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Graças as tecnologias 

inovadoras e 

à mudança no 

comportamento do 

consumidor, a indústria 

de pagamentos está 

passando por um 

período de rápida 

transformação e não 

deve desacelerar tão 

cedo

As transações non-cash 
(que não usam dinheiro 
vivo) aumentaram nos 

últimos anos e espera-se que 
cresçam à taxa de 7,2% ao 
ano até 2020. A razão para 
isso se deve, em grande parte, 
aos investimentos realizados 
pelos bancos de varejo em tec-
nologias digitais, que incluem 
aplicativos móveis e carteiras 
digitais. Na América Latina, 
os mercados de e-commerce 
e m-commerce estão sendo 
impulsionados por uma taxa 
crescente de penetração e 
contínuo desenvolvimento da 
infraestrutura de pagamento 
da região. 

Em virtude do considerável 
espaço territorial da América 
Latina, que abrange 20 países, 
é natural que o crescimento 
de um mercado para o outro 
varie. Em termos de e-com-
merce, números recentes 
mostram que seis mercados-
chave são responsáveis por 
95% do faturamento na região. 
São eles: Brasil, Argentina, 
Chile, Colômbia, México e 
Peru. Praticamente metade 
de todas as transações de 
comércio eletrônico vêm do 
maior deles, o Brasil.

Tal fragmentação também é 
refl etida na competitividade 
dos mercados online em toda 
a região latino-americana. Na 
Argentina, por exemplo, o 
Mercado Livre compete com 
a Amazon, com sucesso. OLX, 
TiendaMia e Linio também 
têm apresentado bom desem-
penho, graças às suas opções 
de pagamento locais – fator 
crucial no mercado latino-a-
mericano de e-commerce.

Transferências bancárias, 
cartões de crédito locais e 
sistemas de vouchers são os 
preferidos na região, tornan-
do a integração com serviços 
de pagamento na moeda 
local algo obrigatório para 
os varejistas que visam este 
mercado. Se analisarmos pro-
fundamente as preferências 
de pagamento específicas, 
podemos notar que os com-
pradores latino-americanos 
preferem pagar em parcelas. 
Os pagamentos parcelados fo-
ram responsáveis pela metade 

de todas as transações online 
durante o Hot Sale (período 
de promoções online) da Ar-
gentina, em 2018.

Essas diferenças mostram 
que para serem bem-suce-
didos ao operar na América 
Latina, é primordial que os 
varejistas estejam cientes das 
diferenças que existe de país 
para país. Diante da alta taxa 
de penetração mobile na Amé-
rica do Sul e a popularidade 
dos smartphones como uma 
plataforma de compras em 
toda a região, a expectativa 
para crescimento do m-com-
merce em 2019 torna-se ainda 
maior. 

De fato, esse setor está 
crescendo a um ritmo ainda 
mais acelerado do que o e-
commerce. Muitos países da 
região estão desconsiderando 
as transações via desktop 
para saltar diretamente para 
as transações móveis. Quan-
do se trata de compras via 
aplicativo, a América Latina 
fi ca atrás do resto do mundo, 
representando apenas 2,4% 
dos usuários globais. 

No entanto, os consumi-
dores latino-americanos que 
recorrem aos aplicativos 
gastam 48 vezes mais do que 
a média internacional. Esse 
fato, somado à expectativa 
de aumento de usuários 
de smartphones, que é de 
30% até 2020, signifi ca um 
excelente momento para os 
desenvolvedores de aplica-
tivos explorarem o enorme 
potencial deste mercado antes 
de seus concorrentes.

A inclusão fi nanceira repre-
senta um fator importante 
no crescimento da receita 
de pagamentos em todas as 
regiões e em 2019 continuará 
sendo um tema quente. A 
pressão dos governos latino
-americanos por empresas 
de serviços fi nanceiros para 
oferecer contas bancárias com 
taxas reduzidas - ou mesmo 
gratuitas – já ocasionou um 
impacto considerável no au-
mento da inclusão fi nanceira. 
Surpreendentemente, nota-
mos um crescimento de 39% 
para 51%, de 2011 a 2016, no 
volume de contas bancárias 
dos latino-americanos. 

