
A educação superior 

no Brasil está em pleno 

movimento. O Censo 

de Educação Superior 

divulgado pelo MEC 

mostrou que o número 

de matrículas de alunos 

na graduação vindos 

da rede pública teve um 

aumento de 1,9% em 

2016 em relação ao ano 

anterior

Entre as universida-
des federais, esse 
aumento foi maior, 

de 2.9%. Esses dados re-
presentam um importante 
progresso do país, pois 
aumentou o número de 
vagas nas universidades, 
permitindo o acesso a mais 
alunos, especialmente os de 
escola pública. Além do sis-
tema de cotas, parte desse 
resultado se deve ao ENEM, 
que vem democratizando 
o acesso às faculdades de 
maneira positiva. 

Usar o exame como for-
ma de ingresso ao curso 
superior começou com as 
universidades federais e 
acabou levando as estadu-
ais a também adotarem essa 
prática. A USP foi a mais re-
cente instituição a anunciar 
o seu sistema de cotas para 
alunos de escola pública e 
destina uma parcela das 
vagas pelo ENEM via Sisu. 
Resumidamente, até 2021, 
metade dos estudantes da 
USP, de cada curso e turno, 
terão vindo da rede pública 
de ensino. Isso implica que 
para ser aprovado no vesti-
bular de medicina, o aluno 
não cotista terá de acertar 
80% da prova. 

Essa movimentação cria 
um efeito cascata nas uni-
versidades privadas de 
primeira linha. Estudantes 
de escolas particulares, que 
não forem aprovados na 
Fuvest, ou não conseguirem 
nota sufi ciente no ENEM, 
buscarão alternativa nos 
cursos privados mais con-
ceituados, gerando maior 
concorrência por vagas e, 
consequente, aumento de 
mensalidades. É a lei da 
oferta e da procura.  

Esse cenário vem preocu-
pando e exigindo uma adap-
tação das escolas particula-
res no sentido de intensifi car 
os estudos dos alunos do 
Ensino Médio para enfren-
tarem a concorrência cada 

vez maior que se avizinha. 
São diferentes iniciativas 
que vão desde o aumento da 
carga horária, treinamento 
de professores, repertório 
com mais especialização e 
interdisciplinaridade dentro 
dos conteúdos. 

A dinâmica dos vestibula-
res é outro desafio que os 
gestores das instituições 
particulares mantêm na 
mira. Nesse ponto, há um 
consenso de que a redação 
é o que fará a diferença na 
pontuação final, visto que, 
em à relação transmissão 
de matérias, em tese, as 
escolas cumpriram todo 
o conteúdo. No tocante 
às redações, entretanto, 
universidades públicas e 
privadas variam na diver-
sidade textual. 

A Fuvest, responsável 
pelo vestibular da USP, 
tem empregado temas 
filosóficos em que o cor-
retor consegue analisar o 
repertório que o aluno tem, 
tanto de Filosofia quanto 
de Humanas em Geral, e 
como o estudante aplica 
esse conhecimento no seu 
cotidiano. A correção não 
se concentra apenas nos 
erros gramaticais, é algo 
bem mais amplo. 

Há faculdades que pedem 
a dissertação argumenta-
tiva, outras, a dissertação 
com proposta de interven-
ção. Essa última modalida-
de é a mais utilizada pelo 
ENEM que, por ser um exa-
me nacional, traz temáticas 
com questões sociais e pede 
que, ao final, o aluno pro-
ponha uma resolução. Há 
ainda a redação narrativa e 
a carta, pouco comum por 
enquanto, mas já presente 
em alguns exames. 

Esse leque demonstra a 
importância que a técnica 
de redação vem assumin-
do. Há alunos com forte 
conhecimento do conteúdo 
das disciplinas, mas uma 
enorme dif iculdade de 
expressar-se textualmente. 

Logo, é papel da escola 
ajudá-lo a transpor essa 
barreira,  oferecendo a 
melhor preparação, desde 
que o investimento das fa-
mílias por uma educação de 
qualidade no ensino médio 
deve ser recompensado 
pelo ingresso de seus filhos 
nas universidades que eles 
sonharam.

