
Atualmente, tem se tornado uma exigência cada vez mais presente 
no mercado a adoção de boas práticas de gestão empresarial, alinhadas 
a uma postura responsável, ética e comprometida com as questões 
ambientais e sociais.   

Desenvolvimento empresarial sustentável se 
fortalece pelo compliance
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Os Estados Unidos estão vivendo um sério problema com mão de obra 
e também de abastecimento. Em alguns restaurantes, é comum você 
ficar na fila de espera e notar que há diversas mesas desocupadas no 
salão. Isso por conta da falta de capacidade de atendimento. Na busca 
para reparar esse gap, estamos vendo entrar em cena a automatização 
dos serviços com o chamado RAAS (robot as a servisse).   

As novas tecnologias para o setor  
de foodservice

O número de empreendedores no Brasil triplicou em menos de 10 
anos, saltando de 14 milhões há uma década para mais de 50 milhões 
em 2022.   

A importância do desenvolvimento pessoal 
na era do empreendedorismo

Nos últimos dias, o tom quando se fala em startups é pessimista. 
Os destaques ficam para as demissões em massa dos unicórnios e a 
queda das super valuations.    

O futuro das startups com a crise  
de venture capital
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Antecipação de recebíveis pode salvar 
pequenas e médias empresas?

Com a redução do poder de compra 
do consumidor, os pagamentos 
a prazo se tornaram ainda mais 
frequentes. 

Se por um lado este processo aproxima a 
disponibilidade financeira dos clientes a 

empresas, que conseguem vender mais, por 
outro o empresário se vê sem caixa para qui-
tar dívidas, pagar funcionários dentre outros 
compromissos. 

Mesmo que programas de auxílio voltados 
para pequenas empresas tenham segurado 
o caixa de alguns empreendedores (princi-
palmente durante a pandemia), ainda existe 
um cenário de incertezas, dívidas, impostos, 
inadimplência, altíssimas taxas de juros e um 
mercado extremamente inseguro. Afinal, como 
as Micro Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
irão conseguir passar por toda essa turbulência 
sem ver o seu fluxo de caixa se esvair? 

Talvez a antecipação de recebíveis seja uma 
solução viável. Mas do que se trata? 

A grosso modo, a antecipação de um rece-
bível se trata de receber o valor total de uma 
compra feita a prazo. Quem explica melhor esse 
processo é Carlos Oliveira, coordenador de GT 
de Recebíveis da ABFintechs, ao afirmar que o 
crescimento desse mercado tende a redesenhar 
como o comerciante poderá usar esse “adicional 
de liquidez” a custos bem reduzidos.  

Segundo Oliveira, “O cenário que vimos antes, 
em que o lojista pagava caro para poder receber 
mais cedo o dinheiro preso (em média de 30 até 
35 dias) pela credenciadora está para mudar.  O 
MPME irá receber um adiantamento das vendas 
feitas nas maquininhas de cartão com desconto 
do valor cada vez menor, antecipando o valor 
total da compra e desta forma, mantendo o fluxo 
de caixa positivo”. Outro ponto interessante dos 
recebíveis é a diferença deles para uma linha 
de crédito tradicional. 

“As fintechs digitalizaram a antecipação 
de recebíveis, barateando muito os custos de 
transação e sem tanta burocracia”. Além disso, 
existe outra característica que é “matadora”.  
Para o especialista, todo o processo é livre de 
riscos, pois já houve o pagamento da compra.  
Ou seja, é o que chamamos de “garantia per-
formada”, onde não há “default”, pois todo o 
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processo de compra já foi finalizado e o recurso 
somente fica aguardando o tempo para liqui-
dação do pagamento ao credor do valor que 
foi antecipado”. 

Além disso, em função da nova regulamen-
tação do BC, o valor financeiro que já foi pro-
cessado pela credenciadora é imediatamente 
informado à câmara registradora que como 
entidade neutra permitirá uma melhor negocia-
ção do comerciante pela livre escolha do melhor 
preço e condições no mercado para antecipação 
do seu recurso. E quem são essas empresas?

Carlos diz que o mercado de recebíveis agora 
vem crescendo muito no último ano a partir das 
estabilização das mudanças feitas pelo Banco 
Central, que descentralizou o processo que 
ficava de posse das credenciadoras, eliminando 
a assimetria de informações e estimulando o 
surgimento de várias fintechs especializadas e 
modelos de negócio inovadores. “É um mercado 
gigante e a ação do BC foi bastante importante, 
principalmente nesse momento de altas taxas 
de juros e de incertezas no mercado, essas fin-
techs auxiliam o comércio a ter mais liquidez”.  