A América Latina é uma 
região dinâmica, com mui-
tas oportunidades para os 
varejistas prosperarem. Mas, 
para que se tenha sucesso, é 
preciso estar ciente das par-
ticularidades de cada país e 
garantir que as necessidades 
específi cas de todos os clien-
tes sejam atendidas.

(*) - É General Manager Latam da 
Ingenico ePayments.

A indústria de 
pagamentos abraçou a 
transformação digital

Matias Fainbrum (*)  

O deputado federal Delega-
do Marcelo Freitas (PSL-MG) 
será o relator da reforma da 
Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados. O 
presidente da Comissão, Felipe 
Francischini (PSL-PR) fez o 
anúncio na tarde de ontem 
(28). Segundo Francischini, 
a CCJ receberá o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, na 
próxima quarta-feira (3) para 
detalhar a proposta e tirar 
dúvidas dos parlamentares. No 
dia seguinte, quinta-feira (4), 
o colegiado receberá juristas.

A previsão do presidente 
da CCJ é que a leitura do 
parecer de Freitas aconteça 
na segunda semana de abril. 
Franciscini reiterou que o 
parecer da reforma da Prev-
idência deve ser votado no 
17 de abril. “O consenso [em 
torno da escolha do nome de 
Freitas] foi criado porque a 
gente entende que, nós como 
PSL, representamos o presi-
dente [da República] na Casa 
e temos a responsabilidade 
primeira com a aprovação 
do projeto na Casa”, disse 
Francischini. 

O anúncio de Marcelo Fre-
itas como relator da CCJ foi 
feito ao lado do ministro da 

Camila Maciel/Agência Brasil 

Causador de uma doença 
infecciosa conhecida 
como quitridiomicose, o 

microrganismo provocou – nos 
últimos 50 anos – a diminuição 
das populações de, pelo menos, 
501 espécies de anfíbios no 
mundo. Acredita-se que 91 
delas tenham sido extintas. No 
Brasil, no mínimo 50 espécies 
foram afetadas, sendo que 12 
foram extintas e 38 sofreram 
com a perda de população. 
Os resultados, produzidos por 
pesquisadores de 16 países, 
foram publicados ontem (28) 
na revista americana Science.

De acordo com a pesquisa, em 
algumas populações de anfíbios 
no mundo, as espécies fi caram 
restritas a menos de 10% da 
distribuição original. Os pes-
quisadores estimam que pelo 
menos 6,5% das espécies co-
nhecidas de anfíbios sofreram 
declínios causados pelo fungo. 
O professor Luís Felipe Toledo, 
do Instituto de Biologia da 
Unicamp e coautor do estudo, 
e sua aluna Tamilie Carvalho são 
os dois brasileiros envolvidos 
no trabalho. Ele explica que a 
perda de biodiversidade pode 
ser ainda maior, pois o fungo 
patogênico só foi descoberto 
em 1998.

“O [pico de] declínio aconte-
ceu nos anos 1980. O registro 
dos dados fi cou meio defi cien-
te, então deve ter até mais 
espécies que sofreram, mas a 
gente não sabia que isso estava 
acontecendo. Não se fazia o 
monitoramento das populações 
na natureza para acompanhar 
e ver que estavam ocorrendo 
declínios”, apontou Toledo. A 
pesquisa foi desenvolvida com 
a coleta de dados e pesquisa 
histórica em museus. 

Fungo dizimou populações de
501 espécies de anfíbios no mundo
Um fungo microscópico de hábitos aquáticos foi o responsável pela maior perda de biodiversidade 
relacionada a um único agente de toda a história mundial
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De acordo com a pesquisa, em algumas populações de anfíbios no mundo, as espécies fi caram

restritas a menos de 10% da distribuição original.
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“A gente consegue saber 
como estava a prevalência do 
fungo nos locais e nas épocas. 
A gente viu que, quando o fungo 
aumenta, as espécies são extin-
tas. A gente conseguiu ir listan-
do essas espécies que tinham 
sofrido por causa do fungo. 
Isso foi feito no mundo todo”, 
relatou. Toledo acrescenta que, 
no Brasil, é possível perceber, 
por meio dos dados coletados, 
um aumento da quantidade 
de animais infectados entre 
meados da década de 1970 e 
a metade da década de 1980. 

