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Cinco inovações que 
devem defi nir a tecnologia 

fi nanceira em 2019

Em 2018, vimos um 

conjunto de fatos que 

fortaleceram a atuação 

das empresas de 

tecnologia fi nanceira no 

mercado

Presenciamos a primeira 
fi ntech a abrir capital 
na bolsa brasileira, que 

foi o banco digital Inter. Além 
disso, duas grandes ofertas 
foram realizadas no mercado 
acionário norte-americano, 
com PagSeguro e Stone cap-
tando respectivamente US$ 
2,6 bilhões e US$ 1,6 bilhão. 
Somado a isso, o número de 
fi ntechs que atuam no Brasil 
cresceu de 332 para 404 em 
nove meses, de acordo com 
pesquisa do Radar Fintechlab 
divulgada em agosto.

Tudo isso foi muito positivo 
para o ecossistema de inovação 
fi nanceira no País. O ganho é 
observado por todos - tanto 
consumidores, como outras 
empresas que são benefi ciadas 
por soluções inovadoras e, que 
muitas, possuem um custo 
acessível para a operação. 
Se em 2018 vimos tudo isso, 
acredito que no próximo ano 
não será diferente. Novidades 
devem surgir. Listo abaixo o 
que acontecerá de mais impor-
tante no segmento, em 2019. 

. Customização de ma-

quininhas de cartão - Com 
a entrada forte do PagSeguro 
e da Stone em nichos de micro, 
pequenos e médios empresá-
rios, acredito que a guerra das 
maquininhas continuará cada 
vez mais forte, com as tradi-
cionais empresas buscando 
aumentar sua participação 
nesse meio. Com isso, mais 
empresas estão de olho em 
customização dos chamados 
POS. Para isso se concretizar, 
deverão existir parcerias entre 
grandes companhias do merca-
do de pagamentos, fornecendo 
uma camada de tecnologia 
para isso ser de fato efetuado. 

. Crescimento das Digital 

Wallets - Apesar de já ser uma 
tendência há alguns anos, as 
carteiras digitais devem ga-
nhar força relevante em 2019. 
Os pagamentos contactless, 
apoiados por soluções forne-
cidas pelas grandes empresas 
de dispositivos móveis, como 
Apple e Samsung, além de 
pagamentos realizados por 
QRCode, devem ter novos 
adeptos. Somado a isso, mui-
tas empresas do varejo, que 
se capitalizaram, estão dando 
crédito (o chamado cashback) 

para ser usado nessas mo-
dalidades. É um movimento 
importante para a adoção de 
novos hábitos de consumo que 
permitem novas possibilidades 
para o mercado. 

. Mudanças no mercado 

de crédito - O mercado de 
crédito está mudando bas-
tante. Graças às fi ntechs, em-
presas e consumidores estão 
encontrando novas formas de 
captar recursos sem contar 
diretamente com as institui-
ções bancárias tradicionais. 
Especialmente na categoria 
peer-to-peer (P2P). No Brasil, 
um passo importante dado este 
ano foi a regulamentação das 
startups de crédito pelo Banco 
Central, por meio da resolução 
n. 4.656 de abril de 2018. Isso 
deverá facilitar a tomada de 
crédito e desburocratizar o 
mercado para novos investi-
dores com melhores condições 
de retornos para esses.

. Inovações em PDVs - 
Ainda muito incipiente no 
Brasil, as soluções nos Pontos 
de Venda devem começar a 
ganhar contornos mais signifi -
cativos em 2019. Aumentarão 
as possibilidades de facilitar 
a vida do empresário a partir 
de inovações mais completas. 
Com implementação de servi-
ços que vão desde transformar 
um simples smartphone ou 
tablet em POS, como incluir 
mecanismos que possam 
combinar diferentes formas de 
pagamento dentro de um mes-
mo sistema, e gerar. Integração 
online com offl ine em sistemas 
de gestão. Tudo isso deve fazer 
parte dessas inovações. 