Existem trilhões de reais de recebíveis gera-
dos todo mês nas credenciadoras e que agora, 
poderão voltar na ponta da linha do comércio 
com maior volume e eficiência. Iniciativas como 
Marvin, Monkey Exchange, Blu, Supplier, Tra-
demaster e PayHop, enxergam no “buy now, 
pay later”, um cenário positivo de crescimento, 
onde o comerciante pode usar cada vez mais o 

saldo - que já é dele - para pagar fornecedores, 
dívidas e o que mais for necessário. 

A Marvin, por exemplo, começou a operar 
logo depois que o Banco Central aprovou a des-
centralização das transações das operadoras. 
Agora, as compras a prazo, feitas nas maquini-
nhas de cartão, já são garantias suficientes para 
que o varejista tenha seu crédito assegurado. 
Neste caso, o comerciante não paga a taxa de 
antecipação da maquininha (de cerca de 4%), 
pois a Marvin não cobra nada, deixando os 
custos para o contratante e não ao distribuidor. 

Outra empresa de recebíveis, a Monkey Ex-
change recebeu, em fevereiro do ano passado, 
US$ 6 milhões do Itaú e da Quona. Fundada em 
2016, a startup também busca auxiliar pequenas 
empresas ligadas a grandes corporações como 
Gerdau, Minerva e Petrobras.  A fintech afirma 
que seus MPMEs chegam a economizar mais 
de R$200 milhões e que com a popularização 
da antecipação dos recebíveis, estes números 
só tendem a aumentar.  

Frente às dificuldades que micro, pequenos e 
médios empreendedores passam, Carlos aponta: 
“É um ano complicado: eleições, juros e inflação 
muito altos e o comerciante precisa de todo 
aporte possível. A antecipação de recebíveis é 
uma realidade que vem crescendo, com diver-
sas fintechs fazendo esse trabalho e que com 
certeza, darão um certo alívio para o pequeno 
e médio empresário”, finaliza. - Fonte e outras 
informações: (https://www.abfintechs.com.br/).
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Algar Telecom promove programação  
gratuita sobre metodologia ágil 

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do 
Grupo Algar, promoverá entre os dias 18 e 22 de julho a 

primeira edição da “Week Ágil”, uma semana dedicada a con-
teúdos sobre agilidade e o jeito Algar Telecom de inovar.  Com 
palestras e oficinas abertas, a programação terá como principal 
público-alvo profissionais e estudantes dos setores de tecnolo-
gia e serviços, que poderão se aprofundar e trocar experiências 
sobre métodos de inovação. Kanban, Design Print, métricas 
ágeis, soft skills e hard skills estarão entre os temas aborda-
dos. As inscrições são gratuitas e, com exceção do “Papo em 
Órbita Especial” (que será fechado), todos os eventos serão 
realizados online (https://teams.microsoft.com/registration/
wGbUrnDe90yeEF6h-aaW9A,lXIWDKpzcUSrh-Ay8ki1Xw,5y
8qjUyhF0OsVT6W1VDIQQ,nbeFtqL6LUul6y8BPYKnrg,QwAz
o1iu3keDsmLIaoNvmg,iQr-GIb8oUSLRWPmXFqUlg?mode=re-
ad&tenantId=aed466c0-de70-4cf7-9e10-5ea1f9a696f4).       Leia a coluna completa na página 6
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bMW e os novos modelos em produção no brasil
Acelerando forte e confiando cada vez mais na operação na-

cional, o BMW Group confirma a produção da Nova Geração do 
BMW X1, recém-apresentada globalmente, assim como o Novo 
BMW Série 3 na Planta de Araquari, em Santa Catarina. Ambos 
os modelos também contaram com desenvolvimentos globais de 
engenharia apoiados pelo time localizado no Brasil. “Seguiremos 
com foco nos clientes a nacionalizar o desenvolvimento mundial 
e a produção local dos modelos líderes de mercado premium 
nacional. Com 50% de participação do mercado premium em 
junho, antecipamos este anúncio de forma a agradecer a prefe-
rência dos clientes e a valorizar os cerca de 1.000 colaboradores 
que temos no país”, afirma Aksel Krieger, CEO e Presidente do 
BMW Group Brasil.      Leia a coluna completa na página 5
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Voto em trânsito
Municípios com eleitorado su-

perior a 100 mil pessoas já podem 
habilitar locais de votação para o 
recebimento do voto em trânsito, per-
mitido somente nessas localidades. 
A medida deve permitir que o eleitor 
possa solicitar o voto em trânsito, cujo 
prazo começa nesta segunda-feira 
(18) e vai até o dia 18 de agosto. Na 
ocasião, o cidadão poderá indicar o 
local, fora de seu domicílio eleitoral, 
onde pretende votar (ABr). 
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