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Prefácio 

Lei de Murphy da Política Econômica:  
Quanto mais sabem e mais concordam os economistas têm menor 

influência na Política Econômica. Têm maior influência na Política 
Econômica quando sabem o mínimo e discordam veementemente. 

(Alan S. Blinder)   

Uma longa lista de distorções e deficiências pode ser 
diretamente atribuível ao planejamento centralizado. De fato, foram 
desastrosos alguns esquemas de planos abrangentes, concebidos por 
planejadores até bem-intencionados.  

No caso de planejamento de urbanizações, alguns viadutos e 
edificações tiveram de ser implodidos. O planejamento do comércio 
exterior, em vários países, especialmente no Terceiro Mundo, tem 
sido um meio de enriquecimento pessoal para quem tem o direito de 
emitir licenças de importação.  

Os planos de desenvolvimento às vezes são grandiosos e 
perdulários. Destas experiências fracassadas e de outras 
semelhantes, alguns políticos e economistas chegaram à conclusão 
de “fazer planejamento é ruim”. 

Entretanto, tem se mostrado um equívoco colocar confiança 
excessiva na ideia de, simplesmente, o mecanismo de livre-mercado 
ser capaz de fornecer todas as respostas para todos os problemas 
econômicos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra... 

Os neoliberais defendem a intervenção do Estado se limitar a 
controlar a oferta de dinheiro e fornecer um mínimo da gama dos 
chamados bens públicos. Citam, especialmente, a defesa militar e a 
segurança pública para proteção das propriedades dos ricos. 
Oficiosamente, toleram a extorsão dos pobres por milicianos 
ofertantes de “serviços clandestinos”.  

Por sua vez, os socialistas veem o funcionamento do mercado 
livre sempre gerar desigualdades excessivas de renda e dar origem a 
abusos monopolistas, a ciclos econômicos depressivos e ao 
desemprego. O Mercado leva à concentração e centralização de 
capital por meio de fusões e aquisições, acirra o conflito entre classes 
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sociais e também entre concorrentes em lugar da desejada 
cooperação harmoniosa. 

No entanto, ambos os grupos de dogmáticos – anticomunistas 
ferrenhos e socialistas obtusos – parecem estar enganados em suas 
louvações e certos em suas críticas. Os males observados existem, de 
fato, e precisam ser explicitamente reconhecidos e combatidos. 

As dificuldades enfrentadas pelo “socialismo realmente 
existente” (SOREX), centralizado e sem mercado, já foram 
amplamente discutidas. Concluiu-se do debate sobre o SOREX ser 
difícil ver como o planejamento central poderia ser viável sem algum 
tipo de mecanismo de mercado para ligar as partes, via negociações, 
e daí emergir um todo com o rumo planejado. 

Laissez-faire em contrapartida, isto é, a crença dos adeptos do 
“mercado deficiente existente” (MERDEX) de virtualmente todo 
planejamento ou provisão do setor público ser prejudicial ou 
desnecessário, ignora muito do acontecido no mundo real fora dos 
manuais. Não fazem a autocrítica necessária em relação ao 
neoliberalismo ocidental, derrotado em termos de desenvolvimento 
frente ao socialismo de mercado chinês. 

O investimento produtivo por parte do Estado é claramente 
uma iniciativa relevante, especialmente, durante uma Grande 
Depressão. As expectativas do setor privado estão pessimistas. Ele 
não se dispõe a investir, dado o excesso de ociosidade da capacidade 
produtiva.  

Dado o grau de incerteza enfrentado pelos investidores privados 
e o seu compreensível desejo de segurança, altas taxas de juros 
atraem aplicações financeiras e desestimulam investimentos 
produtivos. Isto se deve ao efeito negativo dessas taxas sobre a 
rentabilidade patrimonial dos potenciais tomadores de empréstimos 
para a alavancagem financeira. O esperado lucro operacional não 
cobre as despesas financeiras. 

Nessas circunstâncias, parece ser um notável ato de fé 
neoliberal imaginar os investimentos, especialmente, em longo prazo, 
serem feitos espontaneamente por empresários. Sem inovação e 
alavancagem financeira não seria racional se arriscar, embora os 
animal spirits ou os instintos dos empreendedores sejam idealizados.  
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Por “espíritos animais” a psicologia humana impulsionaria a 
economia. Referem-se ao papel desempenhado pelas emoções na 
tomada de decisão econômica. 

Várias formas de planejamento indicativo, diretrizes reforçadas 
pelos próprios planos de investimento do Estado diretamente em 
infraestrutura, tornam-se uma contribuição importante para orientar 
as decisões de investimento privado. Por exemplo, o governo sul-
coreano desempenhou um papel fundamental no processo de 
desenvolvimento de setores exportadores de grande sucesso da 
Coreia do Sul.  

Se baixas taxas de juros levam à poupança (corte de gastos em 
consumo), para capitalização das reservas financeiras em lugar dos 
juros compostos, é necessário rever conceitos. Em contexto de 
estagnação, após um Grande Depressão, não há incentivo de retorno 
para cobrir o risco de demandar recursos de terceiros para somar aos 
recursos próprios e elevar a rentabilidade patrimonial acima das 
despesas financeiras.  

Sem alavancagem financeira do setor privado, de quem deveria 
ser a preocupação estratégica de pensar sobre as consequências para 
o Brasil, por exemplo, do esgotamento da demanda por petróleo por 
conta da eletrificação automobilística? Quem enfrentará o problema 
do desemprego tecnológico, dada a robotização das fábricas e a 
automação digital dos serviços empregadores em massa, inclusive os 
serviços públicos? 

Requer obstinação ideológica de alto dogmatismo para não ver 
um plano de transferência de domínio tecnológico ou uma Renda 
Básica da Cidadania serem desejáveis de acordo o interesse nacional. 
Os adeptos do “individualismo metodológico” chegam ao ponto de 
afirmar não haver interesse coletivo distinto dos interesses 
individuais dos cidadãos!  

