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Tecnologia em finanças: quais 
são as principais tendências

É evidente que o 
mercado financeiro 
foi um dos mais 
impactados pelo 
surgimento de 
novas tecnologias, 
especialmente com a 
chegada da pandemia

De acordo com a Pes-
quisa Febraban de 
Tecnologia Bancá-

ria 2021, o mobile banking 
tornou-se o principal canal 
para movimentações finan-
ceiras, sendo responsável 
por 64% das transações 
bancárias. Além disso, 9 
em cada 10 contratações 
de crédito foram realizadas 
em canais digitais. Tendo 
em vista esse cenário, o 
que podemos esperar de 
tendências tecnológicas 
para o segmento de finan-
ças em 2022?

.   Tecnologia em finan-
ças: principais inovações 
- Atualmente, podemos ob-
servar diversas tecnologias 
disponíveis no mercado 
de finanças, destacando-
se o uso de Inteligência 
Artificial (AI), Big Data, 
Analytics, Block Chain e 
Automação de Processos 
(RPA). 

Essas tecnologias têm 
como principal objetivo au-
mentar a praticidade, esca-
labilidade e disponibilidade 
dos processos, uma vez 
que otimizam a experiên-
cia do cliente, entregando 
atendimento mais rápido e 
assertivo, e aumentando, 
consequentemente, as 
vendas e a margem de lucro 
das empresas. 

A chegada do 5G, que 
deve funcionar nas capitais 
brasileiras a partir de julho, 
também representará um 
importante impacto no 
setor, pois oferecerá mais 
velocidade e conexão mais 
estável, aumentando o uso 
das tecnologias e ofere-
cendo mais agilidade nas 
transações financeiras. 
Além disso, o 5G também 
deve alavancar o uso da 
nuvem no segmento, visto 
que suas características 

garantem que os bancos 
acessem os dados armaze-
nados em cloud de forma 
muito mais rápida. 

Dessa forma, haverá 
uma drástica redução dos 
custos operacionais, maior 
garantia da continuidade 
dos negócios, agilidade 
para responder ao merca-
do e incentivo, inclusive, à 
sustentabilidade ambien-
tal, uma vez que a nuvem 
colabora para a diminuição 
do uso de servidores den-
tro das organizações.

.   Os desafios para o setor 
financeiro - Os bancos es-
tão vivendo um momento 
de muitas transformações, 
tanto regulatórias, quanto 
de evolução digital. Novi-
dades como o advento do 
Open Banking permitirão 
que outros canais possam 
ofertar produtos finan-
ceiros, algo definido hoje 
como Banking as a Service 
(BaaS), tornando o merca-
do ainda mais competitivo. 

Outro ponto fundamen-
tal para o setor financeiro é 
a necessidade de aumentar 
os investimentos em segu-
rança da informação, com 
o objetivo de prevenir frau-
des. Segundo pesquisa da 
PwC Digital Trust Insights, 
os custos relacionados 
à cibersegurança devem 
crescer em mais de 80% 
nos próximos 12 meses e, 
tratando-se de instituições 
bancárias, essa preocupa-
ção deve ser redobrada. 

Para este ano, a previsão 
é que os bancos ampliem 
ainda mais os investimen-
tos em tecnologia, colo-
cando o cliente no centro 
das ofertas de produtos 
e serviços e buscando 
soluções que permitam 
obter escalabilidade nos 
processos. 

Por isso, acompanhar as 
tendências será primor-
dial para as instituições 
financeiras manterem-se 
competitivas e oferecendo 
serviços mais aprimorados 
aos clientes. 
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D - Aquisições e Parcerias
Em momento aquecido na logística internacional, a A.P. Moller - Maer-
sk iniciou o ano com novidades no setor: o grupo fechou um acordo 
para adquirir a LF Logistics, empresa de logística contratada sediada 
em Hong Kong, focada em soluções e serviços de atendimento, e-
commerce e transporte terrestre para clientes que atuam na região 
Ásia-Pacífico. O valor da transação é de US$ 3,6 bilhões. Além disso, 
a Maersk anunciou uma nova parceria estratégica firmada com a 
Unilever, na qual o grupo dinamarquês será responsável pelo geren-
ciamento operacional de transporte marítimo e aéreo internacional, 
trazendo mais agilidade à cadeia de suprimentos da Unilever, que 
atualmente cobre mais de 190 países ao redor do mundo (https://
www.maersk.com/).

