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OpiniãO
Criptomoedas: a importância 

da regulamentação

Todo efeito econômico 
possui um efeito 
jurídico acoplado. 
Neste sentido, o 
papel do Estado se 
torna fundamental 
para uma adequada 
regulação financeira 
do país. 

No entanto, tudo isso 
tem sido colocado à 
prova desde o sur-

gimento das criptomoedas, 
em 2008, logo após a crise 
dos bancos norte-ameri-
canos, que revelou toda a 
fragilidade do sistema fi-
nanceiro. Hoje, especula-se 
que já existam mais de 6 mil 
criptomoedas – cerca de 30 
vezes mais que as moedas 
emitidas pelos governos. 

Quase todos os dias surge 
uma nova, agora com ape-
los mais sustentáveis, visto 
que o volume de energia 
necessário para a minera-
ção tem acendido o alerta 
para questões ambientais. 
Segundo o site Coin Market 
Cap, o valor somado de to-
das as criptomoedas era de 
US$ 1,44 trilhão no mês de 
julho desse ano. Só o Bitcoin 
representa 47% desse total.

O Brasil vem se destacando 
nesse cenário. Segundo um 
levantamento da Hashdex, 
realizado em setembro, exis-
tiam 325 mil investidores de 
criptomoedas no Brasil – 
número quase 1.000% maior 
que o de setembro de 2020, 
quando os investidores eram 
apenas 30 mil. Quase a tota-
lidade desses investidores, o 
fazem como uma alternativa 
ao mercado financeiro tra-
dicional. 

Esses valores, em sua 
maioria, são destinados às 
reservas financeiras pesso-
ais, deixando de lado opções 
tradicionais do mercado, 
como poupança, renda fixa 
ou mesmo ações. O volume 
negociado já é tão alto que 
a quebra do sistema de 
criptomoedas geraria um 
grande impacto financeiro 
a milhares de pessoas no 
mundo todo. Há o risco 
de empobrecer nações 
inteiras. Nesse contexto, a 
regularização é um debate 
urgente e inadiável. Há uma 
revolução no sistema mo-
netário mundial em curso e 
precisamos falar sobre isso. 

O governo precisa estar 
atento às necessidades de 
segurança jurídica dessas 
relações de troca e de paga-
mento realizadas por meio 
de ativos digitais. Ainda que 
o Banco Central não tenha 
sinalizado nenhuma ação 
sobre o tema, já há no Se-
nado e na Câmara projetos 
com o objetivo de criar uma 
legislação sobre o mercado 
e formas de aceitação de 
criptomoedas na economia 

brasileira – algo que já é 
feito em alguns estabeleci-
mentos, mas ainda de forma 
muito tímida e isolada.

Mas, fato é que estamos 
longe de um debate coe-
rente, que deve ser global 
e não apenas local. As 
criptomoedas são emitidas 
e comercializadas de forma 
transnacional, o que deman-
da um esforço universal 
para estabelecer regras que 
confiram mais segurança 
jurídica – contudo, sem criar 
restrições em excesso, que 
poderiam inibir as inovações 
num segmento que vem 
conquistando cada vez mais 
adeptos. Alguns movimen-
tos já podem ser vistos em 
outros países. 

Em outubro de 2012, o 
Banco Central Europeu 
(ECB) apresentou uma defi-
nição estrita de moedas vir-
tuais que as classifica como 
“um tipo de dinheiro digital 
desregulado, que é emitido 
e usualmente controlado 
por seus desenvolvedores 
e utilizado entre membros 
de uma comunidade virtual 
específica”.

O primeiro posiciona-
mento nos EUA sobre 
criptomoedas foi em 2013, 
com a publicação de uma 
orientação interpretativa 
sobre como moedas virtuais 
poderiam ser enquadradas 
no US Bank Secrecy Act, a 
lei que rege o funcionamen-
to das instituições financei-
ras no país.