(*) - É padre e diretor do Colégio 
Agostiniano São José (CASJ). 

A educação está em 
movimento. A sua 

escola já pensou nisso?
Javier García Martínez (*)
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RECONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO
Na recontratação de ex-funcionário, a empresa não poderá admitir 
novamente um funcionário demitido por um período de 18 meses? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO CONTRATO DE TRABALHO EM HOME OFFICE
Funcionário realiza trabalho Home Office sem contrato formal, a 
empresa pretende regularizar a situação, extinguido o controle e 
obrigatoriedade de horário, sem pagamento de horas extras, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRA PARA USO DO CELULAR NA EMPRESA
Existe legislação sobre a proibição de funcionário utilizar o celular durante o 
expediente de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER PENSÃO DA FILHA
Funcionária aposentada e solteira, que morava com a mãe, faleceu. 
A mãe pode receber pensão da filha, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE ABONO DEVE 
RECOLHER O INSS?

Informamos que tanto as férias normais gozadas na vigência do con-
trato quanto o terço constitucional deverão ter a incidência de INSS e 
FGTS. Base legal: Art. 214, § 4º do Decreto nº 3.048/1999.

CONCEDER LICENÇA REMUNERADA
Empresa pode conceder licença remunerada a uma funcionária, sem 
especificar o motivo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO DSR
O DSR deve ser pago em quais situações:  quando realiza hora extra; Feriado 
ou domingo trabalhado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Matheus Campanhã Cruz (*)

O mercado de tokens e 
criptmoedas (ou “crip-
tos”, carinhosamente 

chamadas por seus entusias-
tas) foi, recentemente, obje-
to de manifestações ofi ciais 
das principais autoridades 
fi nanceiras do Brasil. Tanto o 
Banco Central do Brasil (BC) 
quanto a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) emitiram 
notas contendo suas principais 
opiniões e entendimentos sobre 
o crescente mercado de moedas 
virtuais.

Esse tipo de manifestação não 
é novidade. Em 2014, quando 
as tecnologias de blockchain e 
moedas virtuais começaram a 
ganhar os holofotes dos meios 
mainstream, o BC emitiu um 
comunicado para defi nir seu 
posicionamento sobre o tema, 
incluindo alertas gerais sobre a 
utilização dessas ferramentas. 
Por meio desse primeiro comu-
nicado, em um tom cauteloso, 
o BC descreveu que as moedas 
virtuais não se confundiriam 
com as moedas eletrônicas 
(conceito próprio aplicável às 
contas pré-pagas) e que, por 
sua característica inovadora à 
época, estavam sob análise de 
autoridades monetárias. 

Além disso, o BC alertou o 
mercado sobre potenciais riscos 
atrelados às moedas virtuais, 
especialmente em relação à vo-
latilidade característica desses 
ativos e às possíveis inseguran-
ças de wallets do mercado. Mui-
ta coisa aconteceu desde então. 

O bitcoin, cujo valor unitário era 
de aproximadamente de USD 
630 à época do comunicado, 
decolou para um valor de USD 
8.300 (até agora). As ofertas 
iniciais de moedas (ou initial 
coin offerings - ICO) dispararam 
e tornaram-se meios efi cazes 

Moedas Virtuais e Regulação 
O que nos espera?

O mercado das moedas virtuais está em plena ascensão, os players da indústria estão se consolidando 
cada vez mais e o interesse do público é cada vez maior.
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o incluindo as suas modalidades 

e formas de aplicação.
De um modo geral, a CVM 

optou por defi nir parâmetros 
gerais de aplicabilidade das 
regras de ofertas públicas de 
valores mobiliários às ofertas 
de moedas virtuais, criando 
uma rule of thumb a ser utili-
zada por pessoas interessadas 
nessas operações: caso o objeto 
de um ICO seja um ativo cujas 
características se assemelhe a 
um valor mobiliário (por exem-
plo, no caso de ações, um token 
que pague dividendos e ofereça 
participação no capital social da 
companhia), o ICO deverá ser 
registrado junto a CVM sob as 
modalidades atualmente pre-
vistas pela regulação.