. Inclusão fi nanceira da 

população - O brasileiro ainda 
é, em grande parte, desban-
carizado e com pouco acesso 
a serviços fi nanceiros - como 
crédito e linhas de fi nancia-
mento. Com o esforço do 
Banco Central para melhorar 
isso a partir da regulamentação 
de arranjos de pagamento, 
novos serviços devem surgir 
para deixar essa parcela da 
população melhor atendida, 
gerando, pouco a pouco, a sua 
inclusão no sistema fi nanceiro. 

Tais movimentações soma-
das ao uso de cartões pré-
-pagos são importantes para 
que esse público possa usufruir 
de novos serviços, como poder 
pedir um Uber, assinar serviços 
como Netfl ix e pagar um boleto 
pelo celular.

(*) - É Head de Marketing da 
Hash, fi ntech especializada em 

infraestrutura de pagamentos
(www.hash.com.br).

Victor Dubugras (*)

Amanhã (1º) recomeça a ati-
vidade legislativa na Câmara 
dos Deputados e no Senado. 
A nova legislatura é marcada 
por um dos maiores índices 
de renovação desde a rede-
mocratização. No Senado, das 
54 vagas em disputa, 46 serão 
ocupadas por novos nomes, 
uma renovação de mais de 
87%. Na Câmara, a taxa che-
gou a 52% dos parlamentares 
eleitos.  

Com mais partidos repre-
sentados e menos parlamen-
tares conhecidos na compo-
sição, o Senado terá nomes 
distribuídos em 21 legendas. 
Em 2015, eram 15. As novi-
dades incluem o Podemos, 
PSL, PHS, Pros, PRP, PTC e 
o Solidariedade – que não ti-
nham representantes em 2015 
–, agora têm um cada. A Rede, 
representada até então pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(AP), reeleito, cresceu e agora 
terá mais quatro nomes. Já o 
PCdoB e PSOL fi caram sem 
representantes.

Na Câmara, o percentual de 
renovação só foi ultrapassado 
duas vezes desde 1990, na 

A nova legislatura é marcada por um dos maiores índices de 

renovação desde a redemocratização.

Animais domésticos 
poderão ser 
transportados
em ônibus e trens

O transporte de cães e gatos 
em coletivos como trens, me-
trôs e ônibus intermunicipais 
passou a ser autorizado no Es-
tado de São Paulo. Sancionada 
pelo governador João Doria, 
a legislação atenderá animais 
com no máximo 10 quilos e 
que estejam em container 
apropriado. A lei defi ne que 
os animais não sejam trans-
portados em horário de pico e 
nem atrapalhem a viagem dos 
demais usuários ou a operação 
da linha. Os horários permitidos 
serão das 4h40 às 6h, das 10h 
às 16h e das 19h à meia-noite. 

O autor do projeto, deputado 
Celino Cardoso (PSDB), expli-
ca que muitas pessoas necessi-
tam do transporte público para 
levar seus animais até locais 
distantes de suas residências. 
“Esses animais são companhei-
ros de seus donos, e a saúde e 
bem-estar deles é um direito a 
ser respeitado. O objetivo dessa 
lei é proporcionar o transporte 
de animais daqueles que não 
possuem veículo próprio e 
moram longe das clínicas e 
hospitais veterinários”.

Poderá ser feita exceção se 
houver procedimento cirúr-
gico agendado. Nesses casos, 
uma solicitação assinada pelo 
médico veterinário deverá ser 
apresentada. Animais ferozes, 
que possam comprometer a 
saúde dos ou causar desconfor-
to aos demais passageiros, não 
serão autorizados no transporte 
(ALESP).

Os parlamentares usam 
as redes sociais desde 
a última sexta-feira (25) 

para lamentar a tragédia e pres-
tar solidariedade às famílias das 
vítimas.

