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Inovar com segurança 
é o lema do cliente e 
o desafi o dos bancos

Quando pensávamos no 

setor bancário do ponto 

de vista do cliente, logo 

imaginávamos fi las 

enormes e burocracia

Contudo, essa visão está 
se tornando obsoleta 
com as facilidades da 

era digital. Nos últimos anos, 
vimos emergir no Brasil uma 
crescente oferta de serviços 
tradicionais por meio de 
smartphones, que agilizaram 
processos e transações. 

Além disso, novas facilidades 
já são comuns aos brasileiros, 
seja por fi ntechs ou processos, 
recursos embarcados, como 
novos meios de pagamento, op-
ções e análise de crédito, entre 
outras tecnologias fi nanceiras 
fora do sistema bancário, já 
são comuns aos brasileiros. 
De acordo com a Pesquisa Fe-
braban de Tecnologia Bancária 
2019, as operações por mobile 
banking dobraram em relação a 
2016, chegando a 31,3 bilhões 
em 2018. 

O perfi l do consumidor mu-
dou e as agências já vêm se 
adequando para seguir as no-
vas demandas. Com o grande 
volume de informações, aplica-
tivos e dados, o sistema Open 
Banking chega ao Brasil com 
a proposta de ser um espaço 
organizado e efi ciente para 
serviços bancários e o prin-
cipal caminho para empresas 
tradicionais competirem lado 
a lado com os bancos digitais. 

O princípio desse sistema 
é libertar o usuário e garantir 
que ele seja dono dos pró-
prios dados, o que vai per-
mitir, por exemplo, organizar 
suas informações fi nanceiras 
em plataformas fi ntechs. O 
Banco Central deu início ao 
processo de regulamentação 
do Open Banking neste ano, 
mostrando similaridade ao 
modelo britânico, ativo desde 
2017. O objetivo é aumentar 
a efi ciência e a competição no 
sistema fi nanceiro nacional e 
abrir espaço para a atuação de 
novas empresas do setor. 

No Open Banking, com a 
democratização dos dados, 
os clientes poderão migrar 
suas operações para serviços 
que respeitem o seu perfi l, 
suas expectativas ou mesmo 
selecionar opções de produtos 
fi nanceiros em outras institui-
ções. No entanto, apesar dos 
benefícios apresentados, mui-
tos questionarão a segurança 
da informação no movimento 
de abertura dessas informa-
ções - assim como questionam 
a segurança digital desde o 
caso Cambridge Analytica. 

Novos desafi os, como ad-
ministrar e gerir diferentes 
interfaces de programação de 

aplicações (APIs) no que diz 
respeito à segurança, controle 
de acesso e billing desses aces-
sos, farão parte do processo. 
Hesitação e desconfi ança são 
os primeiros sentimentos que 
aparecem junto às inovações, 
mas é importante ressaltar que 
já existem mecanismos para 
automatizar a gestão da APIs 
de forma segura e prevenir os 
dados de possíveis ameaças.

No mercado, já estão dis-
poníveis ferramentas que 
facilitam a integração de dados 
e serviços de terceiros à pla-
taforma do banco, sem inter-
rupções para a instituição nem 
para os clientes. Além disso, 
os modelos de segurança Zero 
Trust, por exemplo, registram 
e analisam todas as interações 
do usuário. Assim, vazamento 
de dados e barreiras tecnológi-
cas devem se tornar exceções 
em um universo em que a pri-
meira lei será a excelência na 
oferta de serviços e segurança.

Hoje, o ciberespaço ganhou 
relevância nas decisões econô-
micas e a informação tornou-se 
um atributo valioso. Por isso, 
ter acesso a informações é a 
premissa de qualquer usuário. 
O Open Banking refl ete essas 
mudanças da relação entre o 
banco e o contratante e, nesta 
aproximação, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
é fundamental para garantir 
os deveres e os direitos dos 
dois lados. 

Para funcionar na Europa, 
por exemplo, a abertura dos 
bancos está estritamente liga-
da ao General Data Protection 
Regulation. Para se consolidar 
no Brasil, o sistema precisa res-
peitar a LGPD e garantir o bom 
funcionamento do serviço. O 
Open Banking é um movimento 
natural do mercado fi nanceiro 
e precisa ser valorizado. 