Mesmo em uma suposição tão extrema, incapaz de uma visão 
sistêmica ou holista, ainda deve ser reconhecido os interesses 
individuais ou setoriais poderem entrar em conflito uns com os 
outros. Por exemplo, muitas pessoas podem desejar estacionar carros 
em uma rua estreita, literalmente, ficam no caminho umas das outras 
e a autoridade pública tem de resolver a bagunça. O Estado coordena 
e/ou regula O Mercado. 
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Docas, aeroportos, sistemas de trânsito rápido, entre outros 
exemplos, têm efeitos de ampla disseminação na lucratividade da 
indústria, nos valores de mercado das propriedades, em diminuir a 
perda de tempo em congestionamentos, etc. Essas externalidades 
não aparecem, diretamente, nas contas empresariais de lucros e 
perdas.  

Pela ótica estritamente mercadológica, os metrôs não deveriam 
fazer parte de um plano de transporte para as metrópoles, porque – 
como é de fato – “eles não se pagam diretamente com tarifas”. Os 
individualistas metodológicos estão completamente enganados por 
não disporem de uma visão holística de um sistema complexo.  

Em praticamente qualquer instituição, desde o Estado a uma 
empresa ou universidade, é frequentemente possível o interesse 
percebido de uma parte entrar em conflito com a do todo. Embora 
seja complexo e demorado tentar “internalizar” todas as 
externalidades, é essencial tentar identificar contradições e conflitos 
de interesse, quando estes são relevantes para o mau desempenho 
macrossistêmico.  

Não se deve esquivar da questão, fingindo eles deixarem de 
existir sem os apropriados arranjos legais e institucionais. A 
intervenção do Estado é uma forma de lidar com esses problemas 
coletivos, atuando para satisfazer o interesse geral. 

Os investidores em ações, principalmente, em momentos de 
incerteza e altas taxas de juros, têm um horizonte de curto prazo. O 
especulador espera acumular rapidamente, o empreendedor planeja 
rentabilizar seu capital em prazo maior.  

Na verdade, os detentores de capital não estão muito 
preocupados com os acontecimentos além da recuperação do 
investido. O “resto” não é necessariamente do interesse do capitalista 
não altruísta, pouco somando para a sociedade. 

Alguns anticomunistas radicais possuem uma inadequada 
conexão mental contra quaisquer planejadores. Precisam ser 
lembrados do fato de os ciclos econômicos já existiam antes da 
conquista de poderes por parte dos sindicatos e dos partidos 
trabalhistas. O desemprego crônico, em uma economia de mercado, 
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pode ser um desperdício de recursos tão irracional quanto qualquer 
coisa ineficaz acontecida em uma economia planejada centralmente.  

A noção de os mercados de trabalho se equilibrarem com 
flexibilidade dos salários, todas as imperfeições serem remediáveis 
por um livre sistema de preços relativos, é certamente um mito, 
derivado do modelo neoclássico de equilíbrio geral. A competição real 
requer capacidade produtiva não utilizada, ou seja, capacidade ociosa 
planejada para suportar súbita expansão da demanda agregada.  

O capitalismo resulta, necessariamente, em “vencedores e 
perdedores”. Caso contrário, como poderia a competição realmente 
prosseguir sem essa motivação? 

Há um sério perigo de desemprego de longa duração, induzido 
pela tecnologia. Pode representar uma grande ameaça à estabilidade 
social o desperdício do chamado “capital humano”, isto é, a 
capacidade pessoal de ganhar a vida ou sobreviver em uma economia 
de mercado.  

No entanto, combater o desemprego por meio de uma política 
expansionista às cegas pode gerar inflação em aceleração. Por isso, 
pode se considerar adequada a adoção de uma política de rendas 
como parte de um plano em longo prazo. 

No esforço de planejar e controlar, erros graves foram e podem 
ser cometidos. No entanto, o fato de terem ocorrido erros terríveis no 
planejamento centralizado, em um “socialismo realmente existente”, 
não prova sequer um poder de planejamento indicativo deva ser 
possuído pelas autoridades públicas em uma economia de mercado, 
atrasada em termos tecnológicos e em Grande Depressão. 

Esse assunto é altamente controverso porque as ideologias de 
esquerda e direita influenciam fortemente as políticas e as 
formulações teóricas. Atualmente, em muitos países ocidentais, os 
defensores do planejamento estão travando uma batalha ideológica. 
Em função da transformação da China na maior potência econômica 
em termos de PIB (PPC), a força dos fatos impuseram os planos de 
Biden nos Estados Unidos. 

É necessário distinguir entre plano do mandato governamental 
e planejamento estatal de longo prazo. O primeiro é de médio prazo 
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com seu fim em um quadriênio. O outro dura até a maturação dos 
investimentos.  

Por exemplo, investimento em usina hidrelétrica ou em 
extração de petróleo em águas profundas tem maturação de oito a 
dez anos. Questão de Estado perdura, mas deve ser tratada como 
inadiável. Um exemplo é a resolução do problema de favelas no Brasil 
com urbanização e transformação em bairros populares com todos os 
serviços públicos disponíveis, ou seja, não monopolizados por 
milicianos oriundos de polícias militares.  

O déficit habitacional urbano atual é estimado em 5.885.500 
Unidades Habitacionais (UH) e o déficit rural soma mais 1.055.136 
UH. No Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o maior programa de acesso 
à moradia da história brasileira, houve a contratação 6.064.980 UH e 
foram entregues 5.090.660 UH até o primeiro semestre de 2021.  

Se a Presidenta Dilma Rousseff não tivesse sido golpeada, teria 
dado continuidade do MCMV no ritmo do seu primeiro mandato. Com 
mais dois mandatos com essa prioridade, teria sido possível acabar 
com o déficit habitacional em dezesseis anos.  

Esses planos governamentais são necessariamente altamente 
agregados e contêm objetivos amplos, relacionados principalmente à 
capacidade produtiva, portanto, ao investimento. Já o mix de 
produtos – Internet das Coisas (IoT), rede 5G, AgTech e AgFintech, 
Telemedicina, infraestrutura de telecomunicações, transformação 
digital, iluminação, mobilidade urbana, eletrificação de veículos, 
logística (rodovias-ferrovias-portos-aeroportos), petróleo e gás, 
energia elétrica e energias renováveis, entre outros –  será adaptado 
aos requisitos temporais imediatos e não pode ser previsto com 
antecedência em detalhes.  

