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A indústria do 
futebol transformada 

pela tecnologia

Não é de hoje que o 
uso da tecnologia vem 
causando verdadeiras 
revoluções nos mais 
diversos mercados

Startups tornam-se 
empresas milionárias 
com a descoberta e 

utilização de novas tecnolo-
gias ou aplicando inovações 
para a transformação de 
realidades já consolidadas. 
Conhecido por seu tradi-
cionalismo, o mercado do 
futebol ainda resiste à in-
corporação de certas tecno-
logias e novos instrumentos 
aos seus processos. 

Ferramentas como o VAR 
(Árbitro Assistente de Ví-
deo), utilizado efetivamente 
na Copa do Mundo de 2018, 
ainda dividem opiniões e 
causam polêmicas entre os 
amantes do esporte. Essa 
realidade engessada deve 
mudar nos próximos anos 
com o crescimento das 
sportstech, empresas de ino-
vação voltadas ao esporte. 

Ainda em disparidade 
quando comparadas a ou-
tros nichos, elas represen-
tam apenas 62 das 12 mil 
cadastradas na base de 
dados da Associação Brasi-
leira de Startups, enquanto 
as de educação e finanças 
representam mais de 750 e 
490, respectivamente, das 
empresas associadas. 

O mercado das sportstech 
é promissor. Dados do setor 
mostram um crescimento 
de 34,5% em 2018 nos 
investimentos nesse tipo 
de empresa nos Estados 
Unidos, somando US$ 1788 
milhões. Já na Europa, o 
mesmo estudo realizado 
pela SportsTechX, identi-
ficou um aumento de 27% 
nesses investimento, repre-
sentando um montante de 
363,9 milhões nos últimos 
dois anos. Dessa maneira, 
é possível presumir que o 
mercado do futebol bra-
sileiro participará dessa 
transformação tecnológica 
por seis motivos: 
 1. A paixão pelo espor-

te - O povo brasileiro 
é apaixonado por fute-
bol. Prova disso são os 
dados divulgados pelo 
Google, que revelam 
que em 2018, dentre 
os 5 eventos mais 
buscados no site, 3 
estavam relacionados 
ao futebol - Copa do 
Mundo, Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior 
2018 e Campeonato 
Brasileiro. 

 2. O tamanho do país 

- A proporção conti-
nental do Brasil faz 
com que o país seja 
um mercado cobiçado. 
Estamos entre as 10 
maiores economias 
do mundo, com o 9º 
maior PIB do planeta 
de acordo com o FMI, 
com mais de 210 mi-
lhões de habitantes, 
ecossistema favorável 
ao crescimento e à 
inovação. 

 3. A presença no digi-
tal - Não é surpresa 
que o universo digital 
e as inovações tecno-
lógicas caminhem lado 
a lado. Considerando 
essa analogia, o Bra-
sil é um país extre-
mamente relevante 
no ambiente digital, 
sendo o terceiro em 
número de usuários no 
Facebook e o segundo 
no Instagram em todo 
o mundo. 

 4. A necessidade de 
modernização - Ape-
sar de inseridas em 
uma indústria que 
movimenta milhões 
anualmente, as fede-
rações e instituições 
ligadas ao futebol, 
em sua maioria, ainda 
são geridas de forma 
arcaica, manual, sem o 
auxílio da tecnologia. 
A modernização dos 
processos poderá tra-
zer ainda mais ganho 
para o mercado. 

 5. A atração de no-
vos investimentos 
- Projetos como o que 
tramita na Câmara e 
propõe que os times 
de futebol possam 
ser transformados em 
sociedades empresa-
riais, além da liberação 
de apostas esportivas 
para o próximo ano, 
deverão atrair gran-
des investimentos e 
faturamento no setor, 
submetendo os clubes 
a um amplo processo 
de transformação. 

 6. O potencial do es-
porte - De acordo 
com a FIFA, o Brasil 
conta com mais de 
30 milhões de prati-
cantes de futebol e 
representa mais de 
15% do mercado glo-
bal do setor. Números 
que o atestam como 
país do futebol e possi-
velmente também, da 
tecnologia nessa área. 

(*) - É CEO e co-fundador da Tero, 
plataforma digital que conecta atletas 

brasileiros a oportunidades 
de carreira.

Bruno Pessoa (*)

Ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni.

O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, anunciou 
ontem (16) que o governo 
criará uma secretaria para 
se debruçar sobre as rela-
ções do Brasil com a OCDE 
e com os países-membros 
do grupo. O decreto de 
criação da nova estrutura, 
que integrará a estrutura 
da Casa Civil, deve sair até 
a próxima segunda-feira 
(20). Onyx se reuniu na 
Embaixada dos Estados 
Unidos, em Brasília, com 
o Encarregado interino de 
Negócios, William Popp, 
para agradecer o apoio do 
país norte-americano à ade-
são do Brasil à organização.

