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com dinheiro”, explica o 
cofundador da Olivia, Lu-
cas Moraes. Mais que uma 
organizadora fi nanceira ou 
uma assistente virtual, a 
Olivia é um cérebro. “Nossa 
missão é desenvolver um 
ecossistema dentro do sis-
tema fi nanceiro capaz de 
pensar sozinho, a ponto de 
nossos usuários não terem 
mais de se preocupar com 
suas fi nanças”, afi rma.

A plataforma usa inte-
ligência artifi cial para en-
tender o perfi l, os hábitos 
de consumo e as transações 
financeiras das pessoas. 
Uma vez mapeado o estilo 
e momento de vida delas, 
a Olívia passa a procurar 
formas de gastar - e até 
investir - melhor o dinhei-
ro. Nos Estados Unidos, o 
aplicativo já ajudou muitos 
americanos a sair do verme-
lho. O usuário médio começa 
economizando apenas 0.8% 
da sua renda por mês. Em 
apenas 60 dias, esse valor 
salta para 5,7%, mudando 
a saúde e vida fi nanceira 
das pessoas.

O BR Startups é um fundo 
de Capital Semente Multi 
Corporativo, que se dife-
rencia pela gestão cuidado-
sa do elo entre as startups 
e as grandes corporações 
que investem no fundo, 
criando um ambiente de 
troca saudável e geração de 
valor para cada investida. O 
fundo, que já investiu em 
15 startups, também conta 
com BB Seguros, Monsanto 
(atualmente Bayer), Age-
-Rio e Grupo Algar como 
investidores.

Segundo o sócio da MSW 
Capital, Richard Zeiger, por 
ser uma empresa agnóstica, 
o fundo pode alavancar o 
negócio da startup no Brasil 
e ajudar os fundadores na 
conexão com as instituições 
fi nanceiras que buscam ofe-
recer uma experiência digital 
melhor para seus clientes.

Os clientes do cartão de 
crédito da BV, marca de 
varejo do Banco Votoran-
tim, poderão contar com a 
assistência da Olivia, que 
vai gerenciar os gastos do 
cliente, evitando que ele caia 

Belo-horizontina Stoque é 
negociada por R$ 70 milhões

Olivia prepara seu lançamento no Brasil
DA REDAÇÃO

O Fundo BR Startups, que 
tem o Banco Votorantim 
como cotista-âncora para 
startups do setor fi nanceiro, a 
Microsoft como investidora 
fundadora, e a MSW Capital 
como gestora, fez um aporte 
na fi ntech Olivia, primeira 
plataforma fi nanceira que 
usa inteligência artifi cial e 
economia comportamen-
tal para gerenciar fi nanças 
pessoais no Brasil. Funda-
da em 2016 nos Estados 
Unidos pelos brasileiros 
Cristiano Oliveira e Lucas 
Moraes, a Olivia foi lançada 
no mercado há pouco mais 
de um ano, e nesse período 
já interagiu com quase 500 
mil pessoas. Nos EUA, a 
Olívia opera integrada a 18 
mil instituições fi nanceiras, 
desde grandes bancos até 
cooperativas de crédito.

“A proposta de trazer a 
Olivia para o Brasil existe 
desde a fundação da empre-
sa. Agora, com o apoio do 
Fundo BR Startups e, prin-
cipalmente, com os grandes 
parceiros que compõem o 
fundo, estamos nos pre-
parando para oferecer aos 
brasileiros uma ferramenta 
que revolucionará a manei-
ra como as pessoas lidam 

no rotativo - que tem taxas 
de juros mais altas. Com isso, 
ele se tornará o primeiro 
cartão de crédito inteligente 
do Brasil. “Vamos oferecer 
uma experiência inovadora 
de assistência em fi nanças 
pessoais baseada nas mais 
recentes tecnologias de inte-
ligência artifi cial”, afi rma o 
diretor executivo de Varejo, 
Marketing, Digital e Estra-
tégia Corporativa do Banco 
Votorantim, Gabriel Ferreira.

“O investimento em em-
presas como a Olivia é um 
dos alicerces do fundo BR 
Startups. Queremos apoiar 
a jornada de empreendedo-
rismo, com foco em negócios 
disruptivos, que refl itam a 
tendência de transforma-
ção digital”, afi rma o COO 
da Microsoft Participações, 
Franklin Luzes.

Para saber mais, Olivia 
preparou um site onde é 
possível fazer um cadastro 
e entrar na fi la de espera 
para baixar o aplicativo com 
previsão de lançamento para 
março de 2019. O endereço 
é https://www.olivia.ai/.

THAÍNE BELISSA

Especializada em tecno-
logias para automação de 
processos e transformação 
digital nas empresas, a mi-
neira Stoque vive momento 
de expansão, após ter 95% do 
seu capital vendido para o 
fundo de investimento Kina-
se Investments. A aquisição 
custou R$ 70 milhões ao 
fundo, que pretende trazer 
ainda mais crescimento para 
a empresa que, no ano pas-
sado, faturou R$ 63 milhões. 
A meta dos novos gestores 
é manter um crescimento no 
faturamento de 25% ao ano.

