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OpiniãO
Estratégias de crescimento 

e as mudanças na  
indústria financeira

O aumento nas buscas 
por serviços digitais e 
de pagamento foram 
duas consequências 
diretas da pandemia 
e que tiveram grande 
impacto no mercado 
financeiro. 

Essa recente movimen-
tação fez com que 
instituições tivessem 

a necessidade de implemen-
tar novas tecnologias como 
forma de atingir e acomodar 
os hábitos da atual geração. 
A exemplo disso, podemos 
destacar as fintechs, que 
precisaram popularizar e 
diversificar o acesso a pro-
dutos financeiros com uma 
dinâmica diferente das ins-
tituições tradicionais. 

As empresas que aliam a 
tecnologia ao mercado finan-
ceiro conseguiram oferecer 
soluções bastante customi-
zadas para o consumidor. 
No evento Crosstech Latam 
2022, realizado no mês de 
maio, pude conversar sobre as 
estratégias de crescimento e 
mudanças na indústria finan-
ceira nos últimos anos. Junto 
com outros especialistas, foi 
possível notar que há pouco 
tempo tratava-se de um setor 
bastante cadenciado. 

Com a chegada da pan-
demia, no entanto, o senso 
de urgência aumentou. As 
empresas tinham o hábito 
de fazer tudo in house, ou 
seja, focar somente em um 
assunto, contudo, no perío-
do de crise, começaram a se 
movimentar para acelerar o 
processo de crescimento e 
foi desta forma que surgiu a 
necessidade e o crescimen-
to das fusões e aquisições 
(M&A), como forma de 
agilizar a mesclagem rumo 
a tecnologia.

A pandemia foi, sem som-
bra de dúvida, um grande ca-
talisador do que chamamos 
de transformação digital. No 
entanto, construir o próprio 
braço de tecnologia ou pro-
dutos financeiros é um pro-
cesso demorado. Empresas 
tiveram que se reinventar 
digitalmente e a transação 
de fusões e aquisições foi 
e está sendo uma forma de 
fazer isso acontecer. 

Essas movimentações 
possibilitaram que empre-
sas que tivessem recursos 
e pensassem no futuro 
absorvessem companhias 
para agregar valor. Quan-
do pensamos em fusões 
e aquisições, existem al-
guns pontos referentes 
aos posicionamentos, mas 
primordialmente, é preciso 
oferecer o máximo de ser-
viços que fazem parte de 
determinado ecossistema. 
A exemplo, podemos des-
tacar o ano de 2021, que 

totalizou mais de mil M&A 
com valores acima de US$ 
40 bilhões no Brasil - um 
recorde histórico. 

Como forma de exempli-
ficar o conceito por trás do 
que ocorreu, destaco uma 
estrutura prévia na qual se 
desenvolvia apenas core 
banking, fundos de inves-
timentos e tecnologia para 
cartões private label, e então 
adiciona-se outra empresa 
para gerar ainda mais valor aos 
produtos e começar a agregar 
outros valores, como software 
a prova de vida, validação 
documental, entre outros. 
Qual motivo leva as grandes 
empresas a adquirir startups?

A meu ver, acredito no 
avanço tecnológico como 
fator essencial. Contudo, 
quando pensamos no motivo 
de empresas menores serem 
adquiridas, a questão de fu-
sões e aquisições entra em 
cena. As aquisições passam 
a ser as bússolas que agre-
gam valor ao ecossistema e 
norteiam o futuro das corpo-
rações tradicionais. Para as 
grandes empresas, absorver 
uma startup é muito mais 
lucrativo do que investir em 
tecnologia. O mercado finan-
ceiro brasileiro está entre os 
mais avançados do mundo. 

De acordo com dados do 
hub de inovação Distrito, no 
Brasil, as fintechs atraíram 
US$ 3,8 bilhões em 2021, o 
dobro do que o setor recebeu 
no ano anterior. Esse valor 
representa o acumulado de 
199 rodadas de negociação 
ocorridas entre janeiro e 
dezembro. Nesse mesmo 
período, seja como compra-
doras ou adquiridas, as fin-
techs brasileiras estiveram 
envolvidas em 44 transações 
de fusões e aquisições. 

As startups de finanças 
ainda são as mais represen-
tativas da indústria nacional 
de tecnologia em termos de 
número de empresas. 

Muitas pessoas pergun-
tam, o que uma fintech nova 
precisa ter, fazer ou criar 
para ficar interessante para 
o investidor? Parece clichê, 
mas é gerar valor. Estamos 
em uma curva de crescimen-
to em relação às aquisições, 
o volume do primeiro trimes-
tre foi absurdo e acredito que 
vá se manter por um longo 
período, tendo em vista a 
atuação da tecnologia em 
qualquer frente. 

