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A evolução 
da tokenização 

no sistema 
financeiro brasileiro

O sistema financeiro 
vem passando 
por uma série de 
transformações, 
caracterizadas por 
ondas evolutivas cada 
vez mais rápidas e 
profundas 

Hoje é possível verifi-
carmos que diversas 
forças vêm atuando 

de forma simultânea e com-
binada, provocando toda 
essa aceleração evolutiva, 
seja no sistema como um 
todo, como também em al-
guns segmentos específicos, 
como é o caso dos meios de 
pagamentos. 

De um lado temos um 
novo consumidor exigindo 
novas e boas experiências 
a um preço cada vez mais 
competitivo, de outro lado, 
visualizamos uma ampla 
gama de inovações tecnoló-
gicas se tornando cada vez 
mais acessíveis, baratas e 
escaláveis.

Temos ainda as mudanças 
na estrutura regulatória do 
setor, facilitando a entrada 
de novos players e flexibi-
lizando diversas normas e 
regulamentos com o obje-
tivo de derrubar barreiras 
e aumentar a concorrência. 

Naturalmente esse novo 
cenário nos aponta tam-
bém para uma ampla gama 
de mudanças estruturais 
com efeitos práticos para 
o consumidor. A exemplo 
da chegada dos bancos 
digitais, do surgimento dos 
novos tipos de instituições 
financeiras focadas em 
pagamentos e crédito (em 
especial as instituições de 
pagamentos, sociedades 
de crédito, iniciadoras de 
pagamentos, dentre ou-
tras). Complementa esse 
cenário, a implantação dos 
pagamentos instantâneos, 
a digitalização do cartão de 
crédito, bem como o próprio 
movimento de moderniza-
ção dos bancos tradicionais. 

Acontecimentos como 
esses, que combinados 
com uma ampla adoção do 
Open Finance, certamente 
levarão o sistema financeiro 
brasileiro para um novo pa-
tamar de inclusão e experi-
ência na oferta de novos ser-
viços financeiros. Todo esse 
contexto nos demonstra 
uma realidade inexorável 
de que o mercado evoluiu, 
de que o consumidor mudou 
e o arcabouço regulatório 
obviamente também se 
ampliou sensivelmente. 

Visualizamos cuidado-
samente que novas ondas 
transformadoras começam 
a se formar no horizonte, 
impulsionadas principal-
mente pelas alavancas com-
portamentais, regulatórias e 
de inovações tecnológicas 
amplamente debatidas atu-
almente. Esse novo momen-
to começa a se desenhar 
a partir da combinação da 
chegada de diversas novas 
tecnologias, dentre elas as 
redes 5G, uso intensivo da 

inteligência artificial, além 
das plataformas financeiras 
baseadas em blockchain. 

O fato é que estamos ven-
do o início da construção de 
ambientes que antecipam os 
conceitos de metaversos e 
web 3.0, que adicionados 
à possível regulamentação 
dos criptoativos, em fase de 
discussão no Congresso, e a 
forte disposição do Banco 
Central no seu processo de 
desenvolvimento do projeto 
“real digital”, certamente 
nos levarão para novos 
caminhos ainda não expe-
rimentados em larga escala 
no Brasil.

Se realmente esse ce-
nário se concretizar num 
mesmo período de tempo 
e espaço mercadológico, 
seria impossível não sermos 
provocados, mais uma vez, 
a olharmos para frente e 
reconhecermos as fortes 
tendências de mais uma 
onda de mudanças estru-
turais que certamente irá 
afetar a dinâmica de oferta 
de serviços financeiros.

Esse novo momento po-
deria se traduzir naquilo 
que estamos chamando de 
“Tokenização da Econo-
mia”, se traduzindo num 
novo universo que abrange 
uma série de soluções base-
adas em ativos inteiramente 
digitais, aonde estariam 
inseridas as já conhecidas 
criptomoedas, mas que 
poderá representar um 
ambiente muito mais amplo 
do que isso. 

