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Propostas

para

a

Aceleração

do

Crescimento Econômico - Fevereiro 2021
Nesse início de 2021, as incertezas continuam elevadas e a recuperação econômica não está
consolidada. Para a consolidação e a aceleração do crescimento econômico, a CNI apresenta 25
propostas que buscam reduzir o Custo Brasil. São medidas que aumentarão a competitividade, os
investimentos e o crescimento da Indústria e, consequentemente, do Brasil.
Dentre as propostas que tratam de financiamento, destacam-se: prolongar a vigência dos
programas emergenciais de financiamento; priorizar o financiamento à modernização industrial e
ao comércio exterior na política operacional do BNDES; e regulamentar o Sistema Nacional de
Garantias de Crédito. Para saber mais, continue a leitura no link abaixo.
Para íntegra: https://bit.ly/3q8mnEv
10 de fevereiro de 2021 - Fonte: Agência de Notícias CNI

Open

Banking

facilita

jornada

de

operações

financeiras no Brasil
A transformação digital tem impactado cada vez mais o setor financeiro. Por meio do Open Banking
será possível acessar diversas contas bancárias usando um único sistema, sem a necessidade de ter
vários aplicativos ou tokens.
A transformação digital tem impactado cada vez mais o setor financeiro. De acordo com um
levantamento da Febraban, as transações bancárias feitas por pessoas físicas pelos canais digitais internet e mobile banking - foram responsáveis por 74% das operações em abril, um mês após o
início da quarentena e das medidas de isolamento social. Aprovado pelo Banco Central, a partir do
dia 30 de novembro começaria a primeira fase de implantação do Open Banking, uma tecnologia
que facilitará as jornadas de operações entre bancos e consumidores.
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No entanto a pedido dos bancos, o BC adiou o início para 1º de fevereiro de 2021. De todo modo,
já temos instituições bem avançadas na introdução desse novo sistema. Vale ressaltar que no dia 16
de novembro o país deu início às operações do PIX - um novo meio de pagamento instantâneo a primeira semana de teste foi considerada pelo Banco Central um ‘sucesso estrondoso’.
Por meio do Open Banking será possível acessar diversas contas bancárias usando um único
sistema, sem a necessidade de ter vários aplicativos ou tokens. Dessa forma, o consumidor deixará
de ficar preso com seus dados no restrito universo dos grandes bancos de rede, acabando com a
era da exclusividade. Este novo conceito resultará em vantagens tanto para cliente como para as
instituições

financeiras,

além

é

claro

de

ser

vantagem

também

para

os

bancos.

O cliente terá mais oportunidades de relacionamentos, mais ofertas de benefícios, além disso, os
processos serão mais rápidos. Já as instituições financeiras poderão ter acesso aos dados dos
clientes de bancos concorrentes. A tendência será reduzir custos para atrair novos consumidores.
Os bancos poderão também aumentar suas receitas através de parcerias com as fintechs,
instituições financeiras e até mesmo outros bancos, colocando a todos em pé de igualdade.

Nesse caso, as fintechs, especialmente, terão como desafio fazer parte deste movimento, mantendo
a proposta inovadora dos seus produtos e serviços. Já que o acesso de todos os potenciais
provedores de serviços financeiros à mesma informação, pode aumentar naturalmente a
concorrência, colocando fintechs e os bancos tradicionais no mesmo nível. Além de estimular a
concorrência, o Open Banking tem a missão ampla no sentido de tornar o sistema financeiro mais
eficiente, dando o poder de autonomia sobre os dados de usuários (sempre com o consentimento
do próprio cliente). Uma revolução, o "CPF" passa a ter autonomia sobre seus dados e não somente
o CNPJ.
Para íntegra: https://bit.ly/3rGYtQM
10 de fevereiro de 2021 - Fonte: Contábeis

Governo de SP cria linha de crédito de R$ 100
milhões para micro e pequenas empresas
O governo de São Paulo iniciou nesta segunda-feira um programa de concessão de crédito de R$
100 milhões para micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo
governador João Doria (PSDB). O objetivo da linha emergencial de crédito é a manutenção dos
empregos, sobretudo para os setores mais afetados pela pandemia, como o de eventos.
A linha de crédito será feita pelo Banco Desenvolve SP e está disponível pela internet para empresas
com faturamento de R$ 81 mil a R$ 4 milhões.
“As empresas precisam acelerar a retomada dos seus negócios, e o capital de giro para manter os
empregos é fundamental. Por isso, o Banco Desenvolve SP anunciou uma linha de 100 milhões que
está disponível a partir de hoje”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.
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Segundo a secretária, a decisão de abertura da linha de crédito foi tomada após conversas com os
setores nas últimas semanas e oferece condições diferenciadas em relação à taxa de juros e a
necessidade de apresentação de avalistas. No ano passado, o Desenvolve SP já tinha oferecido mais
de R$ 1 bilhão em crédito para empresas do estado.
Além disso, de acordo com Patricia Ellen, o Banco Desenvolve SP poderá usar o faturamento de
2019 para a concessão do crédito, ao contrário da prática tradicional de utilizar o faturamento mais
recente que, no caso de algumas empresas, foi muito afetado pela pandemia.
Para íntegra:https://bit.ly/3qa0fcP
08 de fevereiro de 2021 - Fonte: Exame

Endividamento: como organizar a vida financeira da
sua empresa?
A Confederação Nacional da Indústria divulgou matéria a respeito produzida pelo Blog do NAC
nesta quarta-feira. A iniciativa “nas quartas falamos de crédito” busca dar maior destaque ao tema
de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Esta semana, o tema foi: Endividamento: como
organizar a vida financeira da sua empresa?
Para saber mais sobre as seis boas práticas para gerenciar as contas da empresa e fazer do
financeiro um aliado do crescimento do seu negócio, leia a íntegra e acesse o blog do NAC.
Para íntegra:https://bit.ly/371Wuyy
10 de fevereiro de 2021 - Fonte: Agência de Notícias CNI
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