Um plano de longo prazo busca ser equilibrado no sentido de 
entrada-saída ou insumo-produto. Os planejadores monitoram os 
chamados saldos de materiais para os principais produtos, garantindo 
a disponibilidade planejada corresponder à utilização planejada.  

Esses planos, caso sejam centralizados, têm dificuldades 
operacionais. Sem destinatário, ou seja, sem ser “sob demanda”, 
nenhuma empresa específica pode ser instruída a agir. A encomenda 
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não deve ser apenas o atendimento do Comitê Central de 
Planejamento.  

No mundo ocidental, dada a crise fiscal das economias de 
mercado, surgiu a necessidade de incorporação de empresas privadas 
nos próprios planos quadrienais. Foi o meio de torná-los viáveis e 
relacionar várias normas e incentivos a eles.  

Na realidade, executar 'micro' planos estratégicos para quatro 
anos à frente é difícil, mas não uma impossibilidade absoluta. Mesmo 
planos anuais são notoriamente instáveis. São alterados, 
repetidamente, para fazer ajuste frente ao inesperado ou para corrigir 
erros tardiamente identificados. 

A elaboração de planos de longo prazo relativamente agregados 
– e “não resolvidos em detalhamento” – não representa uma tarefa 
impossível, mesmo havendo várias centenas de itens a contemplar de 
maneira sistêmica. O problema é a execução. 

O plano operacional anual, elaborado nos últimos meses do ano 
anterior e dividido por trimestres e por meses, também podem 
apresentar problemas formidáveis. Os planos de produção para 
milhares de produtos e implicam cada um exigir inúmeras matérias-
primas e gerar muitos subprodutos ou variedades.  

Entrar em maiores detalhes a priori causaria um atraso 
excessivo e, possivelmente, desatualização rápida. Esta é apenas 
uma das dificuldades atribuíveis à escala da coordenação necessária 
para implementar todas as instruções de um plano geral.  

Como cada um dos milhares de produtores requer numerosos 
insumos a serem fornecidos por meio do mecanismo de alocação, e 
como cada empresa deve receber instruções específicas, relativas à 
produção e aos insumos, mesmo de forma relativamente agregada, a 
carga de responsabilidade sobre os planejadores é enorme. A tarefa 
essencial de coordenação torna-se ainda mais complicada pelo fato 
dela ser compartilhada, de maneira especializada, por vários 
Departamentos técnicos em Ministérios separados. 

Embora as empresas devam operar de acordo com uma 
contabilidade orçamentária de custos e receitas, na verdade, a verba 
e os preços não podem desempenhar um papel passivo, ao ser dada 
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prioridade aos indicadores de cumprimento do planejamento central. 
A ausência de qualquer incentivo para economizar recursos significa 
desperdício na certa. 

 O Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou essa realidade 
no Brasil. Em 2018, foram identificados mais de 38 mil contratos de 
obras com recursos da União. Desse total, havia mais de 14 mil 
contratos, somando R$ 144 bilhões, “paralisados”.  

Deficiência técnica, problemas no fluxo orçamentário e 
financeiro e abandono das obras pelas empresas contratadas foram 
algumas das razões apontadas. Os planos compulsórios de redução 
de custos com economia de material não podem entrar em conflito 
com o objetivo de fornecer o requerido pelo governo de plantão.  

O planejamento central no socialismo realmente existente 
(SOREX) fracassou no sentido de ter levado a um totalitarismo 
inoperante. Embora os cidadãos fossem livres para gastar seus 
salários em mercadorias nas lojas estatais a preços fixados pelo 
Estado, não havia uma ligação econômica direta ou feedback desses 
preços de consumidores aos preços dos produtores, estabelecidos no 
mercado de atacado. O sistema de preços relativos não funcionava 
como indicador de alocação de capital. 

Em tais casos históricos do SOREX, constatou-se ser um 
equívoco considerar O Mercado sempre como um inimigo a ser 
limitado ou excluído. A priori, as matérias-primas e os produtos a 
serem fornecidos, seja para a demanda intermediária, seja para a 
demanda final, já tinham os preços prefixados – e fora da realidade. 
Infelizmente, no caso, o mundo real é variável e imprevisível com 
certeza.  

Racionamento capitalista se faz com elevação de preços. 
Racionamento socialista se dá através de fila por ordem de chegada. 
O primeiro dá a sensação de abundância pela sobra de mercadorias 
não vendidas, devido à falta de poder aquisitivo de parte da 
população.  

O segundo resulta em estado de permanente escassez, porque 
nem todos os consumidores, possuidores de poder de compra, 
conseguem os produtos desejados. Daí surgem os negócios em 
mercado paralelo, com venda livre de mercadorias controladas. 
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Um sistema de planejamento como este torna-se cada vez mais 
incapaz de dar conta dos desafios do conhecido como “crescimento 
intensivo”, ou seja, crescimento baseado no uso mais eficiente de 
recursos escassos. Esse sistema confere às autoridades políticas, isto 
é, aos funcionários do Partido único e do Estado autodenominado 
socialista, um alto grau de controle burocrático sobre os recursos 
materiais e humanos, mas é ineficaz, não causa o efeito esperado por 
ser inoperante. 

Para evitar revoltas, o SOREX desenvolveu uma espécie de 
contrato social informal com as massas de trabalhadores: segurança 
de emprego, tolerância com lentidão no trabalho, preços das 
necessidades básicas e aluguéis abaixo do custo. Quaisquer 
mudanças em direção a um “socialismo de mercado” do tipo da China 
moderna encontravam, por causa do autoengano soviético, uma 
resistência considerável na sua nomenclatura dirigente, tornando o 
sistema distante do socialismo desejado pelos militantes. 

Planejamento e Mercado têm sido vistos como opostos 
incompatíveis, tanto por socialistas sectários quanto por 
anticomunistas dogmáticos. No entanto, uma mistura dos dois é 
essencial em qualquer sociedade moderna.  