Para criarmos um ambiente 
propício para a implementa-
ção desse sistema, além das 
instituições fi nanceira e dos 
clientes, os provedores de 
segurança também precisam 
estar atentos às próximas 
decisões do Banco Central, 
pois elas irão defi nir o futuro 
das instituições financeiras 
no País. Sabemos que todos 
os bancos, tradicionais ou 
não, já estão nessa jornada 
de constantes inovações e 
investimentos do setor. É 
responsabilidade dos bancos 
cada vez mais se aproximar 
dos clientes. 

É direito dos usuários ter 
liberdade de acesso e disponi-
bilidade de dados. É dever das 
estratégias de segurança pre-
venir hackers e vazamentos.
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Os bispos que participam 
do Sínodo da Amazônia, no 
Vaticano, exortaram a Igre-
ja Católica a “denunciar as 
distorções de modelos extra-
tivistas predatórios, ilegais 
e violentos”. É o que diz um 
resumo das discussões de 
ontem (8), divulgado pela Sala 
de Imprensa da Santa Sé. Os 
trechos revelados confi rmam 
que a assembleia episcopal 
não se limitará a debater te-
mas religiosos e deve produzir 
um contundente discurso em 
defesa do meio ambiente e 
da Terra.

“A Igreja foi exortada a 
denunciar as distorções de 
modelos extrativistas preda-
tórios, ilegais e violentos e a 
apoiar normativas internacio-
nais que tutelam os direitos 
humanos, sociais e ambien-
tais, porque o grito de dor da 
terra destruída é o mesmo dos 
povos que a habitam”, diz o 
comunicado da Santa Sé. Os 
bispos também denunciaram 
que a devastação da Amazô-
nia está ligada a “legislações 
ambientais frágeis e que não 
protegem as riquezas e bele-

Uma das soluções discutidas seria a ordenação de homens 

casados como padres.

CI ouvirá 
ministros 
sobre radares 
de velocidade

Os ministros da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
e da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, deverão prestar infor-
mações à Comissão de Serviços 
de Infraestrutura (CI), sobre a 
suspensão do uso de radares de 
velocidade em vias públicas. A 
decisão do Executivo, válida 
para medidores estáticos, mó-
veis e portáteis, foi publicada 
no Diário Ofi cial da União do 
último dia 15 de agosto.

Segundo o governo, a medida 
tem o objetivo de impedir que 
motoristas sejam multados 
sem uma reavaliação dos pro-
cedimentos de fi scalização. A 
retomada do uso dos radares 
de trânsito, indicada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, de-
pende da aprovação de normas 
de fi scalização pelo Ministério 
da Infraestrutura. De autoria 
do presidente da CI, senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
os requerimentos foram apro-
vados ontem (8). A data da 
reunião ainda será marcada 
(Ag.Senado).

A renda obtida com o leilão de 
veículos apreendidos poderá ser 
destinada às secretarias de Segu-
rança Pública dos estados. É o que 
prevê o projeto, aprovado ontem 
(8) na CCJ do Senado, e que segue 
para o Plenário. Após a quitação 
dos débitos do carro leiloado, o 
saldo será depositado em conta 
específi ca do órgão responsável 
pela realização do leilão e fi cará 
à disposição do antigo proprie-
tário. O dono será notifi cado no 
prazo máximo de 30 dias após a 
realização do leilão, para resgate 
do valor em até cinco anos.

A novidade trazida pelo projeto 
é que, depois desse prazo, se não 
houver o resgate do dinheiro pelo 
proprietário, o valor será repas-
sado às secretarias estaduais 
de Segurança Pública. Mas fi ca 
proibido o uso dos recursos em 

Fiscalização de trânsito e 
operação, ou controle de tráfego 
de veículos terrestres, podem 
constar entre as atividades con-
sideradas perigosas. A mudança, 
que amplia a proteção legal aos 
agentes de trânsito, é o objetivo 
do projeto aprovado ontem (8) 
pela CCJ do Senado. A medida 
altera a CLT e se apoia no en-
tendimento de que os agentes 
de trânsito se submetem a 
situações de constante perigo 
pela exposição em cruzamentos 
e em estações de passageiros, 
além do risco de morte durante 
operações de fi scalização. 