Para o senador Davi Al-
columbre (DEM-AP), presi-
dente da Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) do Senado, 
é preciso “avançar na apura-
ção das causas desse fato que 
comove e revolta”. “Espero 
rígida apuração e punição 
para os responsáveis por essa 
tragédia ambiental e humana. 
O rompimento de mais uma 
barragem abala a todos e 
nos deixa incrédulos com a 
incapacidade de não se evitar 
crimes deste tipo. Uno-me a 
todos os brasileiros em ora-
ções para os sobreviventes, 
para as famílias das vítimas e 
para o povo mineiro”.

O senador Fernando Collor 
(PTC-AL) expressou senti-
mento de tristeza pela perda 
de vidas humanas. “Solida-
riedade às famílias do trágico 
acontecimento de Brumadinho. 
Acompanho a evolução das pro-
vidências em favor das vítimas. 
Estarei também atento às me-
didas que deverão ser tomadas 

Bombeiros trabalham na localização de vitimas em meio à lama deixada pelo

rompimento de barragem em Brumadinho: senadores pedem punição

dos responsáveis, especialmente da mineradora Vale.

Empresas envolvidas em 
atos que lesem a administração 
pública podem fi car impedidas 
participar de licitações por 
até cinco anos. É o que prevê 
o projeto do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). O texto 
altera a Lei Anticorrupção que 
já traz várias punições para 
empresas envolvidas nesse tipo 
de conduta.

A lei prevê várias medidas 
de combate à corrupção e a 
responsabilização da empresa, 
inclusive por atos praticados 
por dirigentes, administrado-
res, prestadores de serviços 
ou colaboradores. Também 
são previstas punições como 
multas, perda de bens, corte de 
benefícios fi scais ou creditícios e 
até a o fechamento da empresa.

Apesar disso, a lei não fi xou 
a pena de suspensão tempo-
rária do direito de contratar 
com a Administração Pública, 
necessária para o desestímulo 
das práticas de corrupção. 
“Entendemos que a previsão é 
indispensável para a adequada 
punição às pessoas jurídicas 
cujos agentes tenham prati-
cado atos de corrupção e que 
resistam ao estabelecimento 
de normas de compliance”, 
defendeu Ferraço.

O projeto ainda aguarda a 
escolha de um relator na CCJ. 
A decisão da comissão é termi-
nativa, ou seja: se o texto for 
aprovado, pode seguir direto 
para a Câmara, a não ser que 
haja recurso para a análise do 
plenário (Ag.Senado).

Cabe à CGU investigar as condutas irregulares de empresas com 

contratos com a Administração Pública.

O crime de assédio sexual 
pode ter seu alcance ampliado 
em razão de projeto da senado-
ra Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), que exclui a exigência 
de que, para se confi gurar o 
crime, exista condição de su-
perioridade hierárquica entre 
agressor e vítima. O projeto 
aguarda designação do relator 
na Comissão de Constituição 
e Justiça 

Incluído no Código Penal 
em 2001, o assédio sexual é 
classifi cado na legislação pe-
nal como o ato de constranger 
alguém com o intuito de obter 
vantagens ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agen-
te da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência ine-
rentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função, com pena de 
detenção de um a dois anos.

Caso aprovado, o projeto 
excluirá a condição de superior 
hierárquico para classifi car o 
crime como assédio sexual. 
Em sua justifi cativa, a senadora 
argumenta que não são apenas 
os superiores hierárquicos que 

Lei atual determina que deve haver relação de hierarquia entre 

agressor e vítima para que seja confi gurado o assédio sexual. 

Novo projeto quer derrubar essa exigência.

Facilidade na 
obtenção de 
documentos
em cartórios

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto do Senado que 
pretende obrigar os cartórios a 
intermediar os pedidos de usuá-
rios feitos a unidades instaladas 
em outras cidades do País. O 
texto insere dispositivos na Lei 
dos Cartórios. De acordo com a 
proposta, o cidadão poderá pe-
dir e receber na localidade onde 
mora documentos registrados 
em cartórios de especialidade 
semelhante situados em todo 
o território nacional. 