“Esse é um processo que 
leva, em média, em torno de 
três anos. A conversa com o 
embaixador William Popp é 
no sentido de que o Brasil vai 

O presidente do Chile, Se-
bastián Piñera, anunciou que 
enviará ao Congresso projeto 
com alterações no sistema de 
aposentadorias, que vão benefi-
ciar mais de 1 milhão de cidadãos, 
especialmente mulheres, classe 
média e idosos com dependên-
cia severa. A reforma aumenta 
em 6% as contribuições a cargo 
dos empregadores, sendo que os 
recursos serão administrados por 

Comentário foi feito ontem ao deixar o Palácio da Alvorada.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem (16), 
em Brasília, que é direito 
do presidente do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, adiar a 
implementação da figura 
do juiz de garantias para 
que o Judiciário tenha um 
prazo viável para isso. “Ele 
pode intervir para ajudar a 
começar a funcionar o jui-
zado de garantia num prazo 
exequível”, disse ao deixar 
o Palácio da Alvorada.

A adoção da nova função 
estava prevista para o dia 
23 deste mês. Mas Toffoli 
concedeu liminar para 
adiar a medida por seis 
meses. O juiz de garantias é 
o magistrado que deve atu-
ar na fase de investigação 
criminal, decidindo sobre 
todos os pedidos do MP ou 
da autoridade policial que 
digam respeito à apuração 
de um crime, como, por 
exemplo, quebras de sigilo 

Diversos projetos procuram aperfeiçoar a Lei Maria da Penha.

É o caso da lei que 
obriga profissionais 
de saúde a registrar 

no prontuário médico da 
paciente e comunicar à po-
lícia, em 24 horas, indícios 
de violência contra a mulher. 

No primeiro semestre, 
o Senado já havia aprova-
do matérias em favor das 
mulheres, como o projeto 
da ex-senadora Vanessa 
Grazziotin, que assegura o 
direito das mães de ama-
mentar em local público ou 
privado sem sofrer qualquer 
impedimento. A senadora 
Leila Barros (PSB-DF) ava-
liou como significativo o ano 
legislativo referente à pauta 
feminina, mas considerou 
que “sempre se pode fazer 
mais”. Leila também frisou o 
alinhamento das ações junto 
aos parlamentares do sexo 
masculino, que têm, segun-
do ela, se mostrado cada vez 

Projeto apresentado pelo senador 
Styvenson Valentim (Podemos-RN), es-
tabelece critérios objetivos para o julga-
mento de empresas acusadas de crimes 
ambientais. O texto, que altera a Lei dos 
Crimes Ambientais, tramita na Câmara 
dos Deputados.

Segundo a proposta, na aplicação da pena, 
o juiz levará em conta os antecedentes da 
empresa em relação a boas práticas de 
gestão, respeito a procedimentos legais, 
cumprimento de medidas sugeridas por 

auditorias periódicas e punição de funcio-
nários envolvidos em infrações ambientais.

O autor afirma que os juízes vêm usando 
critérios subjetivos para definir as penas 
por agressões ambientais. Na sua avaliação, 
a falta de parâmetros objetivos na lei leva 
as empresas a não se preocuparem com 
as consequências de seus atos em relação 
ao meio ambiente. O projeto será anali-
sado inicialmente pela Comissão de Meio 
Ambiente. Depois seguirá para o Plenário 
(Ag.Câmara).

Fatores de contenção 
da dívida estão 
chegando ao limite

Para a Instituição Fiscal 
Independente do Senado 
(IFI), a influência de fatores 
econômicos que têm mantido 
sob controle o crescimento 
da dívida pública pode estar 
chegando ao seu limite. A 
evolução do cenário da dívida 
dependerá de mais reformas 
estruturais nos gastos do 
governo.

A conclusão foi publicada 
no primeiro Relatório de 
Acompanhamento Fiscal 
da instituição em 2020. No 
documento, a IFI destaca 
que o crescimento da dívida 
tem desacelerado desde 2016 
em função de dois elementos 
principais: a taxa de juros 
reduzida e a redução pro-
gressiva do déficit primário. 
Porém, será necessário um 
ajuste fiscal mais aprofunda-
do para sustentar a relevância 
de ambos esses fatores.

No caso dos juros, a taxa 
Selic deve subir nos próximos 
anos, como consequência 
necessária do reaquecimento 
da economia. A IFI projeta 
a manutenção do patamar 
de 4,5% durante 2020, mas 
antecipa elevações sucessivas 
até 2022, que poderão levar 
o indicador a 6,5%.

“À parte esses movimentos 
conjunturais da taxa de juros, 
os quais podem ser conside-
rados normais, o desafio será 
garantir as condições estru-
turais que possam manter a 
taxa de juros em nível baixo 
de forma duradoura. Esse ob-
jetivo passa necessariamente 
pelo equilíbrio sustentável 
das contas públicas”, diz o 
relatório (Ag.Senado).

