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Fintechs migram foco 
para crédito

“Fazer do limão uma 
limonada” é uma 
expressão usada 
quando as empresas 
se deparam com 
situações difíceis 
e com poucas 
possibilidades de 
reversão

Pois é exatamente nes-
te tipo de posição que 
o ecossistema fintech 

pode estar em breve, caso o 
Banco Central coloque em 
prática a proposta apresen-
tada na consulta pública re-
ferente à harmonização da 
tarifa de intercâmbio (TIC) 
das operações de cartões 
pré-pagos e de débito.

A ideia disposta para ava-
liação dos interessados é 
limitar em, no máximo, 0,5% 
a TIC para transações, tanto 
feitas com cartões de débito 
quanto com pré-pagos. Con-
siderando que atualmente 
essas tarifas variam entre 
1,1% e 1,5%, o limite pro-
posto na consulta significará 
uma redução próxima a 50% 
numa das principais fontes 
de receitas das fintechs.

Para assustar ainda mais 
o ecossistema fintech, essa 
mudança, caso ocorra, 
pode chegar justamente 
num dos piores momentos, 
já que tanto a conjuntura 
econômica interna quanto 
a externa têm reduzido a 
oferta de investimentos 
nessas startups.

Sendo assim, ao não con-
seguirem captar recursos e 
perderem este volume de 
receitas, essas empresas 
emergentes, que reconhe-
cidamente têm sido um dos 
fatores de maior relevância 
para alavancar as inovações 
do setor, teriam que obriga-
toriamente colocar o pé no 
freio e reduzir o ritmo da 
inovação.

A alternativa para evitar 
este desfecho é uma velha 
receita conhecida do em-
preendedor brasileiro: a 
criatividade aliada à capaci-
dade de adaptação a novos 
cenários. Não por acaso, nos 

últimos meses já é possível 
notar uma forte movimen-
tação de mudança de foco 
nos modelos de negócios 
das startups financeiras.

Desde que surgiram como 
um dos mais importantes 
fenômenos dos últimos anos 
na indústria financeira na-
cional, elas têm estruturado 
sua formação de receitas 
principalmente no setor de 
pagamentos, justamente 
buscando a monetização 
através de tarifas como a 
TIC. Mas antes mesmo da 
ameaça trazida pela consul-
ta pública, muitos projetos 
já começaram a buscar 
alternativas. 

Afinal, a disseminação do 
Pix e seus derivados (Pix 
Cobrança, Pix Saque, Pix 
Troco, Pix Parcelado e ou-
tras modalidades que serão 
lançadas e patrocinadas 
pelo BC) já começou a difi-
cultar a formação de renda 
através de pagamentos.

A primeira opção visua-
lizada parece estar sendo 
uma migração para o mer-
cado de crédito que oferece 
oportunidades quer seja na 
inclusão de desbancariza-
dos, quer seja na simplifica-
ção de processos ou no uso 
intensivo de tecnologia para 
evolução de análises, entre 
outros aspectos.

Seja qual for a motivação, 
a cartilha das estratégias 
eficientes orienta que qual-
quer fintech com planos de 
se lançar no mercado nos 
próximos meses – ou que já 
esteja operando –, mas quei-
ra desenvolver um projeto 
financeiramente sustentá-
vel para os próximos cinco 
anos, tenha como definição 
o fato de que o intercâmbio 
é apenas uma das fontes de 
receita.

Afinal, fazer do limão 
uma limonada e aproveitar 
as oportunidades geradas 
pelos problemas são ex-
pressões que normalmente 
sempre são atreladas a uma 
outra que é: “Nunca coloque 
os ovos na mesma cesta”.

(*) - É Associate Director da Xsfera 
(https://xsfera.com.br/).

Renato Aragon (*)

China ameaça 
mercado cativo 
do Brasil na 
América do Sul

Levantamento divulgado 
pela Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil 
(AEB) revela que, apesar 
da retomada dos resulta-
dos positivos alcançados 
a partir de 2021 com a 
amenização da pandemia, 
o Brasil não pode conside-
rar a América do Sul um 
mercado cativo para suas 
exportações. 

Isso se deve, em grande 
parte, à presença crescente 
da China, que começou a 
tirar do Brasil o lugar de 
principal fornecedor em al-
guns países, com destaque 
para Argentina e Chile. “A 
China está ocupando todo 
o espaço. A América do 
Sul é um terceiro mercado 
para ela”, disse o presiden-
te-executivo da AEB, José 
Augusto de Castro. 

A pesquisa da AEB mos-
tra que os resultados acu-
mulados em 2019, repre-
sentados pelas receitas de 
exportação de US$ 27,8 
bilhões, foram afetados em 
2020 pela pandemia, cain-
do para US$ 22,6 bilhões. 
Com a amenização da crise 
sanitária, no ano seguinte, 
as receitas de exportação 
tiveram rápida recupera-
ção, evoluindo para US$ 
33,9 bilhões. Essa retomada 
continua em 2022, com pro-
jeção de receita de expor-
tação para o país na região 
sul-americana da ordem de 
US$ 41 bilhões (ABr).