E - Direito e Sustentabilidade
A Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie promove o curso 
‘Direito e Sustentabilidade: Desafios Contemporâneos’, que acontece 
entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Os encontros serão minis-
trados em inglês e espanhol. O curso será ministrado por Felipe Gómez 
Isa, da Universidade de Deusto, uma das principais Universidades na 
temática de sustentabilidade, tendo alcançado a 97ª posição mundial, 
segundo o renomado ranking Times Higher Education. Também pre-
sentes Laura Magalhães, da Universidade Rovira i Virgili da Espanha, 
e as professores Cláudia Costa e Ana Claudia Cardia da Faculdade de 
Direito. Inscrições: (https://www.mackenzie.br/educacao-executiva/
universidade/direito/exchanging-hemispheres/direito-e-sustentabilida-
de-desafios-contemporaneos).

F - Recursos Educacionais 
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) 
realiza uma nova chamada pública às empresas de tecnologia in-
teressadas em integrar o Guia de Recursos Educacionais Digitais 
do Estado. Trata-se de um segundo ciclo de avaliação e seleção 
de conteúdos, ferramentas e plataformas, em formato digital, que 
devem facilitar, potencializar e apoiar as atividades de docentes, 
estudantes e gestores. O foco das tecnologias pode ser pedagógico 
ou administrativo e deve inserir-se em uma das linhas descritas no 
edital. As empresas interessadas em participar do segundo ciclo 
de avaliação podem se inscrever pelo site: (www.guiadetecnologia.
educacao.sp.gov.br). 

A - Atendimento Ambulatorial
O Grupo Trasmontano inaugurou mais um centro médico no Shopping 
Aricanduva, maior centro de compras e entretenimento da América 
Latina, situado na Zona Leste de São Paulo, com capacidade para 
atender cerca de mil pacientes/dia, reforçando o compromisso com 
a qualidade no atendimento. No local, o associado conta com equipe 
especializada para a realização de consultas em diversas especia-
lidades: Cardiologia, Clínica geral, Dermatologia, Endocrinologia, 
Ginecologia/Obstetrícia e Otorrinolaringologia. Além disso, em breve 
o associado poderá contar também com o serviço de coleta de exa-
mes e pequenos procedimentos ambulatoriais. Outras informações: 
(www.trasmontano.com.br).

B - Mexendo com o Mercado
Após estrear na Bolsa de Nova York com um valor de mercado de 
US$ 41,5 bilhões (R$ 230 bilhões), o Nubank chegou também à Bolsa 
de Valores brasileira (B3) e passou a ser o banco mais valioso da 
América Latina. Enquanto o preço das ações foi fixado em US$ 9, o 
banco precificou seus recibos de ações estrangeiras negociados no 
Brasil em R$ 8,36 cada, atualmente valendo R$ 9,49. Agora, o Nubank 
elevou seu valor para US$ 50 bilhões, figurando entre as três maiores 
companhias listadas na B3, atrás apenas da Vale (US$ 69,7 bilhões) 
e da Petrobras (US$ 71 bilhões). Essa abertura representa um passo 
para a fintech, que já vinha incentivando seus clientes brasileiros a 
investirem na empresa, ao promover uma ação de reserva de ações 
em sua plataforma, garantindo mais de 800 mil investidores em sua 
estreia na bolsa. 

C - Agências e Consultorias
A  Associação Brasileira de Comunicação Empresarial está lançando o 
Guia de Fornecedores de Comunicação. Trata-se de uma plataforma de 
pesquisa de agências e consultorias, associadas à entidade. São mais 
de 230 tipos de serviços diferentes disponíveis para busca, organizados 
em nove categorias. Para as contratantes, serve como um canal ágil de 
consulta e contato direto de possíveis fornecedores. Já para as agências 
e consultorias, o Guia serve como uma vitrine de divulgação para geração 
de novos negócios. O Guia, com sua lista de possíveis fornecedores, pode 
ajudar a agilizar o processo de escolha e contratação de uma agência ou 
consultoria por parte das contratantes. Para mais informações, acesse: 
(https://www.aberje.com.br/guia-de-fornecedores/).