Ou seja, caso um ICO tenha 
características similares à 
oferta de um valor mobiliário, 
o emissor e a oferta deverão 
ser registrados sob algum dos 
regimes permitidos pela CVM 
(por exemplo, ofertas públicas 
de valores mobiliários, ofertas 
públicas com esforços restritos 
e ofertas públicas efetuadas por 
plataformas de investimentos 
participativos). Caso o ICO 
tenha essas características e 
não seja registrado de acordo 
com as regras da autoridade, 
os emissores poderão estar 
sujeitos a penalidades impostas 
pela CVM.

Por outro lado, a CVM esta-
beleceu que um ICO que não 
envolva a oferta de valores 
mobiliários (por exemplo, 
emissão de utility tokens) pode 
não estar sujeito ao arcabouço 
regulatório existente, prescin-
dindo de registro prévio junto 
a autoridade. O mercado das 
moedas virtuais está em plena 
ascensão, os players da indús-
tria estão se consolidando cada 
vez mais e o interesse do público 
é cada vez maior. 

Da mesma forma, o interesse 
dos reguladores, as preocupa-
ções sistêmicas e legais e as 
discussões sobre a validade 
desses instrumentos estão a 
todo vapor. Ainda é cedo para 
definir se novas regulações 
serão apresentadas ou se os 
reguladores irão se posicionar 
de forma mais restritiva em 
relação, mas é certo que os 
próximos capítulos serão muito 
interessantes.

(*) -  Advogado sênior do escritório 
de advocacia SV Law, é especializado 
no mercado de pagamentos fi ntechs. 

Passou pelo Pinheiro Neto Advogados 
e Itaú Unibanco, além de atuar na 
assessoria de grandes bandeiras, 

emissores e adquirentes.

de levantamento de recursos 
para startups em diversos 
países. Outras tecnologias de 
blockchain amadureceram e 
viabilizaram o nascimento de 
novas moedas (litecoin, ripple, 
ether).

Diante da evolução das tecno-
logias de moedas virtuais, os re-
guladores brasileiros buscaram 
sofi sticar seus conhecimentos 
sobre o tema e interagir com o 
mercado para melhor entender 
os potenciais impactos dessas 
tecnologias no Sistema Finan-
ceiro Nacional. A consequência 
natural dessas medidas foi a 
publicação dos novos comuni-
cados do BC e da CVM sobre o 
mercado de moedas virtuais e 
ICO, em meados de novembro 
deste ano.

O novo comunicado do BC 
não mudou signifi cativamente 
o posicionamento inicial do 
regulador, ressaltando que as 
moedas virtuais podem estar 

sujeitas a riscos imprevisíveis 
de variação e que seu armaze-
namento pode estar vulnerável 
a ataques cibernéticos. Além 
disso, o regulador ressaltou que, 
até o momento, não identifi cou 
a necessidade de regulação 
dos referidos ativos ou das 

entidades que viabilizam a sua 
negociação, por não haver ve-
rifi cado a existência de riscos 
relevantes para o SFN.

Um ponto desse comunicado, 
no entanto, chamou a atenção 
do mercado: de acordo com 
o regulador, operações com 
moedas virtuais que impliquem 
transferências internacionais 
referenciadas em moedas 
estrangeiras não afastariam a 
obrigatoriedade de se obser-
var as normas do mercado de 
câmbio, incluindo a necessi-
dade de se utilizar instituições 
autorizadas a realizar tal tipo 
de operação.

Ora, considerando que a 
tecnologia em que as criptos 
estão baseadas é o blockchain 
que, por natureza, é uma tec-
nologia descentralizada, tal 
manifestação alarmou aqueles 
que operam moedas virtuais 
no país. De acordo com o BC, 
transferências internacionais 
viabilizadas por meio de tais 
moedas deveriam ser registra-
das e formalizadas por meio de 
contratos de câmbio.

