
Por que os governos 
detestam o Bitcoin?

Há muitos anos, os 
governos têm sido 
francamente hostis 
às criptomoedas de 
qualquer tipo

Salvo raras exceções, 
como El Salvador, 
que após uma polê-

mica mudança institucional 
interna decidiu adotar o 
Bitcoin como uma de suas 
moedas oficiais, os governos 
dos outros países parecem 
detestar o bitcoin. A razão é 
simples: perda de controle. 
Em 2018, o então secretário 
do Tesouro dos Estados Uni-
dos, Steve Mnuchin, prome-
tia acabar com o anonimato 
do Bitcoin e defendia uma 
regulação para o ativo. 

Em março de 2021, área 
responsável pelo sistema 
financeiro da Índia acenava 
com uma lei que proibiria 
de uma vez por todas as 
criptomoedas, multando 
qualquer pessoa que ne-
gociasse no país ou mesmo 
detivesse tais ativos. Após 
idas e vindas, autoridades 
do Reserve Bank of India 
permanecem hostis ao 
criptoativo e estudam a 
introdução de uma moeda 
digital no banco central. 

Em maio de 2021, o 
governo da China virtual-
mente baniu o Bitcoin e 
lançou uma forte ofensiva 
contra os mineradores de 
criptomoedas, o que pode 
ter influenciado a recente 
queda no preço do cripto-
ativo. Apesar de contradi-
tória, toda a movimentação 
repressiva aconteceu ao 
mesmo tempo que banco 
central do país buscava lan-
çar a própria moeda digital. 

Já em julho de 2021, novas 
regulações propostas pela 
Comissão Europeia tentam 
tornar o Bitcoin rastreável e 
proibir carteiras criptográfi-
cas anônimas, fazendo com 
que as exchanges de crip-
tomoedas sejam forçadas 
a coletar os dados de seus 
usuários. A movimentação 
dos governos é justificada 
pelo temor que o bitcoin 

possa ser usado para contor-
nar os controles de capital, 
ser usado para lavagem de 
dinheiro ou compras ilegais. 
No entanto, essa justifica-
tiva parece contar apenas 
metade da história. 

É verdade que os dois 
principais diferenciais do 
Bitcoin são o anonimato nas 
transações e seu funciona-
mento descentralizado, que 
potencialmente permiti-
riam a lavagem de dinheiro 
e as compras ilegais, mas 
também é verdade, que a 
existência de um meio de 
troca e pagamento não vin-
culado a qualquer governo 
coloca em xeque a capa-
cidade de planejamento 
e controle monetário por 
parte de agentes políticos. 

Não é novidade que o 
controle da política mone-
tária constitui um dos me-
canismos mais importantes 
do Estado moderno, para a 
consecução de seus objeti-
vos. A pandemia da Covid-19 
serviu para demonstrar com 
clareza que o monopólio 
estatal da moeda é um ele-
mento fundamental para a 
sobrevivência do estamento 
político. Países como EUA, 
Japão, Reino Unido e França 
já possuem endividamento 
maior do que a produção 
doméstica e não sabem como 
contornar a situação. 

Assusta o poder público 
perder controle da moeda 
e junto com ele a possibili-
dade de repassar os custos 
de suas ações para a popu-
lação, pois ele que passaria 
a estar no centro de uma 
profunda crise institucional, 
caso a adoção do bitcoin 
fosse amplamente abraçada 
pela população. 

A defesa do bitcoin e ou-
tros criptoativos deve ser 
feita de modo intransigente, 
pois trata-se, em última 
análise, de uma importante 
ferramenta de resistência 
aos que buscam regulamen-
tar os meios, para controlar 
os fins. 
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A discrição e sobriedade 
dos profissionais do 
Direito ainda devem 

prevalecer, mas, agora, eles 
poderão ter mais flexibilida-
de no ambiente digital. 

Uma das principais preo-
cupações da OAB é evitar 
preços tabelados e o incenti-
vo de litígios - ou seja, a pro-
vocação de ações na justiça 
com a promessa de ganhos 
financeiros. No entanto, era 
necessária a adaptação das 
regras às imposições das 
novas tecnologias e possi-
bilidades. 