Esses e outros temas são tratados neste meu novo livro digital, 
Política e Planejamento Econômico (PPE). Fiz uma longa pesquisa em 
fontes jornalísticas para levantar as inovações tecnológicas e 
financeiras recentes e como elas afetam a política econômica em 
curto prazo e o planejamento econômico em longo prazo. 
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Parte II – 
Planejamento 

Econômico  
em Longo Prazo 
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4. Inovações Tecnológicas 

Paulo Gala é professor da FGV-EESP. Ele expõe sua visão novo-
desenvolvimentista em artigo publicado no Valor Econômico 
(25/06/21). Para ele, “o desafio da indústria brasileira é conquistar 
mercados mundiais, em geral, muito concentrados. Só assim poderá 
atingir a escala necessária para dar os saltos tecnológicos necessários 
para levar ao progresso. Apenas produzir para o mercado interno não 
será suficiente”. 

Está nesse ponto talvez a grande diferença em relação à 
estratégia social-desenvolvimentista, adotada por muitos 
economistas defensores não de uma estratégia asiática volta para a 
exportação industrial, mas sim de um crescimento com distribuição 
de renda. Medidas de incentivo a investimentos voltados para o 
mercado interno com simultânea adoção de políticas sociais ativas 
para o aumentar com a inclusão social dos atuais excluídos por conta 
de pobreza configurariam uma estratégia mais adequada em lugar da 
impossibilidade atual de competir com os países asiáticos de 
exportadores de bens industriais. 

Ambas correntes de pensamento econômico concordariam com 
o seguinte argumento. “O fato de termos muitas indústrias 
multinacionais e menos empresas de capital nacional agrava nosso 
desafio, pois estas têm resistência em transferir seus centros de 
pesquisa para o Brasil e usar nosso país como plataforma 
exportadora. Isso poderia trazer grande volume de empregos de 
qualidade”. 

A indústria brasileira está em retrocesso relativo. Ainda não tem 
a capacidade produtiva e técnica e escala interna, mas pela dimensão 
de sua população e de seus recursos naturais, o Brasil tem potencial 
para usufrutar acima de muitos países emergentes no mundo.  

A exportação industrial brasileira ainda é muito pequena, nos 
mercados mundiais, quando comparada à dos países ricos. Muitas 
das indústrias localizadas no país dependem ainda de tarifas para 
resistir à competição nesse universo de grande concentração 
mundial. Não se trata de incompetência dos trabalhadores, mas por 
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falta de condições tecnológicas de competir da porta da fábrica para 
fora. 

A propriedade de marcas, patentes, processos produtivos 
proprietários e grande escala cria poder de mercado sob domínio dos 
gigantes industriais do mundo. Eles competem entre si e deixam 
pouco espaço a empresas entrantes de países de renda média como o 
Brasil.  

Existem barreiras à entrada nos mercados mundiais. Elas 
impedem o avanço de empresas nacionais restantes. Trata se de uma 
competição assimétrica e desigual, para não mencionar o grande 
custo tributário relativo, elevado custo de capital e pobreza de 
infraestrutura do país. 

Em qualquer mercado disputado agressivamente pelas marcas 
multinacionais instaladas no país, tornar a importação mais atrativa é 
um convite à corrosão da indústria nacional. Além de não melhorar a 
posição da indústria brasileira no fluxo de comércio global, o 
resultado mais provável de um corte de tarifas de importação, 
defendida por economistas neoliberais, será a interrupção da 
produção doméstica com transferência para plataformas de produção 
e exportações em outros países.  

Essa será apenas uma decisão lógica por parte das empresas 
multinacionais. A indústria brasileira perderá o potencial de subir na 
escada tecnológica com futuras aprendizagens. 

Nesse cenário, quando expostas à concorrência mundial sem 
proteção tarifária condizente com a realidade brasileira, vista da porta 
da fábrica para fora, as indústrias nacionais sucumbem ao poder das 
gigantes produtoras do mundo. Elas apenas escolhem quais países 
serão suas plataformas exportadoras.  

Ao governo brasileiro caberia enxergar isso e turbinar o 
potencial produtivo já existente com redução do custo de capital, 
melhora de infraestrutura, busca de transferência tecnológica e 
ganhos de escala na produção brasileira, além do combate ao 
dumping sofrido. Não enxergar essas assimetrias e apenas cortar 
tarifas, alegando ineficiência produtiva, é fechar os olhos à realidade 
do mundo empresarial como ele de fato é. 
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Ao invés de miopia, o governo deveria se esforçar para 
enxergar mais longe. Paulo Gala sugere, por exemplo, “colocar metas 
de sofisticação tecnológica e conquista de mercados mundiais para 
empresas nacionais e multinacionais aqui instaladas em troca de 
tarifas temporárias. Assim fizeram a Coreia do Sul, Japão e China 
para se tornarem os gigantes que são hoje. Apenas cortar tarifas 
simplesmente não levará o país ao desenvolvimento econômico”. 

4.1.  Internet das Coisas 

Estudo e Plano Nacional de Internet das Coisas 

Em paralelo com o lançamento da Consulta Pública, em 
dezembro de 2016, o MCTIC assinou acordo de cooperação com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
para juntos conduzirem o estudo de Internet das Coisas. O BNDES 
havia sido recém-contratado por meio do Fundo de Estruturação de 
Projetos (FEP) nº 01/2016. 

Esse estudo tem como objetivo a realização de diagnóstico 
detalhado e proposição de políticas públicas no tema Internet das 
Coisas. Foi vencido pelo Consórcio formado pela Consultoria 
McKinsey, pela Fundação CPqD e pelo escritório Pereira Neto & 
Macedo Advogados. 

O Estudo IoT iniciou-se em janeiro de 2017. Foi finalizado em 
outubro do mesmo ano com o lançamento do Plano de Ação. Este 
documento contém as 60 iniciativas propostas pela equipe gestora do 
Estudo, formada pelo MCTIC, BNDES e Consórcio.  

O lançamento foi feito na Futurecom, em São Paulo, maior 
evento da indústria de TICs do país. Os resultados obtidos pelo 
estudo serviram de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de 
IoT, lançado após a conclusão do estudo. 