Por exemplo, hoje já é 
possível verificarmos uma 
enorme diversidade de tipos 
de ativos digitais servindo 
para os mais diferentes pro-
pósitos, seja um contrato de 
imóvel, um carro comparti-
lhado, um título de crédito, 
um acesso diferenciado a 
um clube de benefícios, 
direitos sobre marcas, so-
bre obras de arte, músicas 
ou obras literárias. Apenas 
para citar alguns poucos 
exemplos do seu potencial.

Enfim, chegamos no mo-
mento certo de nos apro-
fundarmos nas discussões 
regulatórias, tecnológicas, 
consumeristas, de segu-
rança cibernética e tantas 
outras necessárias para 
tratarmos de um novo mun-
do de opções, bens e ativos 
(tangíveis ou intangíveis), 
que poderão se fragmentar 
e se tornar mais acessíveis 
aos consumidores por meio 
dessas novas ferramentas 
de “tokenização”. 

E considerando que isso 
certamente se concretizará 
como mais uma onda evo-
lutiva na forma com que os 
serviços financeiros estarão 
sendo disponibilizados, 
o mais importante neste 
momento seria estarmos 
preparados e com a mente 
aberta para tudo aquilo que 
se apresenta no horizonte.
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Todos os meses são publicadas muitas notícias sobre golpes 
digitais e os cuidados que devemos ter para evitarmos nos 
tornar vítima dos golpistas. Rememorando as precauções, 
nunca se deve clicar em links desconhecidos ou duvidosos, 
fornecer dados por telefone e deve-se desconfiar quando 
o benefício oferecido é exagerado (como a venda de um 
produto por valor muito abaixo ao cobrado por outras lojas).

Mas, mesmo com esses cuidados, os golpes não param de 
aumentar e ganhar ‘roupagem’ nova, o que indica que há um 
“mercado” rentável para os bandidos que não estão sendo 
combatidos. Lembre-se sempre que o fraudador não tem 
acesso aos dados ou celular/computador, portanto, alguma 
atitude da vítima que permite esse acesso. De acordo com 
Francisco Gomes Junior, advogado especialista em direito 
digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de 
Dados Pessoais e Consumidor), as armadilhas mais comuns 
mexem com o emocional da vítima. 

“Seja porque diz que você ganhou um prêmio ou está re-
cebendo algum auxílio público; seja oferecendo uma grande 
oferta, proposta de emprego ou mesmo indicando que há um 
problema em sua conta bancária. Essas situações provocam 
alegria ou preocupação na vítima, ou seja, o primeiro passo 
é mexer com o emocional e induzir a pessoa a cometer um 
ato por impulso”.

Não se deve deixar levar pelo impulso eufórico de algum 
benefício que não se esperava, assim como as pessoas não 
devem se achar mais espertas que outras porque descobriu 
um investimento que rende o que os demais nem imaginam. 
É preciso pensar por que estão te oferecendo algo e agir 
racionalmente. Em dúvida, vale a consulta a sites das em-
presas indicadas, falar com o gerente da conta bancária e 
não tomar nenhuma atitude sem ter certeza da segurança.

Os golpes estão se sofisticando. Muitos deles agora se dão 
por meio de contatos repetitivos, ou seja, a vítima começa 
a comunicar-se com o golpista por aplicativo. As conversas 
ocorrem durante dias e a vítima vai adquirindo confiança, 
tornando-se vulnerável ao fraudador. 

Quando a confiança é estabelecida, pode surgir um golpe 
do amor (aquele em que se aproveitando-se da carência 
afetiva da vítima o fraudador estabelece algum relaciona-
mento com ela), um pedido de empréstimo por alguma 
urgência (como por exemplo doença na família) ou ainda 
a promessa de um investimento em criptomoedas que irá 
dobrar o valor investido. Para conseguir essa confiança, o 
golpista tem que saber conversar e analisar a vítima para 

A forma de abordagem dos golpistas
variam de caso a caso.