“Essa mudança ocorre 
dentro de um contexto no 
qual tecnologias digitais 
já fazem parte do cotidia-
no da prática jurídica. A 
Associação Brasileira de 
Lawtechs e Legaltechs diz 
que cerca de metade dos 
tribunais brasileiros tem 
projetos de inteligência 
artificial já implantados. 
Então, é natural que te-
nhamos mudanças na ma-
neira de dar visibilidade às 
bancas de advocacia e seus 
profissionais”, comenta 
Thaís Faccin, sócia da 
Jahe Marketing, empresa 
especializada em acelerar 
negócios pelo marketing. 

Para ela, as definições do 
que é possível fazer, além de 
privilegiar as estratégias de 
marketing digital - como o 
impulsionamento de mídias 

Uma das principais preocupações da OAB é evitar preços 
tabelados e o incentivo de litígios.

O FGTS sacado pode ser utilizado 
como para abrir ou impulsionar um 

negócio próprio.

Além de ser uma boa oportunidade 
para resolver pendências financeiras, 
o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) sacado pode ser uti-
lizado como investimento para abrir 
ou impulsionar um negócio próprio. 
Mas, é necessário realizar alguns 
passos para que o saque ocorra de 
forma segura. 

O VP de Operações da Contabilizei, 
maior escritório de contabilidade do 
país e pioneira na simplificação dos 
processos contábeis, Charles Gularte, 
explica que o saque pode ocorrer em 
situações específicas tais como: res-
cisão sem justa causa, aposentadoria, 
aquisição de imóvel, falência da em-
presa, desastre natural ou estado de 
calamidade pública, além de doenças 
graves do trabalho ou determinação 
judicial, dentre outras possibilidades. 

“Para sacar o FGTS, é preciso se 
atentar aos valores. O saque de valor 
igual ou inferior a R$3.000,00 pode 
ser feito nas unidades lotéricas, nos 
correspondentes Caixa Aqui, nos 
postos de atendimento eletrônico e 
nas salas de autoatendimento para 
trabalhadores que possuem cartão do 
cidadão e senha. 

Não é novidade que a 
tecnologia vem mudando a 
forma de atuação de muitas 
empresas. Um exemplo 
disso são as papeladas, o 
que antes era um trabalho 
burocrático e tedioso, se 
transformou em um pro-
cesso rápido e simplificado. 

Entre as soluções que vêm 
conquistando o segmento 
empresarial estão as assi-
naturas eletrônicas. 

Antes para realizar essa 
atividade era necessário a 
presença das duas partes e 
um cartório, hoje, basta um 
clique e está tudo resolvido. 
O método é totalmente 
legal e garante que tudo o 
que está descrito em um 
documento é verdadeiro 
e íntegro, além de trazer 
economia, como tempo e 
dinheiro, já que não haverá 
gastos com deslocamentos 
e impressões. 

Rafael Figueiredo, CEO da 
D4Sign, empresa líder em 
assinatura eletrônica, afir-
ma que todos os segmentos 
podem utilizar a ferramenta, 
inclusive, ele lista que os 
setores de educação, ad-
vocacia, instituições finan-
ceiras, recursos humanos, 
imobiliárias, seguradoras 
e telecomunicação são as 
com maior destaque no 

seu uso. Diante desse cres-
cimento, surgem algumas 
dúvidas, como, quais são os 
documentos que podem ser 
assinados? 

Figueiredo explica que 
os principais são: contrato 
de prestação de serviços, 
de locação ou de compra 
e venda, matrícula esco-
lar, assinatura de serviços 
essenciais como água e 
internet, documentos jurí-
dicos, propostas de seguros, 
relatórios emitidos pela 
empresa, contratos de plano 
de saúde e odontológico, 
ata de reunião, formulários 
trabalhistas e muitos outros. 

