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A revolução 
tecnológica no 

mercado financeiro

As Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação (TIC) 
mudaram a relação 
entre as pessoas no 
mundo dos negócios

As técnicas disruptivas 
seguem alterando 
conceitos e práticas 

de relações, fazendo surgir 
novos produtos e serviços 
no mercado. Recursos e 
soluções tecnológicas que 
revolucionam os mercados 
financeiro e de capitais têm 
recebido investimentos 
cada vez mais crescentes. 

Dados e documentos em 
nuvens, moedas digitais, 
bancos digitais, fintechs 
(startups de finanças), open 
banking (sistema financeiro 
aberto), investimentos e 
financiamentos podem ser 
acessados com um clique, 
tudo de forma rápida, aces-
sível, segura e confiável. 
Será? 

Rapidez realmente não 
têm como negar, mas segu-
rança e confiabilidade ainda 
estão um pouco aquém 
do necessário e desejável. 
Neste contexto, a segurança 
da informação se mostra 
fragilizada quando usuá-
rios, pessoas que utilizam 
os smartphones para fazer 
negócios, desconhecem de-
talhes de segurança ciber-
nética, como a realização de 
backups e o uso de senhas 
mais fortes. 

Uns confiam demais e 
outros nem tanto. Os riscos 
se apresentam para quem 
não conhece bem o assunto. 
Além de outras razões, a 
necessidade de ter acesso 
a serviços de forma mais 
rápida foi um os fatores que 
pesou para que parte da 
população migrasse para o 
universo financeiro digital. 

Podem ser feitos a aber-
tura de contas, movimenta-
ções, investimentos, finan-

ciamentos, pagamentos e 
recebimentos em frações de 
segundos, por meio de um 
celular na palma da mão de 
forma automática. Bancos 
digitais, pix, criptomoedas, 
bolsas de valores eletrô-
nicas estão evoluindo a 
criptoeconomia no mundo. 

Nesse sentido, podemos 
comprar e vender ações 
a cada segundo, acompa-
nhando em tempo real a 
valorização e desvalorização 
de capitais e as movimenta-
ções financeiras mundiais. 
E isso é fantástico para a 
economia universal. Vale 
ressaltar que existem algu-
mas aplicações atraentes no 
mundo, como na China com 
o Winchet e Alipay. 

Na África, o uso dos 
telefones via satélite para 
transferência de dinheiro 
entre quem está nas cidades 
e quem está nas tribos é um 
recurso. E o que deve vir por 
aí? O metaverso para pro-
mover maior interatividade, 
melhorar a comunicação, 
gerando mais humanidade 
nas relações com os clientes 
e proporcionando uma nova 
e melhor experiência para 
os usuários. 

Finanças descentraliza-
das que prometem ultra-
passar as criptomoedas já 
que, sem a necessidade de 
um banco tradicional, qual-
quer pessoa do mundo que 
tiver um smartphone com 
acesso à internet poderá 
fazer transações financeiras 
globais, mediante contratos 
inteligentes de blockchain. 
Mas não se assuste. 

A proposta é melhorar 
cada vez mais para garan-
tir igualdade de direito às 
informações e aos negócios, 
financeiros ou não, a todos, 
com segurança, rapidez, 
acessibilidade e transparên-
cia de forma natural.
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maior e mais bem-sucedida organização de networking de negócios 
do mundo, o Business Network International (BNI). O evento objetiva 
mudar a forma de fazer negócios e reune diretores, líderes e membros 
de todas as regionais e equipes do BNI Brasil. Sendo 100% online, 
todos poderão participar da conferência de onde quer que estejam. 
O marketing de referência e indicações nunca foi tão importante 
quanto nos dias de hoje, onde as empresas precisam conquistar novos 
clientes, presencial ou remotamente, para não colocar em risco a 
sua operação. Inscrições no link: (https://www.minhapalestra.online/
conferencia-bni-2022)

E -  Encontro Anual AASP
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), divulga a programação 
completa do 13º Encontro Anual AASP que será realizado entre os dias 
25 e 27 de agosto, na cidade de Campos do Jordão.  O evento contará 
com a presença dos Ministros do STF, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. 
Além deles estarão presentes os ex-ministros do STF, Ayres Brito, Cezar 
Peluso e Sepúlveda Pertence e juristas renomados. Após dois anos, a 
AASP volta a realizar o seu tradicional Encontro no formato presencial. 
A palestra de abertura será com o escritor e navegador, Amyr Klink. 
Para mais informações e inscrições acesse a página do evento: (https://
encontroanual.aasp.org.br/index.php/palestrantes/).