Constituído de 4 fases, na fase 1 do Estudo IoT foi feito 
diagnóstico detalhado do ecossistema brasileiro de IoT, incluindo 
benchmark internacional e roadmap tecnológico, bem como definição 
da aspiração do país para a Internet das Coisas. Com a contribuição 
de diversos especialistas, o Comitê Gestor do estudo propôs e foi 
aprovada a seguinte Aspiração do Brasil em IoT: 
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“Acelerar a implantação da Internet das Coisas como 
instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade 
brasileira, capaz de aumentar a competitividade da economia, 
fortalecer as cadeias produtivas nacionais, e promover a 
melhoria da qualidade de vida.” 

!  
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Neste sentido, para alcançar essa aspiração, o país focará 
nesses três desafios, sendo dois deles do lado da demanda 
(competitividade e qualidade de vida) e um do lado da oferta 
(cadeias produtivas nacionais). Na fase 2, encerrada em junho de 
2017, o objetivo foi priorizar ambientes de utilização e casos de uso 
de soluções de IoT com grande impacto no adensamento da cadeia 
produtiva, na competitividade dos setores econômicos do Brasil e na 
qualidade de vida dos cidadãos. 

A partir da delimitação de dez ambientes, foi conduzido o 
processo de priorização em três grandes etapas. Elas levaram à 
matriz de priorização, observando simultaneamente o potencial de 
demanda, o potencial de oferta e a capacidade de desenvolvimento 
de cada um dos ambientes. 

Com a aplicação de um framework desenhado para capturar as 
particularidades do contexto brasileiro de IoT, os ambientes 
priorizados foram aqueles com destaque em cada um dos macros 
atributos:  

1. o potencial de demanda de Cidades,  

2. o potencial de oferta para Saúde e  

3. a capacidade de desenvolvimento do Rural. 

Além dos três ambientes citados, foi incluído também um 
quarto ambiente, de Indústrias, dada a relevância desse segmento 
para o Brasil. Serão inclusos casos práticos de soluções de IoT tanto 
no ambiente de fábricas (com destaque para os setores automotivo e 
têxtil) como também no ambiente das indústrias de base com 
destaque para os setores de petróleo & gás e mineração. 

Em paralelo ao aprofundamento dos Ambientes, a próxima fase 
do estudo incluiu o aprofundamento dos principais desafios referentes 
às frentes horizontais de trabalho, que perpassam todos os 
ambientes. São elas: 

1. Capital Humano; 

2. Inovação e Inserção Internacional 

3. Infraestrutura de Conectividade e Interoperabilidade; 
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4. Regulatório, Segurança e Privacidade de Dados. 

Na fase 3, em cada um dos ambientes priorizados, o Estudo IoT 
irá: 

1. identificar desafios do ambiente e definir metas e objetivos; 

2. priorizar e detalhar casos de uso; 

3. realizar análise de focos tecnológicos por caso de uso 
priorizado; 

4. elaborar plano de ação. 

Na quarta e última fase do Estudo IoT (fase 4), foram definidos 
o suporte à implementação do Plano Nacional de IoT, estabelecendo 
as diretrizes gerais e as propostas de ações concretas com metas 
alcançáveis que deverão ser buscadas desde o seu lançamento. 

Instituído pelo Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019, o 
Plano Nacional de Internet das Coisas tem com a finalidade de 
implementar e desenvolver a Internet das Coisas no País. Basea-se 
na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas as 
diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados 
pessoais. 

São objetivos do Plano Nacional de Internet das Coisas: 

I -  melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover ganhos 
de eficiência nos serviços, por meio da implementação de 
soluções de IoT; 

II -promover a capacitação prof iss ional relacionada ao 
desenvolvimento de aplicações de IoT e a geração de empregos 
na economia digital; 

III - incrementar a produtividade e fomentar a competitividade das 
empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT, por meio da 
promoção de um ecossistema de inovação neste setor; 

IV - buscar parcerias com os setores público e privado para a 
implementação da IoT; e 
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V -  aumentar a integração do País no cenário internacional, por 
meio da participação em fóruns de padronização, da cooperação 
internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação e da 
internacionalização de soluções de IoT desenvolvidas no País. 

Para o acompanhamento da implementação do Plano Nacional 
de Internet das Coisas, foi criado a Câmara de Gestão e 
Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação 
Máquina a Máquina e Internet das Coisas - Câmara IoT, a qual 
compete: 

I -  monitorar e avaliar as iniciativas de implementação do Plano 
Nacional de Internet das Coisas; 

II -  promover e fomentar parcerias entre entidades públicas e 
privadas para o alcance dos objetivos do Plano Nacional de 
Internet das Coisas; 

III -  discutir com os órgãos e entidades públicas os temas do plano 
de ação de que trata o art. 5º; 

IV -  apoiar e propor projetos mobilizadores; e 

V -  atuar conjuntamente com órgãos e entidades públicas para 
estimular o uso e o desenvolvimento de soluções de IoT. 

Investimentos em Internet das Coisas 

Jacílio Saraiva (Valor, 22/12/20) informa: os investimentos 
globais no setor de internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) não 
escaparam dos efeitos da pandemia. A consultoria IDC revisou para 
baixo os gastos de 2020, previstos em novembro de 2019.  

Os aportes devem alcançar US$ 742 bilhões este ano, aumento 
de 8,2% em relação a 2019, mas longe da expectativa de 
crescimento anterior de 14,9%. É possível a marca de dois dígitos 
retornar em 2021 e atingir uma taxa composta anual de crescimento 
de 11,3% entre 2020-2024. 

Os menores saltos nos orçamentos de IoT são os setores com 
maior desaceleração econômica causada pela crise sanitária. Serviços 
ao consumidor, incluindo hotéis, parques temáticos e entretenimento, 
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devem apresentar queda de 0,1% nos investimentos, ante o ano 
anterior.  

Com crescimento mais comedido em 2020, estiveram 
manufatura (4,3%), petróleo e gás (5%) e transporte (5,7%). As 
áreas de saúde, seguros e educação estiveram menos afetadas com 
14,5%, 12,3% e 11,9%, respectivamente. Os gastos do consumidor 
final com soluções IoT subiram 13,9%.  

