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OpiniãO
Regulamentação é 
fundamental para o 

futuro das criptomoedas

No mundo todo, cada 
vez mais investidores 
se interessam por 
criptomoedas e, no 
Brasil, esse cenário 
não foge à regra. 

Dados da Receita 
revelam que os bra-
sileiros movimenta-

ram um total de R$ 200,7 
bilhões em operações com 
criptomoedas no ano pas-
sado e, esse montante, já 
representa mais do que o 
dobro do investimento no 
mesmo período de 2020. Os 
números são animadores e 
indicam um panorama favo-
rável para o mercado, mas 
mostram que ainda existem 
pontos que podem ser aper-
feiçoados para gerar ainda 
mais investimentos no setor. 

Além disso, uma das maio-
res preocupações de quem 
investe em criptomoedas 
está na altíssima volatili-
dade desses ativos, uma 
característica que demanda 
um profundo conhecimento 
no funcionamento das ope-
rações. Esses ativos sofrem 
diversas influências, tanto 
macroeconômicas, como  
diretas por meio de comen-
tários do próprio Elon Musk, 
por exemplo.  

O CEO da Tesla é conside-
rado o homem mais rico do 
mundo e realizou algumas 
postagens no Twitter rela-
cionadas ao universo cripto 
e isso fez, entre outras coi-
sas, o Bitcoin subir e cair de 
acordo com seus posts, além 
de ser um influenciador 
direto da moeda Dogecoin 
mostrando seu favoritismo 
a este projeto. 

Em um mercado regula-
do, pessoas politicamente 
expostas ou executivos 
chefes de companhias, não 
podem se pronunciar desta 
forma, é contra as regras, 
pois tais pronunciamentos 
podem gerar especulações 
e consequentemente fazer 
com que os preços sofram 
influência e acabem ‘mani-
pulados’. 

Para evitar esse tipo de 
situação, alguns  países já 
iniciaram o processo de 
regulamentação desses 
ativos. Um dos exemplos 
mais recentes neste sentido 
vem dos Estados Unidos, em 
que o presidente Joe Biden 
instituiu, em março deste 
ano, agências regulatórias 
para supervisionar a indús-
tria cripto.

Atualmente, entre os dez 
maiores mercados de crip-

tomoedas no mundo e líder 
na América Latina, o Brasil 
tem feito esforços para ser 
o primeiro país da região a 
acompanhar esse movimen-
to. Em abril, o Senado apro-
vou o projeto, conhecido 
como a Lei Bitcoin, que visa 
regulamentar operações em 
criptomoedas e empresas 
deste setor no Brasil. 

Dentre os pontos de 
destaque dessa regulamen-
tação, é preciso ressaltar a 
segurança jurídica que trará 
para o setor a partir dessa 
movimentação. Alvo de 
inúmeros crimes ciberné-
ticos, além de lavagem de 
dinheiro, as criptomoedas 
vão passar a contar com 
leis protetoras que deverão 
punir quem comete tais 
atos, deixando inclusive as 
transações mais seguras 
para quem é entusiasta 
deste mercado.

Por outro lado, é preciso 
dizer que as possíveis novas 
leis não abrangem todas as 
possibilidades de negocia-
ções com criptomoedas. Os 
projetos tratam da regula-
ção e alguns conceitos sobre 
o tema, mas não destacam 
as modalidades e formas de 
retorno a partir do uso de 
criptomoedas.

Apesar de alguns ainda 
apontarem que o texto da 
lei reforça uma burocracia 
excessiva e, possivelmente, 
pode encarecer a atividade 
de quem já investe nesse 
setor, contudo ainda há um 
sentimento extremamente 
positivo a favor da formali-
zação desta atividade. Além 
de desmistificar o mercado 
para o público, a clareza do 
projeto sobre como os cripto 
ativos serão regulamenta-
dos no Brasil legitima o setor 
e oferece maior confiança 
institucional.