A intermediação deverá 
ocorrer preferencialmente 
por meio eletrônico, mas pode 
acontecer também por meio 
físico. O texto em análise foi 
elaborado pela Comissão Mis-
ta de Desburocratização, que 
funcionou entre 2016 e 2017 e 
recomendou várias mudanças 
em procedimentos e rotinas 
de órgãos da administração 
pública federal. O texto será 
agora analisado pelo Plenário 
(Ag.Câmara).
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Senadores cobram providências 
após tragédia de Brumadinho

Cinco dias após o desastre que matou pelo menos 84 pessoas e deixou outras 276 desaparecidas em 
Brumadinho, senadores cobram providências do poder público e da mineradora Vale S.A

para que tragédia como essa – e 
de Mariana – jamais volte a se 
repetir”.

O senador Jorge Viana (PT-
-AC) disse que o caso poderia 
ter sido evitado com a aprova-
ção de um projeto que tornava 
mais rígida a fi scalização das 
barragens de mineração no 
país. O texto foi arquivado 
no fi nal de 2018. “Numa hora 
dessas, todos querem apontar 
culpados. Mas difi cilmente al-

guém assume parte da culpa. 
No real mesmo, praticamente 
nada foi feito pelo governo de 
Minas Gerais, pelo Ministério 
Público, pela Justiça, nem por 
legisladores”.

O autor do projeto, senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
disse que a matéria poderia ter 
evitado esse crime humanitário 
e ambiental. “Propusemos re-
gras mais duras, mais rígidas, 
com melhor monitoramento e 

penalidades. Mas infelizmente 
o projeto foi arquivado. O tex-
to chegou a receber relatório 
favorável do senador Jorge 
Viana, mas não foi votado pela 
Comissão de Meio Ambiente”. 
O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) foi até Brumadinho 
acompanhar as buscas. Para 
ele, “a irresponsabilidade” da 
Vale e dos governos federal e 
mineiro “não possui limites” 
(Ag.Senado). 

Congresso retoma atividades com 
maior renovação da história recente

eleição daquele ano, quando o 
índice foi de 62%, e em 1994, 
quando a renovação foi de 54%. 
Tomarão posse 243 deputados 
“novos” (de primeiro manda-
to); outros 270 já integraram a 
Câmara em outras legislaturas.

O PSL foi o partido que ga-
nhou mais deputados novatos 
na legislatura 2019-2023: 47 de 
uma bancada de 52 parlamen-
tares. Em segundo lugar, fi cou 
o PRB (18 parlamentares), 
seguido pelo PSB (16), PT 

(15), PSD (14), PP e PDT (12 
cada) e DEM (10). Os outros 
partidos elegeram menos de 
dez novos deputados.

O PT foi o partido que mais 
reelegeu deputados. Dos 56 
eleitos pela legenda em 2018, 
40 foram reeleitos, seguido 
pelo PMDB (25 reeleitos), 
PP (23), PR (22), PSD (20), 
DEM (19), PSDB (16), PSB 
(14), PDT (14) e PRB (11). As 
demais legendas reelegeram 
menos de 10 deputados (ABr).

Projeto diminui exigências que 
caracterizam o assédio sexual

se sentem com poder sobre as 
mulheres. “O machismo ainda 
é uma herança que teima em 
manchar nossa cultura. Por 
essa razão, muitos homens 
ainda veem as mulheres, como 
um todo, como objeto de desejo, 
e não como pessoas detentoras 
de seus próprios direitos e de 
suas próprias vontades”, des-
taca Vanessa.

Vale ressaltar que nos casos 
em que a vítima denuncia o ato 
criminoso, o processo é movido 
contra a empregadora e não 
contra a pessoa física praticante, 
visto que, conforme entendi-
mento da Justiça, a responsa-
bilidade de manter o ambiente 
de trabalho saudável, seguro e 
livre de violação à intimidade é 
da empregadora (Ag.Senado).

Empresas envolvidas em 
corrupção podem fi car 

fora de licitações