O estudo da IDC analisou o direcionamento de verbas para IoT 
em 14 categorias de tecnologias, com 81 casos de uso em 20 
setores, em 53 países. No Brasil, alguns grandes projetos foram 
postergados porque parte das companhias reduziu atividades com o 
distanciamento social ou preferiu segurar despesas de tecnologia por 
conta da indefinição na economia. O mercado nacional de IoT deve 
ter finalizado o ano 2020 com 2% do total global estimado ou US$ 
14,8 bilhões em investimentos. 

Apesar da interrupção nas provisões, grupos de médio e grande 
porte de áreas como manufatura, agronegócio, varejo e logística 
continuaram orçando projetos de conexões sem fio no Brasil. Esses 
compradores recorrem a fornecedores de sensores, processadores, 
soluções de comunicação e serviços em nuvem para armazenamento 
de dados associados à IoT. 

O nicho de serviços, incluindo a instalação de equipamentos, 
responde por cerca de um terço de todos os gastos globais de IoT no 
ano. As faturas com hardware, dominadas por vendas de sensores, 
acompanham a mesma demanda, enquanto o segmento de software 
terá o ritmo mais rápido do ramo de tecnologia em 2020, com uma 
taxa anual composta de crescimento de cinco anos de 13,5%, 
apoiado por entregas de aplicativos e sistemas de análise de dados.  

No Brasil, executivos de grandes fornecedores de tecnologia, 
como IBM, Intel e Microsoft, além de Cisco, Oracle, Huawei e 
American Tower continuaram acelerando durante 2020. Os planos em 
2021 ao incluírem o lançamento de soluções combinadas com 
parceiros, novos centros de pesquisa em 5G e IoT, e a compra de 
empresas para ganhar mercado. As futuras redes 5G promovem o 
arranque da indústria de IoT no mundo. 
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A IBM Brasil tem investido no desenvolvimento de ecossistemas 
de inovação aberta com parceiros da cadeia de IoT, como produtores 
de equipamentos e empresas de telecomunicações. Um exemplo é a 
dona do Watson, um dos sistemas de inteligência artificial (IA) mais 
populares do mundo, é a plataforma Maximo, de gerenciamento de 
ativos industriais, nas áreas de energia e saneamento. 

Especialista em IoT da Intel Brasil, no setor de chips de 
computador, diz a onda de adesão à internet das coisas se encaixar 
na mudança de estratégia da marca: de corporação centrada em 
computadores para companhia com foco em dados. A previsão era, 
em 2025, 55% de todas as informações produzidas serem geradas 
pela IoT, mas com a pandemia e o impulso à transformação digital, a 
expectativa é esse número crescer mais. 

Mais da metade da receita da Intel (US$ 19,83 bilhões no 
primeiro trimestre de 2020) já está concentrada na cesta de dados, 
incluindo negócios de IoT, IA, datacenters e nuvem. No ano passado, 
a Intel apresentou sua 11ª. geração de processadores, com 
desempenho 23% superior a outras versões, e voltada à aplicações 
de IoT. Os desenvolvedores podem acelerar a criação de projetos na 
indústria, varejo, cidades inteligentes e saúde. 

A Cisco, da área de TI e redes, atua com IoT há mais de dez 
anos e hoje mira segmentos como energia, mineração e transportes. 
A principal estratégia no Brasil é ajudar as empresas a resolverem 
problemas de conectividade e segurança, os maiores entraves para a 
implementação de projetos de impacto. 

A lista de clientes inclui uma indústria de bebidas com utilização 
de soluções de conexão sem fio para aumentar a eficiência na linha 
de produção. Entre os contratos mais recentes, uma companhia de 
óleo e gás aplica recursos de realidade aumentada a fim de reduzir o 
número de funcionários em campo e minimizar o risco de contágio da 
covid-19. O Brasil ainda está um pouco atrás na implementação de 
projetos de larga escala, mas atingiremos o mesmo patamar do resto 
do mundo nos próximos cinco anos caso ocorra um planejamento. 

Um dos movimentos mais recentes da multinacional americana 
para incrementar a participação no setor foi a aquisição, este ano, da 
Fluidmesh, empresa liderada por um grupo de pesquisadores italianos 
dentro do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados 
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Unidos. Ela é uma tecnologia capaz de prover conectividade sem fio, 
de alta velocidade e sem “soluços”, para trens com velocidade de 300 
quilômetros por hora. Também pode ser usada na operação remota 
de máquinas em terminais portuários ou em caminhões autônomos 
em minas. 

Os projetos de internet das coisas (IoT) no Brasil devem ganhar 
mais escala com:  

1. a maior disseminação da cultura de transformação digital entre 
as empresas,  

2. o avanço das redes de telecomunicação 5G, e  

3. a capacitação da mão de obra.  

Alianças entre fornecedores de soluções, centros de pesquisas e 
companhias interessadas em testar soluções no dia a dia também 
podem destravar contratos. Um dos principais obstáculos para o 
avanço da IoT é a resistência das empresas em decidir investir no 
‘novo’, frente ao ‘tradicional’.  

Nem sempre os benefícios das novas tecnologias são visíveis no 
curto prazo. Dificilmente todos os conhecimentos necessários para 
realizar um projeto poderão ser encontrados em um único provedor. 

Os fornecedores devem investir na composição de comunidades 
técnicas ou ecossistemas de inovação para alavancar parcerias de 
negócios. Em IoT, a palavra “aliança” tem uma conotação ainda mais 
estratégica. 

A plataforma Azure disponibiliza serviços de IoT. Destaca um 
dos principais desafios do mercado ser o ajustamento da percepção 
de valor das implementações. Os clientes devem ter em mente é qual 
será o custo real e o retorno do investimento esperado. 

A segurança das aplicações também perturba os clientes em 
potencial. Segundo a pesquisa IoT Signals da Microsoft, 97% dos 
tomadores de decisão nas companhias têm preocupações sobre o 
risco de conectar ativos. A privacidade dos dados é um dos principais 
receios para cerca de 50%. 
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A American Tower, provedora de infraestrutura para 
telecomunicações com mais de 19 mil torres no país, afirma ser 
preciso fortalecer a cultura de transformação digital nas empresas 
para escalar projetos. A companhia americana, no Brasil desde 2000, 
já investiu US$ 2,7 bilhões e celebrou onze acordos de cooperação 
tecnológica com centros de pesquisa em IoT no país.  