A expectativa a longo 
prazo é que esse processo 
regulatório garanta inclu-
sive a entrada de novos 
investidores neste mercado, 
isso irá fomentar a economia 
local com geração de renda 
e emprego aos brasileiros e 
também pode aumentar a 
liquidez de produtos base-
ados em cripto ativos. 

Com toda certeza a regu-
lação do mercado cripto no 
Brasil é um grande passo 
para que o país possa figurar 
entre os maiores mercados 
globais e ainda se tornar 
destaque entre eles. 

(*) - É CEO da BlueBenx, plataforma 
multifinance que oferece uma conta 
digital completa e uma exchange de 

criptomoedas (https://bluebenx.com/).

Roberto Cardassi (*)

Quatro vantagens de modernizar 
seu escritório de advocacia

Advogado e cofundador de lawtech que atua no mercado jurídico para mais de 15 mil advogados, 
elenca dicas de como automatizar a rotina do advogado

Durante muito tempo os advogados 
ficaram conhecidos como conserva-
dores por se colocarem distantes das 
atualizações tecnológicas das grandes 
corporações. Isso tem mudado ao longo 
dos anos. De 2017 até 2021, a Associa-
ção Brasileira de Lawtechs e Legaltechs 
notou crescimento de mais de 300% no 
número de startups de Direito, que tem 
como finalidade auxiliar os profissionais 
desse setor em sua rotina de trabalho, 
deixando-as menos antiquadas.

 
“Um bom software hoje pode facilitar 

muita coisa na rotina de um escritório. 
A pandemia deixou mais do que clara 
a necessidade dos advogados se atu-
alizarem também. Com as lawtechs e 
legaltechs, muitos escritórios aumenta-
ram o número de processos e clientes, 
assim como otimizam a rotina de tarefas 
e facilitam a vida profissional”, comenta 
Renan Oliveira, advogado tributarista 
e cofundador da Previdenciarista. Em 
2021, a plataforma adicionou o Prev 
Casos à plataforma, que funciona como 
um “tinder” entre advogados e segura-
dos do INSS em busca de orientação 
jurídica.

 
Pensando nisso, o advogado elencou 

quatro vantagens em modernizar o 
escritório de advocacia:

 
1 - Acessibilidade e Segurança

Esquecer um arquivo em casa ou 
no escritório pode causar atrasos em 
uma reunião. Perder um documento 
pode causar muita dor de cabeça. 
Mas a tecnologia pode te ajudar nisso 
tudo. “Salvar arquivos em nuvens é 
muito mais prático. Você consegue 
guardar muito mais documentos do 
que seria capaz de arquivar em uma 
pasta e também pode acessá-los de 

ficar preenchendo campo por campo 
da documentação de um processo”.

 
3 - Agilidade

Todo mundo já escutou a frase 
“tempo é dinheiro”, mas entregar 
qualquer material sem qualidade não 
conta. A tecnologia é uma ferramenta 
aliada nesse processo. “No Prev, por 
exemplo, criamos uma calculadora 
inteligente ligada ao sistema do INSS. 
Assim, com poucos dados do segurado, 
conseguimos realizar o cálculo da vida 
toda de serviço dele em menos de cinco 
minutos, enquanto esse processo, se 
feito a mão, poderia levar horas para 
chegar a um resultado”, explica Renan.

 
4 - Organização e acompanhamento

“Check lists, agendas e aquela pa-
pelada toda que antes ficava na mesa, 
pode nem existir mais se você usar as 
ferramentas certas”, comenta o advo-
gado. Na plataforma Previdenciarista 
é possível ter o seu próprio “arquivo” 
dentro da plataforma, facilitando o 
gerenciamento de todas essas informa-
ções e andamentos de cada atividade.