“Os fungos já existiam aqui, 
aí alguma coisa aconteceu e o 
fungo matou mais animais. O 
microorganismo pode ter evo-
luído ou pode ter chegado uma 
nova ferpa desse fungo, pode 
ter havido alguma alteração 
climática que afetou o fungo 

de alguma maneira”, apontou, 
esclarecendo que não se sabe 
ao certo o que ocorreu. As 
conclusões apresentadas no 
artigo se baseiam também em 
revisão da literatura e consul-
tas a especialistas. No Brasil, a 
pesquisa teve apoio da Fapesp.

A diminuição da população 
de anfíbios e até mesmo a 
extinção de es-
pécies provocam 
desequilíbrio no 
meio ambiente, 
tendo em vista 
que eles estão no 
meio da cadeia 
alimentar. “Você 
tem os grandes 
predadores, que 
são os mamífe-
ros, répteis, aves, 
que se alimentam 
de anfíbios. Por 
outro lado, eles comem um 
monte de insetos e outros 
invertebrados”, explicou o 
pesquisador. Ele acrescenta 
que, do ponto de vista dos 
seres humanos, por exemplo, 
os anfíbios são controladores 
de pragas agrícolas e outros 
mosquitos transmissores de 
doenças, como Aedes aegypti, 
vetor da dengue, chikungunya 
e zika.

Toledo lembra ainda que em 
alguns países os anfíbios são 
um item alimentar importante 
e são usados também no desen-
volvimento de remédios. “Tem 
um componente que estava 
sendo desenvolvido para tratar 

úlcera e gastrite a partir de um 
sapinho da Austrália, mas esse 
sapo foi extinto pelo fungo”, 
exemplifi cou.

A hipótese defendida pela 
maior parte dos especialistas 
envolvidos é que uma linhagem 
virulenta do fungo originária da 
Ásia tenha chegado à América 
Central no último século e se 

disseminado para 
o continente sul
-americano. Esse 
processo, segun-
do os estudiosos, 
foi  favorecido 
pelo transporte 
de anfíbios – tan-
to para consumo 
humano, quanto 
para o mercado 
de bichos de esti-
mação. “Uma das 
medidas práticas 

seria somente fazer comércio 
de rãs congeladas, e não vivas. A 
Europa, por exemplo, já adotou 
essa medida, mas o Brasil não e 
os Estados Unidos, não, que é 
um dos maiores importadores 
do mundo”.

Toledo chama atenção para 
a necessidade de políticas de 
biossegurança e a redução no 
comércio de vida selvagem. “O 
mundo inteiro está se unindo 
em torno desses trabalhos 
para entender essa doença no 
sistema global. A gente entende 
que é a pior doença da vida sel-
vagem. É algo que exterminou 
mais animais na natureza, mais 
espécies”, alertou.

“Não se fazia o 
monitoramento 
das populações 
na natureza para 
acompanhar e 
ver que estavam 
ocorrendo 
declínios”

Marcelo Freitas será o relator 
da reforma da Previdência

Deputado federal Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG).
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Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da 
líder do governo no Congresso, 
Joice Hasselman (PSL-SP). De 
acordo com Lorenzoni, o nome 
indicado para relatar a proposta 
de reforma da Previdência é 
“resultado de diálogo que o 
governo Bolsonaro construiu”. 
Segundo o ministro, o presi-
dente da CCJ teve “maturidade 
e paciência” para esperar a 
construção do consenso em 
torno do nome. Delegado da 
Polícia Federal, Marcelo Freitas 
exerce o seu primeiro mandato 
na Câmara. O nome foi indicado 
uma semana depois do previsto 
por Francischini. 