A Stoque foi criada em 
Belo Horizonte em 2003 por 
cinco sócios, dos quais só per-

maneceu Murilo Machado 
Taranto, que agora ocupa o 
cargo de CTO. O empresário 
afi rma que a venda de 95% 
do capital da empresa foi 
uma decisão encarada como 
grande oportunidade, tanto 
pelo retorno fi nanceiro mas 
também pela possibilidade 
de alto crescimento para a 
marca. “O capital permite 
que a empresa ganhe ainda 
mais escala”, destaca.

Segundo ele, a empresa 
permanece focada na oferta 
de tecnologias diversas para 
a automação de processos 
e transformação digital nas 
empresas. Mas destaca que 
as mudanças de estratégia 
serão inevitáveis, já que hou-
ve uma troca na gestão. “Es-

sas mudanças passam por 
mais governança, compliance, 
controle de processos. A ten-
dência é melhorar a gestão e 
é, claro, as tecnologias, pois 
esse é um mercado em que se 
precisa evoluir e aprimorar 
o tempo todo”, frisa.

Entre os clientes da Sto-
que já há grandes nomes do 
mercado fi nanceiro, como 
Itaú, Inter e BS2. Segundo 
Taranto, a empresa fará 
grande esforço para atrair 
novos bancos digitais para a 
sua carteira de clientes. Entre 
as soluções que a empresa 
oferece estão a de captura 
inteligente para digitalização 
de documentos; de gestão 
de documentos; robôs e 
softwares diversos. Segundo 

o CTO, em 2018 a empresa 
faturou R$ 63 milhões e 
a expectativa dos novos 
gestores é que essa receita 
cresça 25% este ano.

A Stoque tem sede em 
Belo Horizonte, além de 
fi liais em São Paulo, Brasília, 
Espírito Santo e Belém. Ao 
todo, são 350 funcionários. 
Para Taranto, o investimen-
to da Kinase Investments 
evidencia o potencial do 
segmento de tecnologia 
em Minas Gerais. “Mineiro 
trabalha em silêncio, mas 
trabalha bem. A Stoque foi 
identifi cada como empresa 
com grande potencial de 
crescimento entre mais de 
200 empresas avaliadas”, 
comemora.

Empresa, que faturou R$ 63 mi em 2018, deve crescer 25% ao ano

Murilo Taranto, que agora ocupa o cargo de CTO, afi rma que a venda permite que a empresa ganhe ainda mais escala

MARCUS DESIMONI / NITRO

Visita ao CRA-MG

Com vistas a estreitar os laços institucionais e  apre-
sentar os programas de Estágios e de Aprendizagem 
mantidos pelo Centro de Integração Empresa-Escola 
de Minas Gerais, Antônio Carlos Dias Athayde e Gil-
son Elesbão de Siqueira, superintendente-executivo e 
o assessor Institucional, respectivamente, estiveram 
reunidos, no dia 7 de março, com o presidente do 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais,  
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho.  O objetivo é que 
tanto o CRA/MG como os  profi ssionais de admi-
nistração e tecnólogos inscritos no mesmo possam 
usufl uir das vantagens proporcionadas pelo CIEE/
MG na contratação de estagiários e aprendizes. Na 
foto, os administradores  Jehu de Aguilar Filho, Gilson 
Elesbão e Antônio Carlos Dias Athayde.

Representatividade na ACMinas

O empresário Aguinaldo Diniz Filho, eleito para 
presidir a Associação Comercial e Empresarial 
de Minas (ACMinas) no biênio 2019/2020, tomou 
posse, juntamente com toda a diretoria da entidade 
da classe empresarial, no dia 25 de fevereiro, em 
solenidade realizada no Espaço Cultural Minas Tê-
nis Clube. Na oportunidade, o diretor-presidente e 
o diretor vice-presidente do Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais, Sebastião Alvino 
Colomarte e José Pedro Barbosa, respectivamente, 
também foram empossados como integrantes da 
diretoria plena e poderão representar o CIEE/MG 
nos debates que envolvam temas como educação e 
inserção de estudantes no mercado de trabalho, por 
exemplo. Na foto, José Pedro Barbosa, Sebastião 
Colomarte e Aguinaldo Diniz.

Polo do Barreiro

O Grupo WSC Contabilidade promoveu, no dia 19 
de fevereiro, no auditório do UNA-Barreiro, encontro 
com a fi nalidade de estruturar um polo para melhorar 
o ambiente de negócios na região. A reunião contou 
com representantes do Sebrae/MG, Anderson Gon-
çalves de Freitas; da UNA, Flávio Santos; da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte CDL/BH, 
Renan Rocha; e do Cityworking, Ricardo Bednarski. 
Representaram o CIEE/MG no encontro (foto), o 
supervisor de Estágio Antônio Marcos Pereira e o 
assessor institucional Gilson Elesbão de Siqueira.

Coluna produzida pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola de Minas Gerais – Rua Célio de 
Castro, 79 – Floresta (Sede própria) – CEP: 31.110-000. 
Telefones: (031) 3429-8100 (Geral) – Atendimento 
às empresas: (31) 3429-8144 - Atendimento às 
escolas: (31) 3429-8106.
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