F - Congresso das Indústrias
A ABIMAPI em parceria com a ABICAB, realizam o 17º Congresso Inter-
nacional das Indústrias, que acontece entre os próximos dias de 7 a 9, no 
Costão do Santinho Resort, em Florianópolis. O evento objetiva mobilizar 
empresas e engajar os empresários com temas atuais sobre os setores 
como um todo, além de contribuir para o fortalecimento e crescimento 
das categorias representadas. Serão três dias dedicados à indústria de 
alimentos, com mais de 350 participantes entre associados, parceiros 
e fornecedores, nos quais serão promovidos debates sobre importantes 
assuntos como a economia no cenário nacional e mundial, tendências do 
varejo e análise de mercado, comportamento do consumidor na hora da 
compra, comunicação e inovação. Saiba mais: (www.abimapi.com.br).

G - Vestibular FGV 
A Fundação Getulio Vargas abriu as inscrições para o Vestibular 2023 
das suas escolas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, totalizan-

A - Superinteligentes Identificados 
A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capa-
cidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacio-
nal, organização de alto QI do mundo, acaba de atingir a marca de 2 mil 
brasileiros superinteligentes identificados no território nacional. Do total 
de pessoas identificadas no Brasil, o estado de São Paulo lidera o ranking, 
com 984 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 229 
pessoas, DF, com 135, Paraná, com 134, e Rio Grande do Sul, com 94. 
Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com altas habilidades/
superdotação, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes 
em diversas cidades. Saiba mais em: (www.mensa.org.br).

B - Novos Hábitos
Os produtos queridinhos do varejo hoje são a air fryer, o aspirador robô, 
compacto e fácil de manusear e é compacto, além dos produtos da casa 
conectada, que deixou de ser exclusividade dos filmes e passou a fazer 
parte do dia a dia - desde assistentes virtuais que lêem as notícias, tocam 
música e falam a previsão do tempo, como smartphones que se conectam 
aos eletrodomésticos, portáteis e eletroeletrônicos. Para atender aos 
novos hábitos do consumidor, a indústria traz para a Eletrolar Show, 
entre os próximos dias 11 e 14 de julho, no Transamerica Expo Center, 
produtos práticos, de fácil utilização, compactos e sustentáveis. Saiba 
mais em: (https://eletrolarshow.com.br/pt/index.php)

C - Cobertores e Mantas 
Sempre em busca de meios para auxiliar quem necessita de apoio, a 
Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social), considerada uma 
das instituições mais respeitadas do terceiro setor, está promovendo 
arrecadação de fundos para a compra de cobertores e mantas que serão 
doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas 
pela instituição. A campanha recebeu o nome de “Inverno Solidário” 
e estará vigente até o início de agosto. Com o intuito de proporcionar 
condições igualitárias, a compra dos itens novos será feita pela própria 
Unibes. Colabore com qualquer quantia, acessando o link: (https://unibes.
doareacao.com.br/campanha/inverno_solidario/). 

D - 2022 Bettertogether
Nesta sexta-feira, dia 1º de julho, das 13h às 19h, acontece a “Con-
ferência Nacional BNI Brasil 2022 bettertogether”, realizada pela 

do 1.283 vagas. As inscrições para ingresso via vestibular devem 
ser feitas pela internet até o dia 21 de outubro. As provas serão 
realizadas de forma online nos dias 14 e 15 de novembro. Uma das 
novidades deste ano é o Programa de Dupla Graduação, em que os 
alunos ingressantes nas escolas de São Paulo, FGV Direito SP e FGV 
EAESP podem obter o grau de Direito e Administração; e Direito e 
Administração Pública. As inscrições serão aceitas pela internet, no 
site (www.fgv.br/processoseletivo), onde o candidato encontrará a 
íntegra dos editais.

