
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NOVO CONCEITO

Toda fintech que almeja o 
crescimento acelerado deve 
ter clareza sobre seu produto, 
serviço e público-alvo. 

Isso porque, o sucesso dessas novas 
empresas está diretamente relacio-

nado ao problema que a startup surge 
para resolver. 

Além de contar com um time alta-
mente engajado, é necessário que os 
idealizadores estejam focados em seus 
projetos para que consigam exprimir 
os planos e metas, trabalhando e se 
adequando com agilidade. 

Para Thiago Eik e André Bravo, fun-
dadores da Bankme, fintech que cria e 
opera mini bancos, se o objetivo é, de 
fato, tirar a ideia do papel, é importante 
observar uma série de fatores. Por este 
motivo, aqui vão algumas dicas dos 
profissionais que já estão há alguns 
anos no mercado financeiro: 

1. - Mercado: Certifique-se de que a 
dor que você identificou é um problema 
social relevante, percebido, inclusive, 
por outras pessoas ou empresas, e não 
apenas uma má experiência vivenciada 
por você. "Existem muitas metodolo-
gias que ajudam a realizar esse estudo, 
mas uma das mais utilizadas é o TAM/
SAM/SOM (Mercado Total / Mercado 
Endereçável / Mercado Acessível). Se 
aplicado corretamente, a técnica pode 
auxiliar na obtenção de uma resposta 
final sobre o público endereçável do 
produto", explica Bravo. 

2. - Time e cultura: Convicto de que 
você tem uma boa ideia (relevante ao 
mercado), é hora de se concentrar na 

Como criar uma fintech: veja seis 
dicas para sua empresa se destacar 
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criação de um time de alta performance. 
"Um dos meus livros favoritos na área 
do empreendedorismo é o ‘Feitas Para 
Vencer’ do Jim Collins. Dentre muitas 
lições expostas nesta fantástica obra, 
a principal delas é a relevância dos 
termos voltados às pessoas certas ao 
nosso lado, pois são elas quem mate-
rializarão seus planos", explica Bravo. 

Ainda de acordo com o executivo, 
este processo garante o acerto nas 
contratações, já que a empresa passa a 
ter clareza sobre seus pilares culturais. 
Desta forma, será possível garantir 
a atração de pessoas que visualizam 
propósitos comuns ao da sua fintech. 

3. - Visão estratégica: Em posse de 
uma boa ideia e um time de primeira 
linha, precisamos então reunir os co-
nhecimentos das lideranças e, ainda, 
colocar em pauta o planejamento es-
tratégico. "Neste caso, é necessário ter 
algo que permita aos envolvidos obter 
uma visão clara dos objetivos e metas 
da empresa, tanto no curto quanto no 
longo prazo", diz Thiago Eik, CEO da 
Bankme. 

4. - Agilidade: Uma startup em pleno 
funcionamento pode passar por um 
crescimento muito rápido e acelerado. 
Isso exige dos idealizadores e gestores 
estratégicos a capacidade de se adaptar 
com agilidade, seja para adequar seu 
time, plano, produto ou serviço e, até 
mesmo, seu público-alvo. 

5. - Foco: É requisito obrigatório 
que seus idealizadores estejam abso-
lutamente focados e até mesmo obce-
cados pelo negócio, justamente pela 
velocidade que as coisas acontecem 
e se transformam em uma fintech. A 
falta de foco e concentração no seu 
negócio coloca em risco até mesmo a 
mais brilhante das ideias. 

6. - Escalabilidade: Para que sua fin-
tech, de fato, decole, somado a todos os 
fatos que foram elencados acima, é indis-
pensável que o empreendedor encontre 
formas de atrelar tecnologia ao seu pro-
duto. "Ou seja, implementar um método 
que permita seu negócio se replicar em 
ritmo acelerado, independente da inter-
venção humana", finaliza Eik. - Fonte e 
mais informações: (https://bankme.tech/).

Sarah Hirota, 
líder de Pessoas 

e Cultura da 
Fhinck

GP do Japão de F1 é 
cancelado

O Grande Prêmio do Japão de Fórmula 
1 foi cancelado ontem (18) por conta 
do aumento das internações provoca-
dos pela Covid-19 no país. Com isso, a 
corrida que seria disputada em Suzuka 
no dia 10 de outubro foi suspensa pelo 
segundo ano seguido. A etapa japonesa 
é a quinta cancelada ou adiada na tem-
porada. Canadá, Singapura e Austrália 
abriram mão de realizar a prova e a da 
Turquia foi suspensa e depois remarcada 
para 3 de outubro (ANSA).
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