“Esses são os principais, 
mas abrangem muitos outros 
documentos também. Sem 
falar nos benefícios, que são 
solução para todo tipo de 
empresa, desde pequeno a 
grande porte, diminuem o 
consumo de papel, centrali-
zam todos esses arquivos em 
um único local e são muito 
ágeis e eficazes”, conta o 
CEO, completando que essa 
evolução digital mostrou 
o seu valor desde o início 
da pandemia, onde muitos 
empresários acharam nas so-
luções eletrônicas uma for-
ma de se reerguer e inovar. 
Fonte e mais informações: 
(www.d4sign.com.br).
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“Dar um Google” é a expressão que veio para substituir a 
frase “procura na internet” ou “pesquisa isso online”. Segundo 
estatísticas sobre o mundo digital, o Google deve processar em 
média 40 mil pesquisas a cada segundo. Ele é classificado como 
o website mais visitado do planeta. O Google foi fundado como 
uma empresa privada em setembro de 1998, e a sua oferta pública 
inicial só foi realizada em agosto de 2004. 

A missão, desde o início, era organizar a informação mundial 
e torná-la universalmente acessível a todas as pessoas. Em tan-
tos anos de existência da multinacional é possível notar que as 
mudanças no âmbito tecnológico tendem a ocorrer de forma tão 
rápida que é preciso ficar atento para não perder o bonde. No 
caso do Google, uma série de serviços e produtos baseados na 
internet são hospedados pelo site. Isso gera lucro, principalmente 
por meio da publicidade envolvida no Google Ads. 

Antes conhecido como Google AdWords, o Google Ads é a 
plataforma de anúncio do Google. Os links que aparecem em 
destaque nos resultados de pesquisas, os banners, anúncios nas 
páginas de sites e até mesmo as propagandas que aparecem antes 
e durante os vídeos do Youtube são feitos através do Google Ads. 
Essas propagandas podem ser coordenadas diariamente pelos 
anunciantes, dessa forma há a possibilidade de potencializar ou 
reduzir o investimento quase que de forma instantânea.

O Google Ads é capaz de gerar resultados imediatos para os 
mais diversos modelos de negócios. Essa capacidade de medir 
a performance de campanhas mais consistentemente se dá na 
capacidade de fornecer relatórios detalhados sobre qual foi o 

resultado que o anúncio gerou, ou seja, a apresentação de mé-
tricas para avaliação. Além disso, pode ajudar a descobrir novas 
palavras chaves para estratégias de SEO e trazer potenciais 
clientes em todos os estágios do funil de vendas. Esse processo 
permite produzir materiais que aumentem o ranqueamento do 
site que publica textos com SEO com exatidão.

Todo esse conceito culmina em tornar maior a exposição 
do posicionamento da marca. Dessa forma há o aumento de 
engajamento que deixa a empresa na frente dos concorrentes, 
isso porque o Google é a maior plataforma de busca e pesquisa 
do mundo e se a empresa está bem exposta nela, os resultados 
sempre serão satisfatórios. Porém, o que faz o Google Ads uma 
plataforma de anúncio tão fascinante? 

É que as empresas que anunciam podem se destacar para um 
público super segmentado, ou seja, não é só pagar para aparecer 
mais, é investir em audiência qualificada e que tenha relação com 
o seu negócio. Como isso não é necessário desperdiçar orçamento 
formas promiscuas de campanhas que não tem métricas e formas 
de medir os resultados com precisão. 

O melhor de toda essa história está na possibilidade de apren-
der a utilizar profissionalmente essa ferramenta, seja ela para 
aplicação no seu próprio negócio ou para prestação deste serviço 
para outras empresas. Porém, para analisar todos os dados de 
forma assertiva e com isso indicar o caminho certo é necessária 
uma pessoa capacitada e com pleno entendimento da dinâmica 
do Google Ads. Com isso, o orçamento disponibilizado é aplicado 
com maior segurança e expertise.

 
(*) - É CEO na Guia-se Agência de Marketing Digital e mentor de empresas que 

desejam aumentar as suas conversões no Google (www.guiase.com.br).

As práticas de marketing 
por advogados e escritórios
Em junho, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) passou a discutir novas regras relacionadas às práticas 
de marketing por advogados e escritórios de advocacia que, historicamente, são restritas no Brasil

nários ou congressos, 
também é permitido o 
uso de ferramentas de 
publicidade, observadas 
as regras em relação à 
discrição e sobriedade. 