Senado fechou 2019 com 35 projetos 
aprovados em favor das mulheres

Trinta e cinco projetos em benefício das mulheres foram aprovados pelo Senado em 2019. São propostas que 
passaram em comissões, no Plenário, que seguiram para a Câmara e outras que já foram transformadas em 
normas jurídicas
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tou a prever a competência 
dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher para ações de di-
vórcio, separação, anulação 
de casamento ou dissolução 
de união estável, nos casos 
de violência. Outra norma 
que passou a valer é a lei que 
garante a pacientes do SUS 
com suspeita de câncer o di-
reito à realização de exames 
no prazo máximo de 30 dias.  

Entre tantas, outra propos-
ta aprovada pelos senadores 
e que seguiu para análise 
pelos deputados torna im-
prescritíveis e inafiançáveis 
os crimes de feminicídio e 
estupro. Apresentada pela 
senadora licenciada Rose 
de Freitas (MDB-ES), a 
proposta pretende acabar 
com a impunidade porque 
os acusados poderão ser in-
vestigados a qualquer tempo 
(Ag.Senado).

mais abertos a esse diálogo. 
O senador Jaques Wagner 

(PT-BA) também destacou a 
alta produtividade da bancada 
feminina, “apesar de a Casa 
contar com pouco mais de 
10% de representantes da 
classe”. Ele ressaltou a im-
portância das propostas legis-
lativas que visam à proteção 

das mulheres e da educação, 
como forma de combater os 
altos índices de violência do-
méstica registrados no Brasil. 

Depois que Senado e 
Câmara derrubaram vetos 
presidenciais, novas leis 
reforçaram as medidas de 
cuidado com as mulheres em 
2019. É o caso da lei que vol-

Bolsonaro: Toffoli tem o direito de 
adiar juiz de garantias
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partes, estudar as alega-
ções finais e proferir uma 
sentença. A criação do juiz 
de garantias é questionada 
em três ações abertas no 
Supremo, que argumen-
tam, entre outros pontos, 
que o Poder Judiciário não 
possui estrutura e recursos 
suficientes para a imple-
mentação da nova função 
(ABr).

ou prisões preventivas. Ele, 
contudo, não poderá proferir 
sentenças.

A atuação do juiz das ga-
rantais se encerra após ele 
decidir se aceita eventual 
denúncia apresentada pelo 
MP. Caso a peça acusatória 
seja aceita, é aberta uma 
ação penal, na qual passa a 
atuar outro juiz, que ficará 
encarregado de ouvir as 

Governo criará secretaria 
para agilizar entrada na OCDE

se esmerar muito nisso. Por 
determinação do presidente 
Bolsonaro, estamos criando 
uma secretaria específica, 
que vai se debruçar sobre 
a OCDE, para poder me-
lhorar nossa relação com 
o organismo internacional, 
buscar cada um dos passos 
de acreditação para que o 
Brasil no mais curto espaço 
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de tempo possa ser membro 
desse time, que é o time que 
vence no mundo”, disse o 
ministro.

A OCDE reúne os países 
mais industrializados do 
mundo e estabelece parâ-
metros conjuntos de regras 
econômicas e legislativas 
para os seus membros. De 
acordo com Onyx, o Brasil 
já tem 66 itens acreditados 
junto à entidade dos 234 
que são necessários para 
a adesão. Entre eles, o 
ministro citou princípios 
de governança pública, 
como a digitalização de 
serviços ao cidadão e a 
transparência. A OCDE 
tem 36 países-membros, 
a maioria da Europa. Da 
América Latina, apenas o 
Chile e o México estão no 
grupo (ABr).

Antecedentes poderão influenciar pena por crime ambiental

Chile anuncia reforma no sistema de aposentadorias
instituições públicas autônomas.

A reforma se baseia em três 
pilares. O primeiro é o chamado 
Pilar Solidário, financiado pelo 
Estado. O segundo, Pilar da 
Poupança Individual, é custeado 
tanto pelos trabalhadores quanto 
pelos empregadores. E o terceiro, 
o Pilar da Poupança Coletiva e 
Solidária, é bancado pelos em-
pregadores, com aporte inicial 
do Estado. Piñera afirmou que, 

desde dezembro, uma mudança 
no Pilar Solidário já contempla 
1,6 milhão de aposentados, que 
tiveram aumento de 50% em suas 
aposentadorias.

Caso a nova reforma seja 
aprovada, somada à mudança 
feita desde dezembro do ano 
passado, mais de 2 milhões de 
aposentados serão beneficiados 
- o que representa 85% do total 
de aposentados chilenos.

Na nova proposta, os aumentos 
serão de 3% adicional e gradual 
a cargo do empregador, que se 
somam aos 10% de contribui-
ção atual e complementam as 
pensões. De acordo com Piñera, 
isso significa aumento de 30% 
nas aposentadorias. Em segundo 
lugar, na Poupança Coletiva será 
feito um aporte de mais 3%, tam-
bém a cargo do empregador, com 
aporte inicial do Estado (ABr).

José Cruz/ABr

Presidente do Chile, 
Sebastián Piñera.