Mais da metade dos 
novos projetos fa-
lham, principalmen-

te, porque o empreendedor 
não consegue traduzir a pai-
xão em habilidades práticas 
de negócios. 

O atendimento ao cliente 
e a experiência comercial 
são alguns dos principais 
fatores para o crescimento 
de vendas. Porém, a falta de 
acesso ao capital financeiro, 
os obstáculos burocráticos 
e a incerteza do cenário 
econômico podem ser de-
safiadores para o negócio. 
De toda forma, para ter 
sucesso, é necessário enten-
der e ter competências em 
um conjunto de habilidades 
fundamentais.

Para ajudar os mais de 14 
milhões de MEIs a alcançar 
voos cada vez mais altos, a 
Zippi, fintech de meio de 
pagamento de crédito para 
microempreendedores, lis-
tou os principais elementos e 
habilidades que determinam 
o sucesso de uma pequena 
empresa. Confira:
 1) Atenção na gestão 

financeira - Ter ha-
bilidade para gerir as 
finanças é fundamen-
tal. O empreendedor 
precisa prever o fluxo 
de caixa, bem como 
monitorar as vendas, 
os lucros e as perdas, 
além de declarar sua 
renda todos os anos. 
O microempreende-
dor pode contar com 
o auxílio de soluções 
online para ter acesso 
a créditos que apoiam 

Fornecer um bom atendimento ao cliente e ter uma estratégia de 
marketing ajudará a gerar vendas.

A inadimplência do credi-
ário no varejo de moda re-
gistrou em junho um recuo 
de 1,51% em relação ao mês 
de maio. O levantamento 
aponta que 9,93% das par-
celas do crediário estavam 
atrasadas entre 61 e 90 dias 
no encerramento do mês, 
enquanto o indicador era de 
10,08% em maio. Os dados 
em questão são do Índice 
Meu Crediário, pesquisa 
mensal que mede os níveis 
de inadimplência em cerca 
de 200 redes varejistas do 
país.

Realizado pelo Meu Credi-
ário - fintech especializada 
no setor - o levantamento 
possui um nível de confiança 
de 95%. Vale ressaltar ainda 
que o índice de inadimplên-
cia refere-se às compras 
realizadas pelos consumi-
dores em março e que estão 
atrasadas entre 61 e 90 dias. 
Após esse período, o cliente 
já é considerado inadimplen-
te pelos órgãos de proteção 
de crédito. 

Além da comparação 

mês a mês, o Índice Meu 
Crediário aferiu uma alta 
de 5,83% na inadimplên-
cia de junho comparado 
ao mesmo período do ano 
passado - quando 9,35% dos 
carnês estavam atrasados. 
“Apesar do aumento da 
inadimplência, março de 
2022 é o primeiro mês a 
fechar com inadimplência 
abaixo de dois digitos em 
relação ao mesmo mês 
do ano anterior”, analisa 
Jeison Schneider, CEO do 
Meu Crediário. 

Proprietário de um sistema 
de gestão especializado no 
crediário próprio multicanal 
e pioneiro na modalidade 
‘buy now pay later’ no Brasil, 
o Meu Crediário idealizou o 
levantamento com intuito de 
trazer um panorama com-
pleto sobre o desempenho 
da modalidade no varejo 
de moda brasileiro. Dentro 
do setor, o crediário hoje 
representa em média 40% 
do faturamento dos lojistas. - 
Fonte: (www.meucrediario.
com.br).

Hamilton Ribas (*)       
   
Vi uma notícia que me 

deixou preocupado: a 
quantidade de brasileiros 
endividados bateu um novo 
recorde em abril: 77,7% 
terminaram o mês com 
alguma dívida – o maior ín-
dice desde 2010, conforme 
aponta a PEIC (Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor). 

Ao contratar um em-
préstimo, ele precisa ser 
vantajoso para quem está 
comprando a dívida. Então, 
o melhor tipo é relativo 
conforme a necessidade 
de cada um. Mas, em geral, 
quando se chega ao ponto 
de precisar de crédito, a 
situação é bem específica. 
O ideal é se planejar. 

Se você pensa em re-
formar sua casa precisa 
planejar os custos e gastos, 
pensar em um percentual 
para eventualidades, e en-
tão, solicitar um emprésti-
mo e trabalhar com o valor 
que tiver na mão naquele 
momento. Tomar valores 
quando já se tem um débi-
to abala emocionalmente 
as pessoas, e na ânsia de 
sanar a dívida, pode não 
ser feito o melhor negócio, 
como ficar com parcelas a 
perder de vista e taxas de 
juros rolando.  