A CCJ da Câmara é a porta 
de entrada da reforma da 
Previdência no Legislativo. A 
comissão analisará se a reforma 
proposta está em conformidade 
com a Constituição. Depois, 
o texto segue para discussão 
em comissão especial e, quan-
do aprovado, é votado pelo 
plenário. Para ser aprovada, a 
medida precisa de apoio de dois 
terços dos deputados por se 
tratar de Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC). Dessa 
forma, precisa ser aprovada por 
308 deputados, em dois turnos 
de votação, para seguir para o 
Senado (ABr).

O ex-presidente da República, 
Michel Temer, virou réu em pro-
cesso por corrupção envolvendo 
a JBS, empresa integrante do 
Grupo J&F. O processo é conhe-
cido como o “caso da mala”, en-
volvendo o ex-deputado federal 
Rodrigo Rocha Loures, assessor 
de Temer à época. A decisão é 
do juiz Rodrigo Parente Paiva, da 
15ª Vara da Justiça Federal, em 
Brasília, e atendeu um pedido do 
MPF. Segundo a Procuradoria da 
República no DF, Loures teria re-
cebido uma mala com R$ 500 mil 
em dinheiro como intermediário 
do ex-presidente Michel Temer 
para benefi ciar a JBS em medidas 
no âmbito do Executivo Federal. 
“Rodrigo Loures representou os 
interesses de Michel Temer em 
todas as ocasiões em que esteve 
com representantes do Grupo 
J&F. Por meio dele, Michel Temer 
operacionalizou o recebimento 
de vantagens indevidas em troca 
de favores pelo uso da estrutura 
e órgãos do Estado”, argumenta 
o MPF. Um vídeo registrou o 
momento da entrega do dinheiro 
em um restaurante em São Paulo, 

no qual Loures sai apressado do 
local segurando a valise e en-
trando em um carro. Além dos 
valores recebidos no restaurante, 
o esquema envolveria outros 
pagamentos de valor semelhante 
ou superior. Loures chegou a ser 
preso, depois ganhou o direito a 
prisão domiciliar. Em novembro 
do ano passado, a Justiça deter-
minou a retirada da tornozeleira 
eletrônica.

Temer será citado e deverá 
apresentar defesa em um prazo 
de dez dias. Em nota, o advogado 
de Temer, Eduardo Carnelós, diz 
que a denúncia é “desprovida de 
qualquer fundamento” e acusa 
o então Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, de ca-
pitanear uma “sórdida operação” 
para tirar Temer da Presidência 
da República. “Como tudo que 
nasceu daquela operação ilegal e 
imoral, essa imputação também 
é desprovida de qualquer fun-
damento, constituindo aventura 
acusatória que haverá de ter vida 
curta, pois, repita-se, não tem 
amparo em prova lícita nem na 
lógica”, diz o advogado (ABr).

Luiz Estevão é 
benefi ciado em 
saidão

O ex-senador Luiz Estevão foi 
benefi ciado por saída temporá-
ria do Complexo Penitenciário 
da Papuda, onde está preso des-
de 2016. A informação foi con-
fi rmada ontem (28), em nota, 
pela Secretaria de Segurança 
Pública do DF. Os internos co-
meçaram a sair às 7h de ontem 
(28) e devem retornar até as 
10h de segunda-feira (1º).

A saída temporária é previs-
ta pela Portaria nº 001/2019, 
da Vara de Execuções Penais 
(VEP), e contempla presos 
que cumprem pena no regime 
semiaberto e que têm autori-
zação de trabalho externo ou 
saídas temporárias. Aquele que 
não retornar no dia e no horário 
previstos será considerado fo-
ragido e poderá perder o direito 
ao regime semiaberto.

Ao todo, são onze saídas anu-
ais temporárias determinadas 
pela Vara de Execuções Penais 
do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), totalizando 35 dias 
ao longo do ano. Para isso, a 
VEP estabeleceu um calendário 
de saídas de presos para 2019. 
De acordo com levantamento 
prévio da Subsecretaria do 
Sistema Penitenciário (Sesipe), 
1,2 mil internos poderão ser 
benefi ciados pelo saidão. Do 
total, 73 são mulheres (ABr).

Temer vira réu por 
corrupção no caso da mala