  E o que não pode? Veja 
os pontos mais impor-
tantes: 

	 •	Continua	 proibida	 a	
utilização de marketing 
para atrair clientes por 
meio de mensagens que 
induzem à contratação 
dos serviços, e estímulo 
ao litígio - ou seja, es-
tímulo para que sejam 
criadas ações na justiça. 

	 •	Continua	vetada	referên-
cia, direta ou indireta, a 
valores de honorários, 
formas de pagamento, 
gratuidade ou descontos 
e reduções de preços 
como forma de captação 
de clientes. 

	 •	Não	é	permitido	divulgar	
informações que possam 
induzir a erro ou causar 
dano a clientes, a outros 
advogados ou à socieda-
de. 

	 •	Brindes	também	não	são	
permitidos, bem como 
apresentações dos servi-
ços em ambientes virtu-
ais, ao menos que sejam 
de interesse jurídico. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.jahemarketing.
com.br).
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nas redes sociais - somente 
tornam claro que diversas 
práticas já adotadas são 
legítimas para a categoria. 
“Estratégias de branding 
e criação de conteúdo re-
levante são chave para ter 
relevância virtual. Como 
uma categoria extremamen-
te especializada, advogados 
detêm grande conhecimento 
técnico e capacidade de 
análise. 

Essa é a oportunidade 
para não apenas impulsionar 
posts ou artigos em redes 
como Instagram ou Linke-
din, mas também organizar 
cursos livres no formato de 
webinars, lives e produtos no 
qual o conteúdo está em pri-
meiro lugar, como podcasts”, 
conclui Satye Inatomi, sócia 
da Jahe Marketing. Veja al-
guns dos principais pontos 
aprovado pela OAB: 

	 •	A	 publicidade	 deve	 ser	
sóbria, discreta e infor-
mativa. 

	 •	É	permitida	a	identifica-
ção profissional citando 
qualificação e títulos, 
desde que comprováveis 
quando solicitado pela 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, bem como com 
a indicação da sociedade 
da qual faz parte. 

	 •	É	permitida	a	divulgação	
de imagem, vídeo ou 
áudio contendo atua-
ção profissional, inclu-
sive em audiências e 
sustentações orais, em 
processos judiciais ou 
administrativos. Mas, 
logicamente, segredos 
de justiça devem ser 
respeitados. 

	 •	Em	 situações	 como	
venda de livros, cursos, 
participação em semi-

Quais documentos 
podem ser assinados 

por via eletrônica?

Saque do FGTS pode ser usado para 
abrir uma empresa

FGTS, pode ser um meio interessan-
te”, conclui o VP. 

No último dia 15 de julho, a Caixa 
liberou a possibilidade de resgatar até 
três anos de saque do FGTS de uma 
só vez. A possibilidade está disponí-
vel para todo e qualquer trabalhador 
que tenha aderido à modalidade do 
saque-aniversário desde que atenda 
as condições como, dentre outras, o 
valor mínimo de R$ 2.000,00 reais. 

A modalidade de “saque-aniversá-
rio” é aquela em que o trabalhador 
opta por resgatar um percentual do 
saldo do fundo de garantia disponí-
vel até o último dia útil do segundo 
mês subsequente ao da aquisição do 
direito de saque, sendo este percen-
tual de resgate variável de acordo 
com o saldo. 

Vale lembrar que, quem realiza qual-
quer saque do FGTS, deve informar 
o valor recebido na declaração do 
Imposto de Renda, ainda que o FGTS 
seja considerado rendimento isento, 
devendo portanto o valor sacado ser 
informado na ficha “Rendimentos 
Isentos e Não-Tributáveis”. Fonte e 
outras informações: (www.contabili-
zei.com.br).
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Já nas demais situações, o saque 
pode ser encaminhado através da in-
ternet e realizado em qualquer agência 
da Caixa”, ressalta Gularte. 

Também é possível utilizar o dinheiro 
para um fundo de emergência, por 
exemplo. “As dívidas crescentes são 
um problema bem característico bra-
sileiro. Quando é esse o caso, realizar 
negociações e selecionar quais devem 
ser pagas antes, verificando taxas de 
juros e outras opções possíveis, é o 
melhor a ser feito no momento e o 

Como o “Dar um Google” mudou a forma de anunciar