News@TI
em tráfego para apresentar informações e estatísticas. A solução 
DSS-T9100, com arquitetura de nuvem de vídeo avançada, recebe 
dados que as câmeras capturam, como, placas e cor do veículo, 
seja automóvel, moto, caminhão ou ônibus. Os dispositivos ajudam 
a detectar infrações como passagem em sinal vermelho, estacio-
namento na faixa de pedestre, conversão proibida, entre outros, 
permitindo uma visão geral de tudo o que está ocorrendo em tempo 
real. “A plataforma pode ser integrada a órgãos públicos para cruzar 
informações e colaborar nas identificações de infrações”, explica 
Fábio Nascimento, engenheiro de pré-vendas. O software de fácil 
operação também realiza a busca de eventos gravados e viabiliza a 
obtenção de estatísticas e relatórios do fluxo de veículos ao longo 
do tempo em determinada rua ou faixa. Com isso, é possível prever 
os horários de maior congestionamento para tomar ações para que 
o trânsito flua melhor. 

DP6 abre inscrições para o Programa de 
Estágio 2022

@A DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing 
analytics, está com inscrições abertas, até 8 de julho, para o 

seu Programa de Estágio 2022. Com 15 vagas ao todo, a proposta 
do programa é voltada para pessoas diversas e que se identifiquem 
com as áreas de atuação Engenharia de Dados e Análise e Estratégia 
de Dados para Marketing. O programa está em busca de pessoas 
talentosas que queiram transformar experiências e é aberto para 
alunos de todos os cursos de nível superior. O modelo de trabalho 
das vagas poderá ser remoto ou híbrido, podendo o estagiário de-
cidir qual prefere. As inscrições podem ser feitas através do site da 
Eureca, consultoria que ajuda a conectar os jovens às oportunidades 
de trabalho. Acesse o link para se inscrever (https://oportunidades.
eureca.me/oportunidade/programa-de-estagio-dp6-2022?utm_
source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=+%5Bdp6.03
%5D+%5B2022%5D+%5BPrograma+de+Est%C3%A1gio%5D&u
tm_content=parceria+maindi).

Oportunidades de geração de renda aos 
empreendedores de Belo Horizonte e região

@A Planet Franchise, na Grande Belo Horizonte e região, será 
totalmente online e permite ao visitante, credenciado na plata-

forma https://www.planetfranchise.com.br/, agendar gratuitamente 
um horário para dialogar com gestores das marcas expositoras e obter 
informações sobre cada modelo de negócio. Importante registrar que, 
a plataforma limita o agendamento das reuniões com os gestores das 
marcas em exposição, de acordo com precedência do agendamento. 
“A Planet Franchise vai oportunizar aos investidores da Grande Belo 
Horizonte e região, a possibilidade de abertura de um negócio novo 
e lucrativo, em uma cidade que se destaca pelo elevado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), que, de acordo com o IBGE, é 
de 0,810, o segundo maior de Minas Gerais”, ressalta José Roberto 
Sevieri, diretor da Planet Franchise.

Líder em plataformas de gerenciamento de 
riscos de terceiros

@A OneTrust, plataforma de referência no mercado para gerar 
confiança, segue demonstrando liderança no fornecimento de uma 

plataforma diferenciada para ajudar as empresas a reduzir os riscos de 
terceiros e construir confiança mútua entre o negócio e seus tercei-
rizados, em todos esses domínios de risco. É o que aponta o relatório 
Forrester WaveTM: Third-Party Risk Management Platforms, Q2 2022, 
que avalia as plataformas de gerenciamento de riscos de terceiros mais 
relevantes e como elas se acumulam usando um rigoroso conjunto de 
critérios (OneTrust.com/br).

Kronoos traz ao mercado novas soluções 
com foco no segmento jurídico

@Fundada em 2017, por Alexandre Pegoraro, a Kronoos é uma 
plataforma de Big Data Analitycs com foco em compliance e 

prevenção à lavagem de dinheiro que vem se destacando no mercado 
com uma prestação de serviço única. O objetivo é oferecer para em-
presas de diferentes segmentos e tamanhos a possibilidade de uma 
Due Diligencie robusta, assertiva, acessível e transparente. A ideia 
surgiu quando Alexandre identificou a oportunidade de desenvolver 
uma plataforma, para fornecer informações que de fato mostrem a 
idoneidade de CPFs e CNPJs, que em algum momento possam ter 
alguma relação comercial. “Sempre atuei no segmento de consultoria 
e compliance e dentro desse contexto, percebi que era um mercado 
ainda pouco explorado e necessário para que as empresas possam 
atuar com mais segurança em seus segmentos. A ideia é que por meio 
de dados possamos evitar alianças que possam favorecer fraudes, 
lavagem de dinheiro e outras irregularidades”, destaca Alexandre 
Pegoraro, advogado e CEO da Kronoos (https://kronoos.com/).

