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Bancos digitais: a forma 
como o brasileiro lida 
com o setor financeiro

Até os anos 2000 
para se fazer uma 
transação bancária 
era preciso carregar 
diversos documentos, 
comprovantes, 
enfrentar filas e muita 
burocracia

Com o mundo se tor-
nando cada vez mais 
tecnológico, o setor 

financeiro precisou se mo-
dernizar, porém, os bancos 
tradicionais se mostraram 
resistentes e acomodados 
dentro de seus serviços muito 
em virtude da robustez de 
seus processos, o que foi 
uma excelente oportunidade 
para o surgimento dos Bancos 
Digitais.

Com a chegada das novas 
tecnologias, modelos ágeis de 
trabalho, pouca burocracia e 
sem filas, os neobanks che-
garam e conquistaram uma 
fatia expressiva do mercado 
brasileiro, tanto que somos os 
maiores usuários de bancos di-
gitais do mundo de acordo com 
a pesquisa global da Mambu. 
Outro ponto que não podemos 
esquecer é que os modelos de 
atendimento 3.0, que são ofere-
cidos hoje pelos bancos digitais, 
tornaram os atendimentos dos 
bancos tradicionais mais lentos 
e burocráticos. 

Isso fez com que os profis-
sionais deste mercado se reci-
classem em novas tecnologias e 
adaptassem para esse novo jeito 
de banco. Hoje, os consumi-
dores já estão adaptados a um 
atendimento todo feito online, 
em poucos cliques através de 
um aplicativo e com a tecno-
logia a seu favor. É quase que 
inviável pensar que, nos dias de 
hoje, você precise ligar em uma 
central de atendimento para so-
licitar aumento de limite do seu 
cartão, consultar um extrato 
de fatura de cartão de crédito 
ou até mesmo operações de 
rendimento e investimento. 

Tudo está na palma da 
sua mão e pode ser feito em 
alguns cliques. Toda essa fa-
cilidade atrai os usuários que 
entenderam que resolver suas 
demandas de sua casa, no meio 
de um passeio ou em um break 
do trabalho, é o que realmente 
eles desejam. Os bancos digitais 
englobam todas as reais neces-
sidades dos clientes, unindo a 
tecnologia ao conforto. A rea-

lidade é que entendemos que 
banco não é necessário, mas os 
serviços financeiros sim, esses 
são essenciais. 

Bancos precisam se adequar 
e se atualizar, precisam en-
tender que perder tempo é o 
mesmo que perder dinheiro e 
ninguém está mais disposto a 
isso. Taxas baixas, cartões de 
crédito sem anuidade, emprés-
timos e seguros, são alguns dos 
serviços que encontramos nos 
bancos digitais, sem falar nas 
possibilidades de se investir 
com o auxílio de consultores 
ofertados pelo próprio apli-
cativo. 

As Fintechs estruturaram 
modelos de negócio e de tra-
balho colaborativo e engajado, 
fortalecendo pilares essenciais 
para todo esse sucesso junto 
aos clientes, pressionando o 
mercado e bancos tradicionais a 
remodelarem os seus processos 
e tecnologia para se adaptar, 
mas em estruturas maiores o 
processo acaba sendo lento. 
Hoje a competição está ligada 
na modernização e agilidade 
dos processos para os clien-
tes, quer seja pessoa física ou 
jurídica. 

A tecnologia proporcionou 
dar agilidade e escalabilidade 
em modelos de negócios que 
antes não eram possíveis de 
serem realizados. Viabilização 
de integrações e desenvolvi-
mentos rápidos de acordo com 
as necessidades dos clientes é 
quase que diária. Os clientes, 
atualmente, fazem parte do 
processo evolutivo dos nossos 
sistemas, processos e modelos 
de negócio, são eles que ditam a 
velocidade e muitas vezes nor-
teiam nossa direção para novas 
possibilidades de implementar 
novas funcionalidades, adaptar 
ou desenvolver novos produtos. 

E para as Fintechs, esse mo-
delo é fantástico, todos os dias 
estamos trabalhando em novos 
projetos que estão reinventan-
do o modelo tradicional. E no 
final do dia todos ganham, o 
mercado que precisa se adaptar 
para oferecer mais benefícios 
aos clientes, as empresas que 
melhoram seus processos e 
portfólio de produtos e os 
profissionais desta indústria 
que passam por constante 
transformação. 
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D - Soluções em Segurança 
A Feira Internacional de Segurança, que acontece no São Paulo Expo, 
entre 7 e 9 de junho, contará com um pólo de inovações para Segurança 
Eletrônica, a Arena Abese Conecte-se. Serão selecionadas oito startups 
envolvidas direta ou indiretamente com o segmento de segurança para 
compor a Ilha de Startups. O espaço será cedido para que as empresas 
apresentem soluções disruptivas e funcionais na maior vitrine do seg-
mento da América Latina, que retoma as atividades presenciais neste 
ano. Para participar, as startups com tecnologias e modelos de negócio 
emergentes em segurança, interessadas em expor soluções de impacto 
para o mercado nacional ou global de segurança eletrônica, devem se 
inscrever no site: (https://startup.abese.org.br/). As oito selecionadas 
serão anunciadas oficialmente no dia 27 de maio. 