Do ponto de vista prático, 
isso poderia representar um 
contrassenso às tecnologias 
das moedas virtuais e andaria 
na contramão dos princípios de 
descentralização e autonomia 
adotados pelos entusiastas 
dessas operações. A fi scaliza-
ção dessas operações também 
se provaria inefi ciente, dado 
que as transferências de moe-
das poderiam fi car “abaixo do 
radar” regulatório. Este tema 
deverá ser muito discutido 
nas próximas interações com 
o regulador.

A CVM por outro lado, adotou 
uma postura mais fi rme em 
relação à aplicação das moedas 
virtuais no âmbito do mercado 
de capitais. O FAQ publicado 
pela autoridade em seu site 
(link) explicou os principais 
conceitos relacionados aos ICO, 

Os tecidos são antialérgicos e compatíveis aos pelos.

Foi aberta pela primeira vez na Itália, 
uma loja de roupas femininas que possui 
modelos com a mesma linha e qualidade 
para as mulheres e seus cachorros de es-
timação. A “Temellini Milano”, localizada 
em Milão, tem modelos de vários tamanhos 
para servir em qualquer tipo de cão, in-
dependentemente de seu porte. Também 
visando a saúde do bichinho, os tecidos 
são antialérgicos e compatíveis aos pelos.

“A linha ‘Dog a porter’ oferece looks 
personalizados para os amigos de quatro 
patas”, disse a designer Silvia Radaelli. 
Entre os produtos, há camisetas de caxe-
mira, coletes de nylon, sobretudo no estilo 
de “Sherlock Holmes”, com forro duplo e 
capas de chuva. As coleções foram apre-
sentadas em um evento na via Dell’Orso, 
em Milão, e elas foram projetadas pela 
estilista Giovanna Temellini(ANSA).
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Loja com roupas
iguais para mulheres e cães

O papa Francisco se reuniu na sexta-feira 
(19), em Puerto Maldonado, no Peru, com 
povos da Amazônia e afi rmou que a fl oresta 
está “mais ameaçada do que nunca”.

Em seu discurso, acompanhado por povos 
indígenas de vários países, o líder da Igreja 
Católica disse que a região é uma “terra 
ameaçada” em diversas frentes, como a “forte 
pressão dos grandes interesses econômicos 
que dirigem sua avidez para o petróleo, o 
gás, o ouro e as monoculturas agroindus-
triais” ou “certas políticas” que promovem 
a conservação da natureza “sem levar em 
conta o ser humano”.

“Provavelmente, os povos originários da 
Amazônia nunca estiveram tão ameaçados 

em seus territórios como agora”, declarou 
o Papa, denunciando a falta de alternativas 
para os indígenas, muitas vezes forçados a 
migrar para áreas urbanas para garantir sua 
sobrevivência.

“Devemos quebrar o paradigma histórico 
que considera a Amazônia como uma des-
pensa inesgotável dos Estados”, acrescentou. 
O encontro foi marcado pelo Vaticano já 
pensando no Sínodo dos Bispos convocado 
por Francisco para outubro de 2019, quando 
a Igreja discutirá “novos caminhos para a 
evangelização” dos povos amazônicos.

A proteção da natureza é uma das bandei-
ras do pontifi cado de Jorge Bergoglio, que 
dedicou sua primeira encíclica, a “Louvado 

seja”, ao tema da preservação ambiental. “É 
imprescindível realizar esforços para dar 
vida a espaços institucionais de respeito, 
reconhecimento e diálogo com os povos 
nativos, assumindo e resgatando cultura, lín-
gua, tradições, direitos e espiritualidade que 
os caracterizam”, disse o Papa nesta sexta.

O encontro em Puerto Maldonado reuniu 
cerca de 4 mil membros de diversos povos 
da Amazônia, que receberam Francisco com 
cantos e danças de boas-vindas. O Pontífi ce 
entregou a cada grupo uma versão da “Louvado 
seja” traduzida para seu próprio idioma - entre 
eles estavam representantes dos jaminauás e 
dos caxinauás, indígenas que vivem no estado 
do Acre, norte do Brasil (ANSA).

‘Amazônia nunca esteve tão ameaçada’, diz Papa