Atualmente a CLT estabelece 
como atividades perigosas as 
que têm exposição permanente 
do trabalhador a infl amáveis, 
explosivos ou energia elétrica, 
por exemplo. O relator, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), con-
corda com o reconhecimento da 
periculosidade das atividades 
dos agentes de trânsito. “Nada 
mais justo do que reconhecer a 
periculosidade dessa atividade, 
com a concessão do correspon-
dente adicional de 30% sobre o 
salário dos agentes, nos termos 
do § 1º do artigo 193 da CLT”, 

Profi ssionais são constantemente expostos a riscos, argumentou 

o relator, Otto Alencar (2º à dir.).

O texto prevê a criação 
de sociedades formadas 
exclusivamente para 

fornecer caução em opera-
ções de crédito. O relator da 
proposta, senador Cid Gomes 
(PDT-CE), é favorável à maté-
ria. Esse tipo de projeto pode 
ser votado antes das MPs que 
trancam a pauta. A expectativa 
é de que os senadores votem 
duas das quatro MPs. 

Uma delas vence neste sába-
do (12). É a do Cadastro Rural. 
O projeto acaba com o prazo 
fi nal para inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Antes 
da MP, a data limite era 31 de 
dezembro de 2018.

O CAR foi criado pelo Có-
digo Florestal para recolher 
informações sobre o uso da 
terra e amparar o Programa de 
Regularização Ambiental, que 
suspende multas por desma-
tamento aplicadas até julho de 
2008. De acordo com o parecer 
do senador Irajá (PSD-TO), 

Senadores podem votar medida que acaba com prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), disse que a questão ambiental deve 
ser levada em conta em seu parecer. “Cada dia mais 
a gente vai percebendo que o meio ambiente é uma 
riqueza. Do ponto de vista inclusive econômico e de 
monetização. Então, no aspecto da reforma tributária, 
nós estaremos levando em consideração”, disse.

No encontro da Frente Parlamentar, deputados 
e representantes do setor produtivo reafi rmaram a 

necessidade de uma tributação diferenciada para 
quem preserva o meio ambiente. Também conhecida 
como Frente da Economia Verde, o grupo tem como 
presidente o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-
-SP). Ele propõe que a reforma tributária induza 
comportamentos, com novos conceitos de produzir 
e de consumir.

Jardim informou que vários pontos importantes 
para a economia verde já foram apresentados, por 

meio de emendas, à proposta da reforma tributária: 
“Um deles estimula o conceito de ciclo de vida; ou-
tro estimula um tratamento tributário diferenciado 
para aqueles produtos que são reciclados; um outro 
estabelece condições para que a logística reversa 
seja considerada também no custo e possa ter uma 
tributação diferente. Nós não estamos propondo 
nenhum acréscimo de carga tributária”, observou 
(Ag.Câmara).

Novo marco 
legal para o 
mercado de 
câmbio

Projeto do Poder Executivo, 
institui um novo marco legal 
para o mercado de câmbio no 
Brasil. Na prática, abre caminho 
para que os brasileiros possam 
ter conta em moeda estrangeira, 
futuramente. Essa permissão 
“será conduzida de forma gra-
dual e prudente”, conforme a ex-
posição de motivos da proposta.

O diretor de Regulação do 
Banco Central (BC), Otavio 
Damaso, disse que a principal 
novidade do projeto consiste 
em delegar à autoridade mo-
netária do Brasil a prerrogativa 
de definir quais categorias 
poderão ter contas em moeda 
estrangeira. “O texto basica-
mente replica a atual legislação 
em vigor”, afi rmou.

Hoje, as transações são per-
mitidas somente por meio de 
bancos com autorização para 
operar no mercado de câmbio, 
mas há segmentos que podem 
utilizar moeda estrangeira, 
como as empresas que emitem 
cartão de crédito internacional. 
A proposta prevê que outras 
instituições fi nanceiras venham 
a operar no segmento.