O alcance da rede passou de 112 cidades, em setembro de 
2019, para 265. Anunciou um acordo com o Parque Tecnológico de 
Belo Horizonte (BH- Tec). Ele vai abrigar o primeiro centro de 
referência em IoT na capital mineira. 

Apesar de não desenvolver ou fornecer aplicações de IoT, a 
Huawei está trabalhando para construir um ambiente de negócios 
para agilizar as entregas dessa indústria no Brasil. A fornecedora 
chinesa de equipamentos para redes 5G afirma a IoT está mudando o 
foco de inovação tecnológica para a inovação nas aplicações. 

Os clientes de arquitetura cloud e tecnologias emergentes da 
Oracle na América Latina têm a expectativa de não apenas conectar 
dispositivos, mas extrair “inteligência” dos dados gerados por eles. A 
empresa tem priorizado a entrega de soluções para gestão de ativos 
e de produção em setores como agronegócio e saúde. 

Há três anos, inaugurou o Customer Innovation Labs em São 
Paulo, para estimular a colaboração, em áreas como sensores e 
softwares de inteligência de dados. Projetos de IoT exigem métodos 
de cocriação e experimentação com protótipos para garantir eficiência 
e valor aos negócios dos clientes. 

IoT e Agência Bancária Digital do Futuro 

A atividade financeira trabalha na configuração da agência 
bancária digital do futuro. Ela terá um modelo operacional bem 
diferente do existente atualmente.  

Com Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) embarcada 
nos dispositivos e o auxílio de outras tecnologias de ponta, como 
Inteligência Artificial (IA) e sistemas de análises de grandes volumes 
de dados, a agência bancária digital do futuro terá uma abordagem 
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em venda consultiva e inteligência de serviços – e não em operações 
transacionais, como ocorre atualmente. 

No Brasil, por exemplo, as agências bancárias funcionam como 
um centro de serviços para atender sobretudo clientes das classes C, 
D e E. Eles, normalmente, precisam de ajuda. Esse modelo tem um 
custo operacional muito alto. 

Projetos relacionados à construção dessa nova agência já estão 
sendo implementados em mercados mais avançados. No Brasil, o 
processo de adoção foi acelerado com a pandemia. A Microsoft tem 
iniciativas junto a cinco dos dez maiores bancos atuantes no país. 

Todas as empresas terão os seus negócios impactados pela IoT. 
A multiplicidade de dispositivos conectados permitirá não apenas 
aumentar a eficiência operacional, como também a obtenção receitas 
adicionais com a ofertas de novos produtos e serviços ao mercado. 

Os números relacionados à IoT são expressivos. As projeções 
são de ter impacto de US$ 2 trilhões na economia global em 2023. 
Outro apelo é a sustentabilidade. Um mapeamento do Fórum 
Econômico Mundial identificou 85% dos projetos de IoT em curso 
estarem ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

Relacionamentos de Inovação Aberta 

Startups oferecem produtos e serviços baseados em Internet 
das Coisas (IoT na sigla em inglês). Têm despertado interesse 
crescente dos investidores, enquanto a tecnologia se torna mais 
acessível ao consumidor final.  

Em 2020, 305 empresas brasileiras atuantes no segmento 
firmaram quase 2 mil relacionamentos de inovação aberta, segundo 
levantamento da plataforma digital 100 Open Startups. Em 2019 
foram 174, com 1,7 mil interações validadas.  

As dez empresas de IoT, líderes nas parcerias com corporações, 
tiveram 155 negócios fechados. Mineração e metalurgia, construção, 
energia, alimentos e indústria química são os setores mais 
absorvedores de soluções da área. 
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As grandes empresas estão se transformando em plataformas 
digitais de IoT e buscam parcerias. A recomendação às startups é 
trabalharem com as plataformas, pois elas irão fazer a gestão do 
ecossistema.  

O Mercado está amadurecendo, principalmente em temas como 
regulamentação do financiamento coletivo de projetos, novos 
serviços profissionais e inclusão das startups em políticas públicas. 
Espera-se, em 2021, a intensidade de contratos de inovação aberta 
na área vai dobrar. 

O mercado global de internet das coisas deve chegar a 2025 
movimentando US$ 1,5 bilhão, projeta a Gartner. Uma pesquisa da 
consultoria indica, apesar dos impactos da pandemia, 47% das 
organizações planejam aumentar seus investimentos em projetos de 
IoT, principalmente para reduzir custos.  

A tecnologia viabiliza o uso de indicadores de desempenho para 
rastrear o resultado dos negócios e ampliar a produtividade. Em 
média o retorno financeiro do investimento se dá em três anos. 

Líder no ranking de inovação aberta em IoT, a Sirros, de Novo 
Hamburgo (RS), atua desde 2016 fornecendo tecnologias para o 
aumento da capacidade produtiva de grandes indústrias como 
Randon, Usiminas, Tigre e BRF.  

Os dados das máquinas vão estar nas telas dos gestores em 
tempo real. Em alguns casos, o ganho de produtividade chega a 
20%, representando alguns milhões de reais para os clientes. O 
faturamento da startup cresceu 70% este ano e a expectativa é 
dobrá-lo em 2021. 

A Novidá, criada em 2012 em São Paulo, conquistou a vice-
liderança no segmento. Seu foco é apoiar as rotinas operacionais em 
empresas usuárias de capital humano intensivo. Optou por ser um 
consumidor de IoT para a entrega dos produtos e serviços.  

A startup usa inteligência artificial alimentada por sensores de 
radiofrequência em celulares, crachás ou “smart tags” – etiquetas 
eletrônicas inteligentes – para identificar padrões de movimento e 
entender onde ocorre o desperdício. Em cinco a seis meses já é 
possível ter retorno do investimento, ganhando até 30% de 
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produtividade por colaborador e reduzindo em 80% o número de 
paradas não previstas. 