E - Profissionais de Limpeza
A Fundação Uniabralimp proporciona oportunidade para equipes de 
limpeza se capacitarem e se certificarem no setor de limpeza profissional. 
Os cursos visam orientar sobre os procedimentos técnicos, equipamentos 
e produtos corretos para a higienização adequada dos diversos tipos 
de ambientes, além de capacitar sobre gestão e certificação na área. 
Condomínios, clínicas e hospitais, instituições de ensino, comércios, 
shoppings, hotéis, supermercados, restaurantes e segmentos que de-
mandam serviços de limpeza, tanto quanto, todo o mercado de limpeza 
profissional, podem se beneficiar com os cursos oferecidos. As capaci-
tações visam orientar sobre os procedimentos técnicos, equipamentos 
e produtos corretos para a higienização adequada dos diversos tipos de 
ambientes, além de capacitar sobre gestão e certificação na área. Outras 
informações, acesse (https://uniabralimp.org.br/cursos.asp).

F - Educação Financeira 
Estima-se que apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira 
até os 12 anos de idade. Foi olhando para este desafio que nasceu o 
Rich Son Bank, um banco digital voltado para toda a família, que está 
pautado em dois pilares principais: educação financeira e investimento 
em longo prazo. Se a criança quiser um brinquedo novo, que custa R$ 
150, cria um ‘Porquinho Digital’. Ela estipula esse valor e começa a guar-
dar o dinheiro que recebe mensalmente dos pais. Quando o montante é 
atingido, o porquinho quebra e a criança pode usufruir desse dinheiro 
para realizar o seu desejo. O Rich Son Bank também traz oportunidades 
para que os pais invistam no futuro dos seus filhos, por meio de aplica-
ções mais rentáveis que a poupança, como o CDB. Saiba mais: (http://
richsonbank.com.br/).     

A - Panellão Caipira
O Festival Panellão Caipira chega pela primeira vez a Santana de 
Parnaíba, na zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, para 
celebrar a gastronomia e a arte do interior paulista durante três 
dias e noites. O evento acontece neste final de semana do Dia das 
Mães, entre sexta-feira e domingo, nos dias 6, 7 e 8, sempre das 
10h às 22h. A infraestrutura será montada na Arena de Eventos, 
no bairro Campo da Vila. A entrada, toda a programação cultural 
e o estacionamento são gratuitos. Objetiva promover o resgate 
das tradições paulistas e oferecer o que há de melhor na culinária 
típica dos municípios, artesanato e manifestações artísticas, que 
incluem shows de música regional de estilos diversificados e apre-
sentações de dança. Saiba mais: (https://www.facebook.com/profile.
php?id=100078718869281).

B - Prêmio Gabo
“O bom jornalismo vê o que realmente importa” é o slogan do tradicional 
Prêmio Gabo de jornalismo, salientando a intenção de reconhecer a 
contribuição do jornalismo como um bem de serviço público e a favor 
da democracia na região. As  inscrições para a edição de 2022, estão 
abertas. É a 10ª realizada pela Fundação Gabo. A instituição foi criada 
em 1995 pelo jornalista escritor colombiano Gabriel García Márquez, 
que há 40 anos recebeu o Nobel de Literatura. São cinco as categorias: 
texto, fotografia, áudio, imagem e cobertura. É preciso que as reportagens 
tenham sido veiculadas pela primeira vez entre 1º de julho de 2021 e 7 
de junho de 2022. Inscrições e mais informações:  (https://premiogabo.
fundaciongabo.org/).

C - Integração Regional
O comércio internacional vem aumentando mesmo com a pandemia 
impulsionado, também, pelos negócios via e-commerce. O fato exige 
maior fiscalização na importação e exportação e requer urgência na 
implementação de normas ainda inexistentes envolvendo as transações 
eletrônicas. Neste contexto é que acontece, presencialmente, o VIII Semi-
nário Internacional OEA - Gestão Coordenada de Fronteiras: O Programa 
OEA e o e-commerce, promovido pelo Instituto Aliança Procomex, nos 
próximos dias 18 e 19, no Hotel Renaissance, em São Paulo. As empresas 
OEA - Operador Econômico Autorizado – reconhecidas como parceiras 
da Receita Federal, podem contribuir para a formatação de normativos 
ao novo modelo de comércio e também para a gestão coordenada das 
fronteiras, de modo a evitar riscos. Informações e inscrições: (http://
www.procomex.org.br/2022/02/07/gestao-coordenada-de-fronteiras-o
-programa-oea-e-o-e-commerce/).   