G - Mercado Automotivo 
A Karvi, marketplace que conecta concessionárias e compradores de 
carros, divulgou seus planos de expansão pelo país. A empresa conquistou 
presença em 8 cidades, chegando nos estados de Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, além de São Paulo. A 
empresa chegou ao Brasil em 2019 e, já conquistou resultados em quase 
três anos de presença no país. No último trimestre, a Karvi apurou um 
crescimento de mais de 90% em suas operações e hoje foca em seu projeto 
de ampliação. A empresa está trabalhando na iniciação de seus serviços 
em Belo Horizonte e em Vitória. A meta é alcançar o total de 15 novas 
regiões até o final de 2022. A empresa está direcionando investimentos 
para Brasília, Fortaleza, Cuiabá e Rio. Saiba mais em: (www.karvi.com.br).

H - Produtos Digitais
Já está mais do que comprovada a importância das iniciativas em ESG 
(princípios de gestão ambiental, social e de governança). No entanto, 
colocar essas ações em prática, nem sempre é simples. Por esse motivo, 
a Seidor, consultoria global na área de negócios e inovação, e o Brain, 
centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar Telecom, 
acabam de lançar o ‘ESG Open Corp’, um programa que vai selecionar 
empresas que queiram solucionar dores nos pilares do ESG para co-
criar soluções tecnológicas com o apoio de startups. As inscrições para 
as empresas vão até 21 de janeiro e para startups (especialmente as 
ESGtechs e as Greentechs) até 25 de fevereiro. Os interessados devem 
se cadastrar em: (https://innovationlatam.com/ch/esg#opportunities).

I - Tarja Magnética
O Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e consumidores 
por meio do seu ecossistema que inclui marketplace e a oferta de ser-
viços financeiros, acaba de anunciar mais uma inovação do Novo Cartão 
Méliuz. Com a bandeira Mastercard Platinum Internacional, o cartão 
será o primeiro do Brasil a ser emitido sem tarja magnética. A inovação 
incentiva o uso da função de pagamento por aproximação (contactless) 
e permite que o plástico tenha um design mais limpo e focado nas in-
formações importantes, além de garantir mais segurança ao dificultar 
a clonagem do cartão. A tarja magnética começará a desaparecer dos 
cartões da Mastercard em 2024, em regiões como a Europa, onde os 
cartões com chip já são amplamente utilizados (www.meliuz.com.br). 

J - Impressão e Conversão
Entre os dias 5 e 9 de abril, no Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São 
Paulo, acontece a ExpoPrint & ConverExpo Latin America, a oportunidade 
para os players do mundo todo apresentarem as soluções desenvolvidas nos 
últimos três anos e nunca mostradas ao vivo. Profissionais de todo o mundo 
vão conferir equipamentos, insumos e softwares que vão transformar suas 
empresas e oferecer um cenário de lucratividade e eficiência. O maior evento 
de impressão das Américas será o reencontro entre os fornecedores das 
soluções que mais se destacam com os empresários que desejam fazer os 
melhores negócios. Mais informações e inscrições: (www.expoprint.com.br).

IGP-DI 
fecha 2021 
com inflação 
de 17,74%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) fechou 2021 
com inflação acumulada de 
17,74%. A taxa ficou abaixo 
da observada no ano anterior 
(23,08%). O dado foi divul-
gado hoje (6) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Em 2021, a maior alta de 
preços foi observada no 
atacado. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
que mede o segmento, 
fechou o ano com inflação 
de 20,64%.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que 
mede o varejo, registrou 
taxa de 9,34% em 2021. Já 
o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) 
teve inflação de 13,85% 
no período. Em dezembro 
de 2021, o IGP-DI ficou em 
1,25%, acima do índice de 
novembro, que teve queda 
de preços de 0,58%, e de 
dezembro do ano anterior, 
que registrou inflação de 
0,76%. Entre os segmentos 
analisados, as taxas regis-
tradas foram as seguintes: 
IPA (1,54%), IPC (0,57%) 
e INCC (0,35%) (ABr).