H - Tecnologia e Inovação
A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) promove entre 9 e 11 de 
agosto o Febraban Tech 2022, maior evento de tecnologia e inovação 
do setor financeiro na América Latina. Com marca, conceito e nome 
renovados, o novo Ciab Febraban também está de casa nova, a Bienal 
de São Paulo, no Parque Ibirapuera. O congresso reúne as principais 
lideranças das instituições financeiras e de tecnologia, tanto em painéis 
quanto na feira de exposição, com as grandes empresas do setor e o que 
há de vanguarda no mercado. O tema central será: “A Nova Realidade 
Global e a Transformação Acelerada”. Inscrições: (https://febrabantech.
com/evento/febrabantech2022).

I - Bit In Rio
O maior evento sobre criptomoedas e blockchain da América Latina 
vai desembarcar na Cidade Maravilhosa. No dia 26 de novembro, o 
Rio de Janeiro vai sediar o Bit In Rio, versão carioca do BitSampa. O 
primeiro lote de ingressos já está à venda em (https://evento.blinket.
com.br/bit-in-rio#saleplans). Com a presença dos maiores especialistas 
de criptomoedas, o evento vai trazer mais de 20 palestrantes em um 
evento de 10 horas que abordará temas diversos, desde o básico sobre 
Bitcoin e criptomoedas, passando por tokens não fungíveis (NFTs), 
metaverso, Blockchain Games, finanças descentralizadas (DeFi). Além 
das palestras de especialistas, contará com a presença de empresas 
e projetos que ajudam a construir o universo de criptomoedas do 
Brasil e do mundo. 

J - Combustível Especial 
A Vibra disponibiliza para seus clientes da região Sul combustível mais 
resistente a baixas temperaturas. Em testes realizados, o combustível 
manteve suas características mesmo com frio intenso, contribuindo 
para prevenir a formação de cristais de parafina no diesel, evitando o 
entupimento dos filtros, que pode causar perda de potência e outros 
impactos no funcionamento do motor. A tecnologia do Diesel Inverno 
proporciona a redução do Ponto de Entupimento de Filtro a Frio, 
assegurando o desempenho dos motores diesel submetidos a tempera-
turas de até - 10°C. Produto sazonal disponível entre os meses de abril 
a setembro, ele pode ser utilizado em veículos e demais maquinários 
movidos a diesel. Saiba mais em: (https://www.vibraenergia.com.br/).
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Em médias móveis 
trimestrais, o Icom 
avançou 3,7 pontos, 

o que representa o quarto 
resultado positivo em se-
quência. Os dados foram 
divulgados ontem(29) pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre).

De acordo com o econo-
mista do FGV Ibre Rodolpho 
Tobler, a melhora no mês 
ocorreu nos dois horizontes 
temporais, mas foi maior 
no Índice de Situação Atual 
(ISA-COM), que mede a 
percepção com o volume de 
vendas no momento. “O ISA-
COM acumula alta de mais de 
30 pontos nos últimos quatro 
meses, recuperando o que 
foi perdido na desaceleração 
ocorrida entre o final de 2021 

A confiança atingiu o maior nível desde agpsto de 2021.
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Resolução 
regulamenta 
telemedicina 
veterinária

Resolução do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) que re-
gulamenta o uso de telemedicina para 
a prestação de serviços veterinários foi 
publicada no Diário Oficial da União 
de ontem (29). Além de apresentar 
definições técnicas sobre o exercício 
profissional da telemedicina veteri-
nária, a Resolução nº 1.465 detalha 
padrões técnicos e tecnológicos que 
serão adotados para este fim. 