G - Viagens e Turismo
A ABAV Nacional abriu o credenciamento que garantirá para associados 
ABAV, agentes de viagem, visitantes, assessoria de imprensa, imprensa, 
criadores de conteúdo e influenciadores de turismo e viagem a parti-
cipação na ABAV Expo 2022, que acontece no Centro de Conveções 
de Pernambuco, em Recife, de 21 a 23 de setembro. A expectativa é 
que compareçam mais de 30 mil participantes, além de importantes 
players do turismo do Brasil e do mundo, uma oportunidade de conexão, 
novos negócios, networking e muitas capacitações. Os profissionais 
podem se inscrever gratuitamente pelo site (www.abavexpo.com.br). 

H - Rochas Ornamentais 
Arquitetos, designers, programadores, estudantes e empreendedores 
terão a oportunidade de mostrar suas ideias inovadoras e ainda concorrer 
a R$ 5 mil entre os próximos dias 27 e 29, na primeira edição da Mara-
tona de Ideias do Setor de Rochas Ornamentais do Brasil – Ideastone. 
Iniciativa da Milanez & Milaneze - por meio da Vitória Stone Fair - e do 
Centrorochas,  o evento acontece no hub de inovação capixaba Base27, 
que também é correalizador do Ideastone. Com mais de US$ 1,3 bilhão 
em exportações anuais, o setor de rochas ornamentais gera mais de 
480 mil postos de trabalho, sendo o Brasil o quinto maior exportador 
mundial. As ideias devem atender a um dos três temas norteadores: 
experiência do cliente e inteligência comercial; otimização da produção 
e redução de estoques; e novos mercados e produtos. Inscriçõs e mais 
informações: (www.ideastone.com.br).

I - Marca mais Valiosa
O Itaú continua sendo a marca mais valiosa do país. Em 2021, o banco 
atingiu um valor de mercado de US$ 8 bilhões. As informações são do 
BrandZ Brasil 2021/22, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e 
consultoria. A edição contempla 50 empresas que atuam em 15 categorias 
diferentes. A amplitude reflete a diversidade da economia do país e fornece 
informações a respeito dos negócios que fazem o mercado circular. Os 
três principais setores, por exemplo, são Banco (com US$ 19,5 bilhões 
de valor), Bebidas Alcoólicas (US$ 18,1 bilhões) e Varejo (US$ 10,2 bi-
lhões). As análises completas do ranking BrandZ Marcas Brasileiras Mais 
Valiosas, estão no site (http://www.kantar.com/campaigns/brandz/brazil).

J - Serviço Público 
O Poupatempo foi eleito pelo Datafolha como “Melhor Serviço Público 
de SP”. Gerenciado pela Prodesp, o mais bem-sucedido programa do 
Governo do Estado de São Paulo conquistou a láurea ao receber 12% 
das menções na pesquisa. Essa é a oitava vez que o Poupatempo é 
reconhecido pela população. Para premiar as marcas e atividades mais 
citadas pelos participantes do estudo, o Datafolha considerou fatores 
como qualidade do serviço, atendimento, localização e propaganda, entre 
outros. Para este ano de 2022, o Plano de Expansão do Poupatempo 
receberá mais de R$ 45 milhões entre investimento e custeio. A rede 
deve ganhar 100 novos postos em mais 100 municípios paulistas que 
hoje ainda não oferecem atendimento, totalizando cerca de 200 unidades 
em pleno funcionamento.

É a segunda alta conse-
cutiva do indicador, 
que já havia crescido 

0,7% em fevereiro. Os dados 
são da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), divulgada 
ontem (3) pelo IBGE. No 
acumulado de 12 meses, a 
indústria nacional teve cres-
cimento de 1,8%. Apesar 
disso, houve quedas de 2,1% 
na comparação com março 
de 2021. No acumulado do 
primeiro trimestre, o setor 
recuou 4,5%.

Na passagem de fevereiro 
para março, a indústria cres-
ceu em 14 das 26 atividades 
pesquisadas, com destaque 
para veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(6,9%), outros produtos 
químicos (7,8%), bebidas 
(6,4%) e máquinas e equipa-
mentos (4,9%). Já entre os 

Na passagem de fevereiro para março, 
a indústria cresceu em 14 das 26 atividades pesquisadas.