Na China, a propriedade 
ou a transferência de crip-
tomoedas não são proibidas. 
Contudo, em maio desse 
ano, diversas províncias 
ordenaram o banimento 
de atividades relacionadas 
a mineração de criptomo-
edas. Por outro lado, em 
junho de 2021, El Salvador 
aprovou um projeto legali-
zando apenas o Bitcoin. A 
justificativa é a de impul-
sionar o crescimento econô-
mico do país, obedecendo a 
critérios exclusivos de livre 
mercado. 

As escassas reflexões evi-
denciam que ainda temos 
um longo caminho pela 
frente. A regulamentação 
garantirá não somente me-
canismos mais adequados 
para leis de tributação, mas 
principalmente para preve-
nir esquemas de lavagem de 
dinheiro, corrupção e até 
ações terroristas. 

É preciso supervisionar 
e fiscalizar quem emite 
e intermedia a economia 
das criptomoedas a fim de 
garantir mais segurança 
jurídica aos consumidores, 
que hoje se encontram 
numa situação de extrema 
vulnerabilidade e alto risco.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista 

em Direito cível e societário (www.
marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Mello Neto (*)

News@TI
e suporte para Oracle Database 21c, expandindo o portfólio da Quest 
para Toad SaaS, que agora inclui Xpert Plus Edition Subscription que 
adiciona ajuste de desempenho de SQL, administração de banco de 
dados e proteção de dados confidenciais . Ao atualizar os produtos 
Toad, as organizações podem garantir a adesão contínua aos padrões de 
segurança de software. Os clientes do Toad for Oracle também recebem 
suporte técnico completo, para melhor manter os perfis de segurança or-
ganizacional rígidos (https://www.quest.com/products/toad-for-oracle/).

Grupo Binário fortalece operação no Estado 
do Paraná 

@O Grupo Binário, empresa que oferece soluções e serviços 
profissionais para redes de telecomunicações, TI e segurança 

da informação, anuncia a abertura de um novo escritório na cidade 
de Curitiba-PR e a criação de mais de 80 vagas de emprego para 
profissionais da região. Os principais fatores de atração do Grupo 
para investir no fortalecimento de suas operações no estado foram 
movimentos de mercado recentes voltados para a aceleração do 
crescimento tecnológico, indicando claramente uma demanda não 
somente pontual, mas também crescente de operações na região Sul 
do Brasil. Para informações sobre as vagas ofertadas, acesse: https://
lnkd.in/dJADiMWq.

Pure Storage faz parceria com Microsoft 
Azure

@A Pure Storage®, pioneira de TI na entrega de storage como 
um serviço para atender à demanda de um mundo multi-cloud, 

anunciou parceria com o Microsoft Azure para acelerar o design de 
chips de próxima geração ao fornecer uma camada de dados capaz de 
acompanhar as massivas cargas de trabalho de computação de alto 
desempenho (HPC) em execução na nuvem. O FlashBlade na Equinix 
com Microsoft Azure para Automação de Design Eletrônico (EDA) de 
engenharia é a primeira solução reconhecida para aproveitar o arma-
zenamento adjacente à nuvem para esse tipo de cargas de trabalho.

Quest lança o Toad para Oracle 15.0 para 
fornecer segurança aprimorada de desktop

@A Quest Software, um provedor global de software de gerencia-
mento de sistemas, proteção de dados e segurança, anunciou hoje 

as principais atualizações do Toad® para Oracle. Com a versão 15.0, os 
clientes do Toad for Oracle agora estão mais capacitados para reduzir as 
ameaças de ataques cibernéticos, com novos controles de ciclo de vida 
de desenvolvimento de software (SSDLC) rigorosos e abrangentes. O 
Toad for Oracle 15.0 não só fornece segurança aprimorada de desktop 
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Porque temos que falar de mobilidade
Muito além da ideia de mobilidade aos meios de transportes, temos de conectar aspectos como o planejamento urbano, 
a sustentabilidade, a tecnologia, a segurança e a saúde quando discutimos a mobilidade urbana.
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São fatores que interferem em há-
bitos e perfil de consumo, e que 
estão intrinsecamente ligados à 

forma como nos locomovemos, espe-
cialmente no atual contexto. Afinal, 
a pandemia causou um choque social 
profundo, que não vai nos levar de 
volta ao ponto onde estávamos antes 
de seu início. 