Evento sobre a importância de reciclar o resíduo 
sólido convida a sociedade para o debate

@O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás 
apenas de EUA, China e Índia, e pesquisas recentes apontam 

que a geração só aumenta. Em 2019, o Brasil produziu 79,1 milhões 
de resíduos sólidos urbanos (RSU). Com a pandemia da COVID-19 
nos últimos dois anos, o consumo desses produtos cresceu cerca de 
4% nos lares dos brasileiros. Especialistas indicam que este aumento 
considerável está diretamente relacionado às novas dinâmicas sociais. 
Mais famílias passaram a trabalhar em esquema home office, com a 
diminuição do consumo de alimentos em restaurantes, por exemplo. 
Com isso, o delivery se fez mais presente para grande parte dos con-
sumidores (https://encontrolixozerosp.com.br/).

Plataforma para monitoramento de condições 
de tráfego urbano e nas estradas

@A Dahua Technology, especialista em soluções de AIoT inteli-
gentes e segurança eletrônica, lança plataforma inédita focada 

ricardosouza@netjen.com.br

qualquer celular ou computador em 
qualquer lugar que estiver”, explica 
o advogado.

 
Mas e a segurança? Perdi meu ce-

lular, perderei o arquivo? “Não. Essas 
tecnologias possuem softwares que 
possibilitam o arquivo ficar protegido 
fora do aparelho, tanto que você con-
segue acessá-lo de outros aparelhos. 
Para garantir a segurança do conteúdo 
é preciso sempre uma boa senha e to-
mar os mesmos cuidados que tomamos 
quando falamos de senha de banco 
ou das nossas redes sociais”, comenta 
Renan.

 
2 - Praticidade

“Crescemos imaginando que no futu-
ro os robôs fariam boa parte ou quase 
tudo o que precisamos fazer hoje. A tec-
nologia já permite que alguns serviços 
sejam feitos por inteligência artificial, 
por exemplo”. O advogado usa como 
exemplo processos e petições preen-
chidas automaticamente, após um ou 
dois dados inseridos. “Isso é muito mais 
prático e menos burocrático do que 

AI/Previdenciarista

Advogado Virtual

Renan Oliveira, advogado e cofundador 
do Previdenciarista.

Curso Técnico em Informática, 
totalmente gratuito

O Colégio Engenheiro Salva-
dor Arena (antigo Colégio Ter-
momecanica) inaugura uma nova 
opção de formação profissional: o 
Curso Técnico em Informática, 
totalmente gratuito. Destinado 
a candidatos que terminaram o 
Ensino Médio, mas que ainda não 
possuem curso superior, o novo 
curso tem duração de três semes-
tres, na modalidade presencial, e 
a primeira turma terá início no 
segundo semestre de 2022.

Desenvolvido para atender a uma 
crescente necessidade do mercado 
por profissionais da área de Tecno-
logia da Informação (TI), o Colégio 
desenvolveu uma grade que visa 
capacitar os alunos a atuar nas áreas 

de desenvolvimento e consultoria 
em sistemas, Help-Desk, análise de 
dados, telecomunicações.

A grade contempla conteúdos 
formativos para montagem, insta-
lação e configuração de sistemas 
operacionais, aplicativos e para 
Microcomputadores, Periféricos, 
Tablets, Celulares e servidores, 
manutenção de computadores de 
uso geral, de redes de computado-
res locais de pequeno porte, além 
de apresentar conteúdos para o 
desenvolvimento de algoritmos 
para softwares, tanto para o de-
senvolvimento de aplicativos em 
microcomputadores, quanto para 
web e mobile (http://colegiosalva-
dorarena.org.br/).