O mercado está se tornan-
do cada vez mais competiti-
vo, e empresas que trazem 
novas tecnologias e soluções 
ainda não exploradas, têm 
vantagens sobre aquelas que 
são mais do mesmo.

 
(*) - É sócio-fundador e CEO da 

Mobile2you, especializada no 
desenvolvimento de aplicativos 

financeiros tailor-made, com 
especialidade em fintechs  

e soluções digitais  
(https://www.mobile2you.com.br/pt/).

Caio Bretones (*)

TD SYNNEX é o primeiro distribuidor no Brasil 
a integrar soluções Cisco a seu marketplace 

@A TD SYNNEX passa a comercializar no Brasil soluções do portfólio Cisco 
por meio de seu marketplace CloudSolv. A automação traz a vantagem 

da rapidez e lucratividade para o canal, que contará com menores prazos 
e maiores descontos nas compras via marketplace. Com essa iniciativa a 
TD SYNNEX pretende, além de beneficiar os atuais parceiros, atrair novas 
revendas para a comercialização da tecnologia Cisco, incluindo aquelas que 
se especializam em produtos de software (www.TDSYNNEX.com).

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Rio Grande do Sul, que estejam cursando ou que já concluíram o Ensino 
Médio. Apoiado pelo Instituto Ser +, o Projeto Start, visa promover a 
formação pessoal e profissional de jovens em situação de vulnerabili-
dade social. A Jornada educativa da formação é composta por 300h de 
aprendizado, focadas em habilidades interpessoais, raciocínio lógico, 
áreas administrativas e programação básica. As inscrições estão abertas 
até dia 11/07, com 120 vagas, sendo 40 por estado. Link de inscrição: 
MG: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?3VADCX 
/ RS: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?QAH9IU 
/ RJ: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?MJVUSD.

Mais de 100 vagas abertas para capacitação 
gratuita em programação e administração 

@Ingressar no mercado de trabalho é um desafio, especialmente para 
aqueles que não têm formação ou cursos de especialização. No últi-

mo ano, o número de desempregados na faixa etária entre 18 e 24 anos 
alcançou o maior índice desde 2012, segundo dados recentes da PNAD 
Contínua publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para tentar atenuar esse cenário, o Projeto Start Gerdau está com 
vagas abertas para jovens moradores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

É muita cara de pau
A expressão “greenwashing” designa os esforços desenvolvidos por uma empresa para dar ao público a 
falsa impressão de que se preocupa com o meio ambiente.

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora vem a público uma ma-
téria, evidentemente paga, 
onde a Panerai, uma marca 

de relógios de alto luxo, relata seus 
esforços em prol da conservação do 
meio ambiente, num exemplo tosco 
de greenwashing.

Segundo a matéria, a atenção da 
empresa “volta-se para práticas 
que reduzem o impacto ambiental 
causado pela fabricação de seus 
produtos, estando empenhada em 
desenvolver estratégias para um 
futuro sustentável, incluindo a re-
dução de resíduos e promoção da 
reutilização de materiais”.

A Panerai informa que seu novo 
produto, o relógio “Submersible Qua-
rantaQuattro eSteel”, projetado dentro 
dessa filosofia, terá 72 gramas, ou 52% 
de seu peso total, produzidos a partir 
de aço e plástico reciclados.

será o impacto sobre o meio ambiente?

Realmente, é muita cara de pau. Ao 
que parece, a Panerai acredita que 
somos todos idiotas. 

(*) É doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

Fazendo algumas contas simples ve-
rificaremos que se forem vendidos mil 
relógios, serão utilizados cerca de 72 
quilos de material reciclado; se forem 
vendidos um milhão, teremos o uso de 
72 toneladas. Como o relógio custa cerca 
de 11 mil euros, quantos deles o leitor 
acredita que serão vendidos? E qual 

troyanphotos_CANVA

Como otimizar o tempo na realização  
de tarefas para produzir mais?

Otimizar o tempo na realização de 
tarefas para produzir mais é o objetivo 
de todo profissional que busca cresci-
mento e reconhecimento em seu local 
de trabalho, mas, muitas vezes, acabam 
se deparando com dificuldades na rotina 
e ficam improdutivos, prejudicando o 
próprio desempenho. A pandemia da 
Covid-19 acelerou uma mudança que 
já vinha ocorrendo no mundo corpo-
rativo: o trabalho no modelo híbrido e 
no modelo remoto. 