O hiring bonus (bônus de contratação, 
também conhecido como “luvas”) tem 
sido apontado por especialistas como 
uma ferramenta eficaz para atrair cola-
boradores competitivos nos processos de 
recrutamento. Contudo, no que tange à 
sua natureza jurídica, a ferramenta tem 
sido foco de debates tributários no âmbito 
da Previdência e ainda no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Entendimento recente do Carf, 
inclusive, estipulou que o bônus seria 
pago como uma compensação por pos-

síveis benefícios que um profissional 
tenha aberto mão no antigo emprego. 
O pagamento teria o objetivo de inde-
nizar o profissional pela ruptura do 
vínculo empregatício de antes como 
forma de reduzir riscos inerentes 
diante do novo vínculo empregatício.

A polêmica tributária se estabeleceu 
porque, de sua parte, a Fazenda Nacio-
nal compreende que o hiring bonus deve 
integrar o salário de contribuição, sobre 
o qual há incidência das contribuições 
previdenciárias, por representar uma 

antecipação do salário ou contrapres-
tação do serviço do beneficiário. 

De parte do contribuinte, há um mo-
vimento que busca afastar a incidência 
das contribuições ao descaracterizar a 
natureza salarial do hiring bonus sob 
o fundamento de que o pagamento é 
excepcional e dissociado da prestação 
de serviço do novo colaborar.

No entender do advogado Diego 
Weis Júnior, sócio do escritório Mo-
reira Garcia Advogados Associados, 
o hiring bonus é um meio importante 

de atração de talentos e deve estar 
separado das contribuições previden-
ciárias incididas sobre a remuneração 
paga de forma habitual. 

“É necessário, para a questão da 
incidência de contribuição previden-
ciária, que o valor corresponda a uma 
contrapartida por um serviço prestado, 
uma remuneração, o que não parece ser 
o caso do Hiring Bonus”, argumenta.

O advogado destaca ainda que os va-
lores pagos a título de hiring bonus não 
estão dentro do contrato de trabalho, 

tendo natureza indenizatória, conside-
rando que pode cobrir compensação 
de benefícios dos quais o profissional 
abriu mão na mudança de emprego.

“Dessa forma, a base de cálculo 
das contribuições previdenciárias 
não deve contemplar o hiring bonus, 
justamente por se caracterizar como 
um pagamento eventual, geralmente 
realizado apenas uma vez, e com forte 
apelo compensatório ou indenizató-
rio”, finaliza. - Fonte e mais informa-
ções: (https://moreiragarcia.adv.br/)
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Essa decisão ganha 
corpo especialmente 
quando esses empre-

sários começam a conhecer 
cada vez mais sobre a área 
em que atuam, algo bem 
comum quando tratamos da 
área da tecnologia.

Sim, vivemos um massivo 
avanço da transformação 
digital. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela CNI, 
hoje, negócios que utilizam 
pelo menos uma tecnologia 
no seu processo já represen-
tam 69% do total. Por outro 
lado, para nós que atuamos 
dentro dessas grandes com-
panhias, os canais de distri-
buição possuem um papel 
importante para manter a 
competitividade diante de 
um número cada vez mais 
elevado de concorrentes, 
incluindo empresas grandes 
e startups.

Há também a questão do 
perfil de venda do nosso 
nicho. O mercado de ino-
vações para gestão pede a 
nossa atenção com a dor do 
cliente, com o seu cenário 
de mercado e até mesmo 
com a sua cultura tecnoló-
gica. Ou seja, lidamos com 
uma venda que precisa ser 
extremamente próxima e 
diagnóstica. Sendo assim, 
para atender todo o Brasil 
grandes companhias contam 
hoje com diversas estra-

Segredos que alavancam os 
resultados das grandes companhias
É muito comum encontrarmos pequenos empreendedores optando por assumir a venda de portfólios 
conhecidos no mercado nacional e internacional

bém de lançamentos 
para o mercado.