 
É uma pauta urgente e relevante, 

porque todo mundo se desloca, pelas 
mais diferentes razões e de diferen-
tes maneiras. E isso tem um impacto 
muito mais forte do que se imagina: 
parte considerável da economia global 
depende do transporte de produtos e 
das pessoas para girar. Segundo dados 
do Oliver Wyman Forum, até 2030, o 
mercado mundial de mobilidade vai 
crescer cerca de 75%, saindo de US$ 
14.9 trilhões em 2017 para US$ 26,6 
trilhões em 2030. 

 
De um lado, sabemos que muitas 

pessoas estão mais avessas ao conta-
to pessoal e presencial, por conta do 
isolamento social durante a pandemia. 
Nesse caso, a não mobilidade se tornou 
parte do dia a dia. O teletrabalho, que 
era uma tendência, hoje é realidade, 
especialmente para setores como de 
serviços e de tecnologia. Entendemos 
que não há necessidade de que um con-
tingente grande de pessoas se desloque 
para realizar atividades que podem 
ser feitas de casa também de forma 
produtiva. A própria telemedicina que 
era inimaginável antes, hoje se tornou 
rotina. A indústria do entretenimento 
teve que se reinventar. 

 
Na prática, mesmo quando não nos 

locomovemos, estamos fazendo uma 
escolha de mobilidade. Nesse senti-
do, temos que olhar em perspectiva 
ao pensar no futuro da mobilidade, e 
considerar a integração de modais; a 
busca por alternativas sustentáveis, 
com veículos autônomos e elétricos; 
bem como por soluções de mobilidade 
como serviço (MaaS). 

  
A transformação digital é que permitirá 
vislumbrar soluções para os principais 
desafios de mobilidade, com novas tec-
nologias para atender aos usuários do 
transporte urbano e interurbano e de 
proprietários de veículos que transitam 
nas cidades, dentro de um ciclo de 
consumo em diferentes esferas. 

 
Nas rodovias, observamos demanda 

por novas soluções que impactam o 
fluxo de veículos de forma positiva. A 
passagem automática em pedágios foi 
um movimento contundente de mudan-
ça e que vem transformando o setor, à 
medida que as pessoas ganham tempo 
com o pagamento rápido, “invisível” e 
sem contato – adicional importante em 
tempos de preocupação com a saúde. 
Também ganha importância a adoção 
do sistema de pedágio free flow, em que 
a tarifa é cobrada proporcionalmente à 
distância percorrida, sem a necessidade 
de praças físicas. Ao permitir que os 
veículos circulem sem interrupção, a 

dade pela parte burocrática. É o caso 
das assinaturas de veículos: todo o 
processo, da manutenção à revenda, 
fica por conta da empresa. Nessa mes-
ma linha, há possibilidades diversas de 
parcerias. Serviços de assinaturas que 
já trazem automóveis com adesivos para 
passagem automática nos pedágios, por 
exemplo.  

 
Temos também os carros elétricos 

em ascensão. Diversas marcas de auto-
móveis já distribuem veículos elétricos 
e esperam ver esse volume crescer, 
especialmente na China, considerado 
o mercado mais promissor, que vem 
investindo pesadamente em subsídios 
e capacidade de fabricação. No Brasil 
ainda estamos engatinhando: os veícu-
los elétricos correspondem a 0,04% do 
total de vendas. Segundo a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), a es-
timativa é de que 10% a 15% da frota 
brasileira será de elétricos em 2050 – e 
a meta esperada para o mundo é de 
60% nesse mesmo ano. 

 
A micromobilidade também é im-

portante e, até pouco tempo atrás, era 
impensável que bicicletas, patinetes 
e scooters, por exemplo, pudessem 
conviver com veículos motorizados. 
Somente na China (ela de novo!), cer-
ca de 700 milhões de viagens por dia 
foram feitas em e-bikes e e-scooters 
em 2020, de acordo com a consultoria 
WSGN. Por aqui, se em 2020 o mer-
cado de bicicletas viveu um momento 
especial, o primeiro semestre de 2021 
aponta que o segmento continua em 
alta: o país registrou média de 34,17% 
de aumento nas vendas de bikes em 
comparação ao mesmo período do ano 

passado, de acordo com dados da 
Aliança Bike (Associação Brasileira do 
Setor de Bicicletas). 