Mesmo com a flexibilização das me-
didas restritivas, como por exemplo a 
volta do trabalho presencial com lota-
ção máxima nos escritórios, há quem 
prefira que o modelo home office seja 
definitivo. De acordo com pesquisa da 
FEA-USP (Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São 
Paulo) e da FIA (Fundação Instituto de 
Administração), 78% dos brasileiros 
têm essa opinião, mas se preocupam 
com o excesso de trabalho, como prova 
os 23% que relataram jornadas de até 
70 horas semanais. 

Guilherme Baumworcel, fundador 
e CEO da startup Rupee, plataforma 
que une metodologia ágil Kanban e 
Inteligência Artificial em nuvem para 
gerenciar e agilizar tarefas fiscais, 
tributárias e contábeis, é especialista 
nesse assunto. “A otimização do tempo 
na realização de tarefas pode ajudar a 
garantir mais eficiência nas atividades 
realizadas, melhorando o clima da equi-
pe e na assertividade no cumprimento 
de metas. Não é nada que não possa 
ser aplicado, basta apenas uma boa 
administração e dedicação”, comenta. 

Para ajudar o profissional que busca 
otimizar seu tempo na realização das 
tarefas, Baumworcel elencou cinco 
dicas que podem ajudar na rotina. 
Confira abaixo:

Estabeleça metas
O start inicial é a definição de uma ou 

mais metas e um prazo para cumpri-las. 
“Podemos iniciar com pequenas metas 
diárias, semanais ou até quinzenais. É 
importante estabelecer prazos para 
que essas metas sejam alcançadas. Aos 

Com a persistência na realização da 
tarefa o profissional passa a adquirir 
expertise no que faz e começa a realizá-
-la de forma mais simples, objetiva e 
rápida, sem perder a qualidade.

Utilize tecnologias e 
metodologias de gestão

“Se uma ajuda é sempre bem-vinda, a 
tecnologia e a metodologia ágil podem 
contar muito nessa hora”, brinca Baum-
worcel. “Existem várias tecnologias e 
metodologias que foram desenvolvidas 
para garantir uma melhor gestão da 
atividade a ser realizada e também 
para gerenciar o tempo e controlar os 
processos de cada etapa da tarefa. Vale 
a pena pesquisar mais sobre elas e de 
que forma pode aplicá-las em sua rotina 
de trabalho”, comenta.

Um diferencial importante dessas fer-
ramentas é disponibilizar ao profissional 
alertas sobre vencimentos de prazos 
e permitir que ele possa acompanhar 
melhor sua própria evolução.

Imprevistos acontecem
Precisamos e podemos nos prevenir 

de algumas situações, mas outras não. 
“Imprevistos acontecem o tempo todo. 
É importante reconhecer que podemos 
ter problemas pelo caminho e que pre-
cisaremos de um tempo para enfrentá-
-los. Faz parte da nossa construção 
profissional reconhecer os imprevistos e 
tentar se prevenir quando for possível”, 
finaliza Guilherme.

poucos, você vai conseguindo aproveitar 
a sensação de dever cumprido dentro do 
prazo e poderá se desafiar a diminuir o 
prazo ou dobrar sua meta. Isso vai te en-
gajar mais dentro das tarefas realizadas”, 
explica o CEO. 

Crie um cronograma nivelado
“A rotina nada mais é do que realizar 

a mesma tarefa diversas vezes em um 
dia ou durante vários dias. Isso pode 
passar uma sensação de desânimo por 
estar sempre naquele ponto ou reali-
zando aquela atividade. É importante 
criar um cronograma nivelado”, comenta 
Guilherme.

Para o especialista, separar as ativida-
des e estabelecer um cronograma pode 
ajudar o profissional a disfarçar a rotina 
e torná-la mais atrativa. Outro detalhe é 
nivelar as tarefas, destacando as impor-
tâncias delas pelo prazo, complexidade 
na realização ou níveis de urgência, 
fazendo com que o profissional entenda 
o valor e a relevância de cada atividade.

Persistência e Determinação
Não podemos confundir Persistir com 

Insistir. “Persistência é ir além, é mudar 
os meios ou formas de realizar a tarefa 
para chegar ao resultado desejado. É en-
contrar o erro ou o problema, solucioná-lo 
e continuar a atividade. O profissional 
precisa ser persistente, criativo e inova-
dor no seu dia a dia”, explica Guilherme. 
Para ele, é importante não se entregar 
para a desistência ou procrastinação. 
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