	 •	 Desafios - Como 
todo investimento em 
uma nova empresa 
pressupõe, quando um 
empresário decide ser 
um canal de vendas, 
inicia-se também um 
processo de estudo e 
investimento. É im-
portante conhecer o 
mercado e principal-
mente, a concorrência. 
Ter consciência de que 
o conhecimento é a 
matéria prima de toda 
a operação do canal é 
imprescindível, assim 
como preparar inves-
timentos em capacita-
ção e desenvolvimento 
profissional do time 
que será envolvido.

	 •	 O segredo do sucesso 
- Os canais de venda 
de maior sucesso no 
mercado possuem três 
semelhanças importan-
tes: a soma de portfólio 
qualificado, investi-
mento em equipes bem 
preparadas e o olhar 
atento e constante para 
oportunidades, premis-
sas essenciais para os 
negócios de uma forma 
geral, em especial para 
os canais que atuam no 
mercado de tecnologia.

(*) - É Diretor de Mercado na Senior 
Sistemas (www.senior.com.br).

Quando o atendimento melhora, os impactos econômicos são 
ainda mais positivos.
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tégias, entre elas estão os 
canais de distribuição físicos 
e terceirizados. E se o atendi-
mento melhora, os impactos 
econômicos são ainda mais 
positivos possíveis. 

Dentro da minha expe-
riência posso afirmar que 
os canais de distribuição 
terceirizados podem contri-
buir com aproximadamente 
30% do faturamento total de 
uma empresa e em muitas 
ocasiões esse número pode 
ser ainda maior. O motivo 
desse crescimento acompa-
nha, além da transformação 
digital, o aumento de 20% 
na migração de sistemas do 
servidor local para a nuvem, 
dado apontado pelo Gartner 
em relação as movimenta-
ções de 2020 para 2021.
	 •	 Vantagens de ser 

canal - Entre atender 

um pequeno grupo de 
clientes ou avançar no 
mercado ampliando as 
possibilidades de ven-
das, a segunda opção 
salta aos olhos como 
uma oportunidade im-
perdível. Isso porque 
ao aderir a um portfólio 
de produtos de uma 
grande companhia, 
empresas passam a ga-
nhar fortes e importan-
tes argumentos para 
as vendas, são eles: 
clientes referência e 
ferramentas líderes de 
mercado.

  Com maior suporte, a 
parceria favorece ain-
da novas criações. Há 
canais que se aperfei-
çoam de tal forma que 
chegam a ter insights, 
sendo uma fonte tam-

Golpes Digitais se aperfeiçoam e 
fazem novas vítimas

identificar seus pontos vulneráveis, o que demonstra uma 
preparação, por vezes, um roteiro a ser seguido. 

Até o ghosting é usado em muitas situações, comenta 
Gomes Júnior. O ghosting é um fenômeno típico da era 
digital, época em que muitos mantem o hábito de manter 
várias conversas por aplicativo e que a toda hora “dão uma 
olhadinha” no celular para ver se há respostas ou novas 
conversas. No ghosting (que vem do ghost, fantasma em 
inglês), o golpista corta totalmente o contato com a outra 
pessoa, sem nenhuma explicação ou motivo. O que poderia 
ser uma coisa normal, na era digital não é. 

O desaparecimento desse ‘contato’ gera efeito psicológi-
co no interlocutor, que se sente rejeitado, ofendido e sem 
entender o que aconteceu, trazendo um sentimento ruim. 
“O golpista vem conversando todos os dias com a vítima, 
estabelecem uma relação. De repente, some sem dar sinais, 
o que deixa a vítima preocupada. E ele torna a aparecer 
dias depois, contando alguma história mirabolante para 
arrancar algum dinheiro da vítima. Situações como esta 
ocorrem inclusive como no filme O golpista do Tinder”, 
finaliza o advogado.

Como se pode notar, não somente novos golpes apare-
cem a cada mês, mas também a forma de abordagem dos 
golpistas variam de caso a caso. As precauções devem ser 
redobradas. - Fonte e outras informações, acesse: (https://
addp.com.br/).
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‘Hiring bonus’ é boa alternativa, mas requer cuidados previdenciários


