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ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Celulares e tablets para
fazer o controle do caixa
Operações bancárias por meio de dispositivos móveis cresceram 223%, de 2008 a 2012
Fotos: divulgação
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permite economia, pois não precisa alugar a “maquinha”.
Essa solução é oferecida pela
iZettle em parceria com o Santander. Lançada em agosto, permite
que qualquer empresa possa receber transações com cartões em celulares e tablets. A parceria entre
o Bradesco e a operadora Claro viabilizaram, em outubro, o Meu Dinheiro Claro. O produto funciona
como um cartão de débito pelo celular, que permite compras, transferências e saques.
A novidade que promete crescer rapidamente e que vai permitir a bancarização de boa parte da

A

ut

iliz
aç

ão

Para os pequenos empreendedores, essas soluções proporcionam
economia de tempo e custos. É o
caso, por exemplo, da Garagem
Maluca, que produz objetos de decoração a partir de materiais reciclados. A microempresa de São
Paulo usa um dispositivo no tablet
ou no celular que possibilita receber pagamentos por cartão de crédito. Segundo a proprietária, Beatriz Teixeira, além da mobilidade,
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Mais facilidade
no dia a dia

Jeane não mexe na aplicação
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As transações bancárias feitas por
meio de dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets, tem crescido consideravelmente. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), de
2008 a 2012, as operações cresceram 223%, atingindo o total de
823 milhões, no ano passado. O
número de usuários de mobile
banking em 2012 cresceu 2,7 vezes sobre o ano anterior.
“O que não estiver no celular
daqui a dois anos estará fora do
mercado”, prevê o diretor geral
da W5 Solutions, Marcos Abellón.
Segundo ele, será uma verdadeira
revolução. “Tudo o que se fazia há
cinco anos, será feito diferente
nos próximos dois anos.”
Segundo o superintendente
executivo do Bradesco Dia e Noite, Antranik Haroutiounian, “as
empresas já podem fazer praticamente tudo o que a pessoa física
faz com os celulares”. Conferir saldo e extrato, fazer transferências,
via doc e ted, pagamentos etc.
Em 2011, as transações via mobile representavam 1% do total
dos canais digitais do Bradesco.
“No ano passado, chegaram a 4%,
e neste ano já representam 10%
do total”, revela Haroutiounian.

Fonte: Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2013, Teleco

Souza, do Bradesco: todos os serviços em um só

população, sem conta corrente,
mas com celular, já ganha regulação. No início deste mês, o Banco
Central e o Conselho Monetário
Nacional editaram, respectivamente as Resoluções 4.282 e 4.283
e as Circulares 3.680/81/82/83,
que instituem o marco regulatório
dessa nova modalidade de transações financeiras, muitas delas,
sem passar por bancos.
Os bancos oferecem ainda diversas ferramentas que auxiliam
as empresas na tarefa de zelar pelo
caixa. Linhas de crédito de curto,
médio e longo prazos, adequadas
a cada situação específica, e tudo

on-line. “Com o Bradesco Net Empresa, o empresário pode realizar
praticamente todas as operações
que necessita”, explica o diretor
adjunto do Bradesco, Altair Antônio de Souza. Aferramenta permite que o dono da empresa coloque
títulos em cobrança, antecipe o recebimento de cartões de crédito,
pague tributos e salários.
A Caixa, em parceria com a Tim
e a Mastercard, vai lançar em abril
de 2014 o cartão pré-pago no celular. Inicialmente, os usuários serão
os da base de clientes da Tim. A gestão da conta será feita pela Caixa, e
a Mastercard ficará responsável pela plataforma de pagamentos móveis, processamento das transações e pela bandeira de aceitação.
A movimentação por aproximação
estará restrita a smartphones.
O Santander tem disponível a
ferramenta Super Cash, para controle dofluxode caixa do cliente. Segundo a superintendente executiva de Segmentos do Santander,
Cristiane Nogueira, a ferramenta
cruza os pagamentos e os recebimentos e informa quando e de
quanto será o descasamento que
eventualmente poderia ter: “Esse
software pode ser utilizado com
contas em outros bancos”.
Com todasas facilidadesexistentes, principalmente na obtenção de
crédito, as pequenas precisam avaliar e estudar bem cada oferta com
critério. “As empresas crescem
com crédito, que deve resolver problema e não criar mais um”, avisa o
o diretor executivo de Estudos Econômicos da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Micro, pequenas e médias empresas, p. 6.

Estratégia
financeira
para não ficar
no vermelho
Fábrica de brigadeiros
utiliza o período do
cheque especial
sem cobrança de juros
A proprietária da Loubet Brigaderia, Jeane Loubet, aproveita
osdias de carência do cheque especial do Santander para cobrir
eventuais descasamentos no fluxo de caixa de sua empresa.
“Aproveito ao máximo o uso dos
dias que tenho sem a cobrança
de juros”, revela a empresária.
No mercado desde 2009, há
um ano, Jeane abriu um ponto
de venda de brigadeiros no
Shopping Center 3, na avenida
Paulista, em São Paulo. Além de
trabalhar no quiosque de nove
metros quadrados, Jeane conta
que visita regularmente dezenas de empresas, oferecendo
seus doces a funcionários de empresas e como opção de brinde.
Poder contar com essa flexibilidade do banco Santander,
segundo a empresária, tem ajudado bastante o dia a dia da pequena empresa. “Assim, nem
preciso mexer na aplicação”,
revela Jeane.
Embora a estratégia financeira não seja a mais adequada, ela
conta que consegue administrar bem essa situação. Ela também costuma antecipar os recebíveis de cartão. “Já estou montando um segundo ponto de
venda dos meus produtos”, antecipa. A pequena empresa emprega cinco funcionários.
Com faturamento de R$ 70
milhões por ano e com 300 funcionários, o empresário Marcus
Haddad, dono da Arizona, empresa gerenciadora de sistemas
de marketing, fica muito atento
ao fluxo de caixa. “Prejuízo não
quebra a empresa, mas o fluxo
de caixa, sim”, ensina.
Cliente do Santander, usa alguns produtos, como antecipaçãode recebíveise folha de pagamento. Recentemente, recorreu
aobancoparafinanciarainternacionalização da empresa. “Abrimosuma filialna Argentina e solicitamos ao banco uma linha
adequadaparaaoperação”,revelaHaddad.Paraele,oquefazadiferença é o atendimento que os
executivos do banco oferecem.