Segundo Damaso, as novas 
regras deverão baratear o custo 
de envio de remessas de dóla-
res por brasileiros ao exterior 
e ampliar a possibilidade de 
pagamentos feitos em real em 
estabelecimentos de outros pa-
íses. Atualmente, algumas lojas 
em aeroportos ou de grandes 
varejistas já aceitam receber a 
moeda brasileira (Ag.Câmara).
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Senado vota hoje duas MPs e garantia 
solidária para microempresas

A sessão plenária de hoje (9), no Senado, começa com a votação do projeto da Câmara que autoriza o 
uso de garantia solidária por microempresas que precisam tomar empréstimos fi nanceiros

mesmo sem um prazo fi nal de-
fi nido, o proprietário rural que 
decidir se inscrever no CAR até 
31 de dezembro de 2020 terá 
dois anos para aderir ao PRA. 

A segunda que deve ser 
votada é a MP, que perde a 
validade no próximo dia 16. Ela 

trata do repasse aos estados 
do dinheiro arrecadado com 
a venda de bens apreendidos 
ligados ao tráfi co de drogas. 
Segundo a MP, o repasse a 
outros entes federados não 
mais dependerá de convênio e 
poderá ser feito de forma direta, 

como transferência voluntária. 
A condição é que as polícias 
tenham estrutura para gerir os 
ativos e não deixem de enviar os 
dados estatísticos de repressão 
ao tráfi co para o sistema de in-
formações do Executivo federal 
(Ag.Senado).

Bispos exortam Igreja a denunciar 
extrativismo na Amazônia

zas naturais do território”.
O Sínodo também discutiu 

uma proposta para criar uma 
ordenação diaconal para mu-
lheres na Amazônia, “valorizan-
do sua vocação eclesiástica”. A 
Igreja enfrenta uma carência 
de padres na região - onde 
há uma forte presença de de-
nominações pentecostais - e 
busca formas de garantir que 
os católicos tenham pleno 
acesso aos sacramentos. Uma 
das soluções discutidas seria a 
ordenação de homens casados 
como padres - preferivelmente 

indígenas -, mas essa ideia 
encontra oposição no clero.

“Reiterando que o celibato é 
um grande presente do Espíri-
to Santo à Igreja, alguns padres 
sinodais pediram que se pense 
na consagração sacerdotal de 
homens casados, os chamados 
‘viri probati’. Para outros, no 
entanto, tal proposta poderia 
levar o sacerdote a ser um 
simples funcionário da missa, e 
não um pastor da comunidade, 
um mestre da vida cristã”, diz 
o relatório diário do Sínodo 
(ANSA).

Projeto considera perigosa a 
atividade de agente de trânsito

defendeu Otto no parecer.
Apresentado pelo ex-deputa-

do Décio Lima, o projeto chegou 
a ser rejeitado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos. O 
argumento foi a ausência de 
demonstração da origem de 
recursos para o seu custeio, 
já que o reconhecimento da 
periculosidade deverá render 
adicional de 30% sobre o salário 
dos fi scais de trânsito.

Muitos senadores frisaram 
a importância de aprovar a 

medida, para fazer justiça a 
quem “salva vidas” e se ar-
risca, como disse Esperidião 
Amin (PP-SC). “É justo que 
recebam essa periculosidade 
em todos os aspectos, não só 
por também serem vítimas em 
acidentes de trânsito, mas para 
suprir a inefi ciência de outras 
instituições, que teriam compe-
tência para apurar as infrações 
e contravenções”, argumentou 
Fabiano Contarato (Rede-ES) 
- (Ag.Senado).

Renda de leilão de veículos 
apreendidos pode ir para segurança

despesa de pessoal. No caso de 
leilões realizados pelos órgãos da 
União e dos municípios, o dinheiro 
vai para o Fundo Nacional de Se-
gurança e Educação de Trânsito 
(Funset), gerido pelo Denatran. 

Para o relator, senador Major 
Olímpio (PSL-SP), “é uma saída 
elogiável” destinar à segurança 
pública valores arrecadados em 
leilões de veículos apreendidos 
e não resgatados pelos pro-
prietários no prazo legal. “Urge 
buscar fontes de recursos para 
a segurança pública e é inadmis-
sível que valores fi quem parados 
pela inércia de um indivíduo e 
não possam ser empregados em 
prol da sociedade. Cinco anos é 
tempo mais do que sufi ciente para 
que os valores sejam levantados”, 
defendeu (Ag.Senado).

Meio ambiente deve ser levado em conta na reforma tributária