 
Os dados e fatos mostram a busca 

do consumidor por uma mobilidade 
mais fluida e poder de escolha. Preci-
samos estimular a discussão de como 
as cidades precisam estar preparadas 
para um novo ciclo de mobilidade para 
melhorar a vida dos seus cidadãos, que 
querem se deslocar com agilidade, 
segurança, economia e o máximo de 
conforto possível. 

(Fonte: André Turquetto é diretor geral da Veloe, 
unidade de negócios da Alelo especializada em 

serviços de mobilidade urbana)

modalidade traz benefícios operacionais 
e de segurança, porque contribui para 
a equidade entre os usuários das vias. 
Ao mesmo tempo, pode alterar o equi-
líbrio financeiro de novas concessões, 
ampliando receitas, reduzindo custos e 
evitando evasões. 

 
Há desafios, claro. No Brasil, 53% 

das passagens são realizadas na cabine 
automática e 47% na cabine manual, 
mas esse é um dado muito puxado por 
São Paulo, onde a proporção é de 70% 
de pagamentos automáticos e 30% ma-
nuais. Além disso, ainda há discussão 
sobre qual vai ser a tecnologia adotada 
para que o modelo funcione em sua 
plenitude, se por leitura ótica de placa 
(OCR), leitura de tag (RFID), ou solução 
mobile por geolocalização. Sabe-se, no 
entanto, que a tecnologia da tag, além 
de se provar mais precisa, já conta com 
uma base instalada em crescimento no 
país. No estado de São Paulo há três 
projetos de free flow sendo testados: 
em Campinas, Jundiaí e Mogi Mirim, 
e algumas novas concessões já devem 
iniciar as operações aderentes ao novo 
modelo. 

 
Nas cidades, temos as vagas inteligen-

tes, pagamento automático de drive-
-trhu e estacionamentos, por exemplo. 
Temos apps cada vez mais amigáveis, 
com facilidades que vão desde o apoio 
ao caminhoneiro a resolver burocracias 
de trabalho, até tecnologias de geoloca-
lização que traçam itinerários de ônibus 
e ajudam o cidadão na decisão de rota, 
por exemplo.

As soluções não necessariamente 
precisam ser viabilizadas por meio de 
tecnologias supercomplexas ou solu-
ções mirabolantes. Temos iniciativas de 
mobilidade compartilhada que, embora 
afetadas pela pandemia, têm potencial 
para o segmento individual – e o mer-
cado já vem criando soluções nesse 
sentido. Há inúmeros cases de sucesso 
no Brasil, de startups de compartilha-
mento de bicicletas e carros. 

 
Outra tendência que vejo como imi-

nente são os serviços pay-per-use, em 
linha com a ideia de MaaS, em que se 
privilegia a lógica do uso em vez da 
posse. As vantagens são diversas: preço, 
comodidade, tempo e facilidade, além 
de tirar do consumidor a responsabili-

Ferramenta de design Planner 5D
A Planner 5D, plataforma de 

design de interiores e arquitetura, 
conquista cada vez mais usuários 
no mundo inteiro. Atualmente são 
mais de 72 milhões de pessoas 
acessando e mais de 300 milhões 
de projetos já criados. 

A ferramenta, que está dispo-
nível nas versões desktop (iOS, 
Android, macOS e Windows) e 
mobile (Android e iOS), é vol-
tada tanto para aqueles que não 
têm nenhum conhecimento em 

design, quanto para profissionais 
da área. Por meio dela, é possível 
criar plantas em 2D e 3D - seu 
diferencial é a utilização das tec-
nologias de Inteligência Artificial, 
Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada no desenvolvimento 
dos projetos. Planner 5D tam-
bém apresenta uma versão para 
empresas onde é possível, por 
exemplo, customizar a plataforma 
de acordo com a marca e disponi-
bilizar produtos e serviços.