Apresenta também requisitos para 
o uso das modalidades previstas para 
atendimentos a distância. Segundo 
o CFMV, “o profissional pode desen-
volver aplicativo específico para a 
telemedicina ou fazer o uso integrado 
de plataformas existentes, desde que 
respeitados os critérios e as garantias 
estabelecidos na resolução, registrando 
em prontuário a tecnologia empregada 
no atendimento”.

Entre as modalidades previstas para 
esse tipo de telemedicina estão as 
de teleconsulta, telemonitoramento, 
teletriagem, teleorientação, telein-
terconsulta e telediagnóstico. Cada 
uma delas teve suas especificidades 
detalhadas pela resolução. Com rela-
ção às prescrições, a resolução prevê 
que os receituários de medicamentos 
sujeitos a controle especial somente 
serão válidos quando subscritos com 
assinatura eletrônica qualificada, por 
meio de certificado digital (ABr).  

FGV: confiança do comércio 
subiu 4,6 pontos em junho

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 4,6 pontos em junho e alcançou 97,9 pontos. É o 
maior nível desde agosto do ano passado, quando o índice ficou em 100,9 pontos

tos, e também do Índice de 
Expectativas (IE-COM), que 
avançou 1,8 ponto, para 87,5 
pontos. O ISA-COM subiu 
pelo quarto mês consecuti-
vo e atingiu 108,5 pontos, o 
maior valor desde julho de 
2021, quando ficou em 108,7 
pontos.

Dessa forma, a confian-
ça do comércio encerra o 
segundo trimestre do ano 
em alta, puxada pelas per-
cepções sobre o momento 
presente. O instituto ressalta 
que o ISA-COM passou por 
uma queda contínua do final 
de 2021 até o início de 2022, 
mas na passagem do primei-
ro para o segundo trimestre 
acumulou uma sequência 
de altas, conseguindo recu-
perar o patamar do meio do 
ano passado (ABr).

e início de 2022. 
Para os próximos meses, 

ainda é necessária certa cau-
tela, o grande desafio passa 
a ser a continuidade desse 
cenário favorável mesmo 
com o fim da liberação de 
recursos extraordinários, 
ambiente macroeconômico 

ainda desfavorável e con-
fiança do consumidor em 
patamar baixo”.

Segundo o FGV Ibre, em 
junho a alta ocorreu nos 
seis principais segmentos 
da pesquisa, influenciado 
pelo avanço do ISA-COM, 
com aumento de 7,4 pon-

Portaria publicada pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
no Diário Oficial da União de ontem 
(29) detalha regras e procedimen-
tos para o atendimento presencial 
nas agências da Previdência Social. 
Algumas medidas são voltadas à iden-
tificação pessoal, especificando quais 
são os documentos oficiais a serem 
apresentados, bem como de algumas 
exceções quanto às características 
dos documentos.

A Portaria nº 1.027 informa que 
a identificação pessoal válida do 
interessado, bem como de seu re-
presentante legal ou procurador, é 
“pré-requisito para a realização do 
atendimento, sendo obrigatória a 
apresentação de, pelo menos, um do-
cumento oficial com foto e original”.

Segundo a portaria, no caso de pes-
soas enfermas ou com idade acima 
de 60 anos, “não poderá ser negado 
validade da carteira de identidade, 
mesmo que o documento apresen-
tado contenha alteração das carac-
terísticas físicas do titular que gere 
dúvida fundada sobre a identidade ou 

INSS detalha procedimentos 
para atendimento presencial

alteração significativa da assinatura”.
Além disso, a portaria garante, à pes-

soa surda ou com deficiência auditiva, 
ser acompanhada por intérprete ou 
tradutor de Língua Brasileira de Sinais 
(Libra), caso seja de seu interesse. De 
acordo com o texto, solicitações de 
alta complexidade que não estejam 
disponíveis nos canais remotos ou por 
meio de agendamento próprio devem 
ser feitas por meio da Central 135 
ou, excepcionalmente, nas agências 
(ABr).
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Algumas medidas são voltadas à 
identificação pessoal.