Embora os bancos cos-
tumem ser uma fonte 
burocrática, ainda é a 

Sete dicas essenciais para o 
microempreendedor de sucesso
Administrar uma empresa não é uma tarefa fácil. Transformar uma atividade profissional em um 
empreendimento de sucesso exige mais do que paixão, trabalho duro, resiliência e experiência no 
campo de atuação

Saber como gerir de 
forma eficaz os recur-
sos, incluindo tempo, 
dinheiro e pessoal, aju-
da a atingir os objetivos 
do negócio. 

 6) Delegar e adminis-
trar o tempo - Geren-
ciar o tempo de forma 
eficiente pode exigir 
delegar a responsabi-
lidade a outra pessoa 
ou terceirizar mão de 
obra. Identificar quem 
pode assumir as de-
vidas tarefas permite 
tempo para se concen-
trar nas demandas que 
geram receita para a 
empresa.

 7) Conexões e conta-
tos - Construir bons 
relacionamentos por 
meio de redes sociais 
ajuda a expandir os 
negócios e fornecerá 
o suporte necessá-
rio aos clientes. Para 
aproveitar ao máximo 
uma rede de contatos, 
é preciso estar aberto a 
oportunidades de sair 
da zona de conforto e 
construir novos rela-
cionamentos. 

  Depois de fidelizar e 
estabelecer um ca-
dastro de clientes, é 
importante manter as 
conexões criadas no 
percurso e encontrar, 
continuamente, novas 
maneiras de expandir 
a lista de contatos e fu-
turos clientes. - Fonte 
e outras informações, 
acesse: (https://zippi.
com.br/).

o fluxo de caixa e giro 
financeiro da empre-
sa.

 2) Foco no marketing e 
vendas - É importante 
ser capaz de promover 
produtos de forma 
inteligente e eficaz. 
Atualmente, existem 
inúmeros canais de 
vendas com possibili-
dades de apresentar 
mercadorias ou ser-
viços - com gastos e 
esforços mínimos e 
algumas plataformas 
com custo zero.

 3) Atendimento ao 
cliente de excelên-
cia - Fornecer um 
bom atendimento ao 
cliente e ter uma es-
tratégia de marketing 
ajudará a gerar vendas. 
Para ter sucesso, um 
dos requisitos é ser 
capaz, acima de tudo, 
de desenvolver uma 
abordagem própria de 
relacionamento com o 
público. Atualmente, 

não faltam plataformas 
para ajudar na comuni-
cação com os clientes.

 4) Comunicação e ne-
gociação - Se co-
municar e negociar 
com fornecedores, 
clientes e funcioná-
rios é primordial para 
o sucesso do negócio. 
Ter habilidades de co-
municação ajudará a 
construir boas relações 
de trabalho. Toda a fala 
deve refletir a imagem 
que você está tentan-
do projetar sobre os 
produtos ou serviços 
oferecidos.

 5) Gerenciar e plane-
jar projetos - Iniciar 
um negócio significa 
gerenciar uma série 
de projetos, como a 
criação de um site, a 
organização de insta-
lação para a produção 
e o desenvolvimento 
de todo o processo 
de compra e venda do 
produto ou serviço. 
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Inadimplência no varejo de 
moda recuou em junho

Analise as opções de crédito 
disponíveis e escape da inadimplência

instituição mais procurada 
quando se fala em emprés-
timo financeiro. Contudo, 
existem outras formas, mais 
fáceis e vantajosas para 
obter crédito. Uma modali-
dade que vem crescendo, e 
muitos consumidores ainda 
não conhecem, é baseada 
no limite do cartão, com 
percentuais menores, sem 
entraves e com alto índice 
de aprovação. 

Basta ter limite disponível, 
ser o titular do cartão e não 
ter contestado compras que, 
de fato, eram suas (charge-
back). O ideal ao solicitar um 
empréstimo é pesquisar so-
bre a reputação do local, seja 
no Google, seja no Reclame-
Aqui, além de checar o CNPJ 
da contratada e tirar todas 
as dúvidas com o consultor 
que está fazendo a oferta 
dos valores. Vale ainda ficar 

atento a um golpe bastante 
comum: operadoras que 
pedem uma antecipação de 
pagamento ao cliente para 
liberar o empréstimo. 

Ora, se o consumidor está 
negativado, não faz sentido 
ele ter que pagar antecipa-
damente nenhuma parcela. 
Planejamento é a palavra de 
ordem. Veja o quanto você 
está solicitando, em quan-
tas prestações irá pagar e 
analise se a parcela cabe no 
seu orçamento. Se possível, 
não renegocie a dívida, as 
taxas vão se acumulando. 

Cuidado com as ciladas e 
bolas de neve. O momento 
em que nos encontramos 
endividados é sempre deli-
cado e estamos fragilizados, 
ficando mais suscetíveis a 
golpes. Não caia nessa!   

(*) - É CEO da Limite na Hora (www.
limitenahora.com.br).

Veja o quanto você está solicitando, em quantas prestações irá 
pagar e analise se a parcela cabe no seu orçamento.
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