As emissões dos títulos privados 
isentos de Imposto de Renda (IR) que 
financiam projetos de infraestrutura, 
as debêntures incentivadas, chegaram 
a R$ 2,5 bilhões em março, segundo 
dados da 100ª edição do Boletim de 
Debêntures Incentivadas da Secreta-
ria de Política Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia. Foram dis-
tribuídas oito debêntures, vinculadas 
aos setores de energia e transporte.

Atualmente, o saldo desses títulos 
no mercado é de R$ 179,941 bilhões. 
Lançadas em 2012, as debêntures 
incentivadas permitem que as empre-
sas peguem dinheiro emprestado de 
investidores para financiar projetos 
na área de infraestrutura ou outros 
investimentos. No caso de empreen-
dimentos em infraestrutura, só podem 
ser financiados projetos definidos 
como prioritários conforme o Decreto 
8.874, de 2016.

Os papéis têm como objetivo usar 
o mercado financeiro para ampliar as 
fontes privadas de recursos para gran-
des projetos e reduzir a dependência 
de financiamentos do BNDES. Em 
troca do dinheiro emprestado pelos 
investidores, as empresas pagam a 
inflação pelo IPCA mais um prêmio, 

Papéis com isenção de IR financiaram 
projetos de energia e transportes.

Copom discute taxa básica 
de juros

O Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC) começou 
ontem (3) mais uma reunião em que 
definirá o patamar para a Selic. A nova 
taxa básica de juros deve ser divulgada 
hoje (4). Na ata do encontro anterior, o 
BC sinalizou que deve voltar a aumentar, 
pela 11a vez consecutiva, a Selic. O atual 
ciclo de alta teve início em março de 2021. 
A taxa atual é de 11,75% ao ano e deve 
subir 1 ponto percentual, nesta reunião, 
segundo previsão do mercado financeiro.

No último boletim Focus, em que o 
BC mede a expectativa do mercado 
financeiro, a projeção é de que a taxa 
básica encerre 2022 em 13,25% ao 
ano. As estimativas do mercado para 
a inflação, entretanto, vêm crescendo 
há pelo menos 16 semanas.

No mês passado, o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, indicou que 
o futuro das taxas de juros no Brasil 
dependerá da extensão dos efeitos da 
guerra entre Rússia e Ucrânia e de ou-
tros eventuais choques sobre a inflação.

A expectativa de alta acompanha 
o aumento nos preços. Em março, o 
IPCA, que mede a inflação oficial, foi de 
1,62%, maior taxa para o mês desde o 
início do Plano Real, em 1994.  Em 12 
meses, o acumulado chegou a 11,30%, 
quase o dobro do teto da meta do BC, 
que é de encerrar o ano com inflação 
de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou menos (ABr).

Produção industrial 
teve alta de 0,3% em março

A produção da indústria brasileira teve alta de 0,3% em março deste ano, na comparação com o 
mês anterior

os insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(0,6%). Os bens de consumo 
semi e não duráveis foram a 
única grande categoria em 
queda no período (-3,3%).

O pesquisador do IBGE 
André Macedo explicou que 
as altas de fevereiro e março 
não foram suficientes para 
eliminar as perdas de ja-
neiro (-2%). Alguns fatores 
dificultam a retomada da 
indústria brasileira, como a 
oferta afetada pelo mercado 
internacional e a demanda 
doméstica. Além disso, as 
indústrias também sentem 
um aumento do custo de 
produção e uma escassez 
de algumas matérias-pri-
mas. Ele explica ainda que 
a inflação diminui a renda 
disponível e os juros altos 
encarecem o crédito (ABr).
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12 ramos com queda na pro-
dução, os principais recuos 
foram observados produtos 
alimentícios (-1,7%), coque, 
produtos derivados do petró-
leo e biocombustíveis (-2,1%) 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-8,4%).

Analisando-se as quatro 

grandes categorias eco-
nômicas da indústria, três 
tiveram alta de fevereiro 
para março: bens de capital, 
isto é, as máquinas e equi-
pamentos usados no setor 
produtivo (8%), bens de 
consumo duráveis (2,5%) e 
bens intermediários, ou seja, 

Emissão de debêntures 
incentivadas chegaram a R$ 2,5 bi

atualmente definido em 6,9%, supe-
rior à remuneração média do ano de 
2021 (5,9%).

De 2012 a março de 2022, o volu-
me total distribuído em debêntures 
incentivadas foi de R$ 173,8 bilhões. 
De acordo com a SPE, há potencial 
de emissão de debêntures no valor de 
R$ 218 bilhões relacionados a projetos 
de infraestrutura já aprovados. Por 
setores, esses recursos estão distri-
buídos em 74,3% para energia, 16,9% 
na área de transporte e logística, 8,4% 
em saneamento e mobilidade urbana 
e 0,5% para telecomunicações (ABr).