O resultado é recorde na 
série histórica, superando o 
recorde anterior de R$ 1,1 
bilhão, registrado em 2018. 

Os recursos são referentes 
à comercialização da parcela 
de petróleo e gás natural da 
União nos contratos de par-
tilha de produção. Em 2021, 
a PPSA comercializou 3,5 
milhões de barris de petróleo 
da União do Campo Entorno 
de Sapinhoá e da Área de 
Desenvolvimento de Mero 
(Libra). Foram também co-
mercializados 57,6 milhões 
de metros cúbicos de gás 
natural da União dos Cam-
pos de Búzios, Entorno de 
Sapinhoá, Tartaruga Verde 
Sudoeste e Tupi.

O diretor-presidente da 
companhia, Eduardo Gerk, 

Resultado do ano passado ficou 74% acima do total obtido em 2020.
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Pré-Sal Petróleo tem arrecadação 
recorde para a União

A Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), encerrou o ano 
de 2021 com arrecadação de R$ 1,22 bilhão para a União, alta de 74% em comparação com o resultado 
de 2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões

produção, até 2031, de 8,2 
bilhões de barris de petróleo 
em regime de partilha de 
produção, sendo 1,5 bilhão 
de barris referentes à a par-
cela da União. “Esperamos 
arrecadar US$ 116 bilhões 
com a comercialização des-
ses volumes”, acrescentou 
Gerk,

Desde sua criação, em 
2013, a PPSA já arrecadou 
R$ 3,9 bilhões para a União, 
dos quais R$ 2,6 bilhões 
com a atividade de comer-
cialização do petróleo e gás 
e R$ 1,3 bilhão com equali-
zação de gastos e volumes 
realizada pela companhia 
em áreas onde a União tem 
participação em acordos de 
individualização da produ-
ção (AIPs) (ABr).

disse que o resultado re-
presenta o início de uma 
curva de crescimento da 
arrecadação esperada para 
a União nos próximos anos. 
“Os contratos estão entran-
do em produção, e este ex-
celente resultado confirma 

a tendência de crescimento 
que vamos presenciar nos 
próximos anos.”

No fim do ano passado, 
a PPSA divulgou o estudo 
Estimativas de Resultados 
nos Contratos de Partilha 
de Produção, que prevê a 

Ministério da Saúde prorroga 
Programa Mais Médicos por um ano

A Portaria do Ministério 
da Saúde, publicada no 
Diário Oficial da União de 
quarta-feira (6), prorroga, 
por um ano, o contrato de 
um grupo de 19 profissio-
nais com o Projeto Mais 
Médicos para o Brasil. Pela 
norma, a prorrogação se 
dará automaticamente a 
partir do primeiro dia após 
o vencimento do Termo de 
Adesão e Compromisso 
original. 

Caso o participante não 
tenha interesse na pror-
rogação, deverá acessar o 
Sistema de Gerenciamento 
de Programas (SGP) e 
manifestar formalmente o 
desinteresse em continuar 
no programa. Nas situações 
em que o gestor municipal 
não tenha interesse na per-
manência do participante 
por um ano no projeto, 
deverá acessar o SGP  e 
manifestar formalmente o 
desinteresse na prorroga-
ção, expressando o motivo 
da recusa.

Pela norma, a prorrogação se dará automaticamente.

O participante com pror-
rogação automática da 
adesão deverá, obrigato-
riamente, entregar ao ges-
tor municipal, até o dia 30 
de janeiro, o Termo Aditivo 
ao Termo de Adesão e Com-
promisso, em duas vias, 
devidamente preenchido 
e assinado, o que implica-
rá, para todo e qualquer 
efeito, em concordância 
de forma expressa com 
todas as condições, normas 
e exigências estabelecidas 

no Edital e demais norma-
tivos que regulamentam 
o projeto.

Cabe ao gestor municipal 
receber os documentos 
exigidos na portaria, e 
mantê-los sob sua guarda, 
com disponibilização ao 
Ministério da Saúde quan-
do requerido. O resultado 
da prorrogação automá-
tica, será disponibilizado 
no endereço eletrônico 
(http://maismedicos.gov.
br/) (ABr).
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