Terceiro lugar no ranking, a LogPyx, de Belo Horizonte, fornece 
um serviço de rastreamento de pessoas e veículos em ambientes 
industriais e de operadores logísticos. A empresa usa a rede UWB, 
acrônimo em inglês para banda ultralarga. Ela tem alta velocidade de 
transmissão de dados e precisão de 30 centímetros.  

Um cliente do setor químico economizou meio milhão de reais 
com a tecnologia aplicada à logística de pátio. Essa empresa obteve 
um aumento de 114% na produtividade em doca, o tempo de carga e 
descarga dos caminhões. 

Das dez startups brasileiras mais inovadoras em internet das 
coisas, conforme o ranking 2020 da 100 Open Startups, quatro 
atuam no segmento industrial. As demais focam em serviços de 
logística, segurança, construção, meteorologia e mobilidade.  

São Paulo concentra o maior número de empreendimentos 
(seis), seguido de Minas Gerais, com três, e Rio Grande do Sul, com 
um. A maioria das startups passou por programas de aceleração ou 
por incubadoras empresariais. 

Fundada em 2016 em Belo Horizonte, a Sam 24h presta 
serviços de segurança eletrônica com videoanálise por inteligência 
artificial. Seu modelo de negócio surgiu no programa Inovatalentos e 
foi amadurecido na incubadora empresarial FiemgLab, da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais. O foco da empresa são as obras de 
infraestrutura e mineração. 

A Angoera, de São Paulo, fornece tecnologias para apoiar a 
transformação digital de indústrias. Entre 2018 e 2019, passou pelo 
programa de incubação do Cietec, da Universidade de São Paulo 
(USP).  

Um de seus clientes é a Gerdau. Ela utiliza uma solução de IoT 
para monitorar a cravação de estacas metálicas em fundações 
prediais. A startup também fez parcerias de inovação aberta com 
Tigre, EDP e Grupo São Martinho.                                     

Criada há cinco anos em São José dos Campos (SP), a 
ProHauser monitora a eficiência de máquinas, digitaliza processos e 
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faz gestão centralizada em operações de energia, gases, redes 
industriais e datacenters. O tempo médio do retorno do investimento 
é de três meses. A empresa foi acelerada pelo programa Startup 
Connected da Câmara Brasil-Alemanha e já fez parceria com a 
Siemens Energy. 

A Mob opera com IoT desde 2016 na capital paulista. Ela faz 
sensoriamento de processos para manufatura e serviços. Um de seus 
clientes é a multinacional francesa L’Oréal. Espera ganhar 18% de 
produtividade com o monitoramento de temperatura da operação de 
fechamento de bisnagas.  

Em 2021, a startup pretende lançar um novo produto com foco 
no monitoramento de cadeia fria com baixíssimo custo, aplicável à 
vacina para a covid-19. 

Também de São Paulo, a Dev Tecnologia presta serviços de 
consultoria para novos produtos de IoT. A startup fornece a Dev 
Track, uma solução digital de localização de pessoas em ambientes 
internos de indústrias, hospitais e operadores logísticos.  

A Clima ao Vivo, fundada há cinco anos em Oliveira (MG), é 
uma plataforma de monitoramento de tempo e clima por meio de 
câmeras ao vivo, dados de estações meteorológicas e sensores de 
alagamento, entre outros. 

Digitalização para Eficiência Energética 

Roberto Rockmann (Valor, 22/12/20) informa: a digitalização 
vem ganhando espaço em diversas operações do setor elétrico. Esse 
movimento se intensificará nos próximos anos com a potencial 
abertura do mercado livre, quando as empresas terão de atender às 
demandas específicas de clientes.  

Uma das maiores comercializadoras independentes, a 2W 
Energia tem investido em inteligência artificial para obter mais dados 
de clientes interessados em migrar para o ambiente livre. Hoje é 
possível fazer a migração em poucos cliques e baixar um aplicativo 
para ter informações sobre demanda e preços. 
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A massa de algoritmos passa a se tornar uma importante forma 
de conhecer os clientes e prospectar novos negócios a partir de perfis 
similares de outros potenciais consumidores livres em outras regiões.  

Entrou em operação o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) 
em base horário, antes era mensal. Essa alteração deve tornar a 
energia mais cara durante a tarde – horário de pico, pelo 
acionamento de refrigeração residencial, comercial e industrial – e 
mais barata na madrugada.  

Com a IoT é possível armazenar energia e reduzir o consumo 
no horário quando o insumo é mais caro e aumentar a eficiência 
energética. Muitos serviços se abrem com as informações dadas pela 
internet das coisas. 

As geradoras também acompanham as transformações 
produzidas no setor pela combinação entre a ampliação do mercado, 
empoderamento do consumidor e novas tecnologias. Um projeto da 
CTG de Pesquisa & Desenvolvimento dentro do programa da Aneel, 
iniciado em 2020, estuda os negócios surgidos no setor de energia e 
como as empresas podem se adaptar a eles.  

O foco é o ambiente de market place, como o existente no 
varejo, onde grandes empresas passam a revender produtos de 
pequenos empreendedores ou outras lojas. Hoje é um mercado 
atacadista, mas poderá ter outro desenho com o avanço da abertura. 
Está se estudando os consumidores menores e a digitalização por 
meio das plataformas. 

A inteligência artificial vem sendo usada em novas áreas na 
EDP. As disputas judiciais da concessionária com clientes têm 
acontecido, nos últimos meses, em um novo ambiente: uma 
plataforma online vem sendo testada em 400 casos. A ideia, 
desenvolvida em parceria com a startup eConciliadora, é reduzir 
prazos e custos.  

Com outra startup investida pela empresa, a Dom Rock, a meta 
é usar uma tecnologia digital de modo a ajudar a mapear as 
demandas recebidas na central de atendimento. Analisa-se até a 
gravação de aúdio das chamadas para avaliar se as soluções 
adotadas foram corretas e se é possível tornar o atendimento mais 
rápido e preciso.  
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Nesse momento, com a startup Nuveo, estão sendo validadas 
soluções de inteligência artificial para permitir os clientes da 
distribuidora poderem fazer eles próprios a medição de sua conta de 
energia a partir de fotografias do leitor possíveis de ser transmitidas 
pelo aplicativo da concessionária. A pandemia se tornou um 
acelerador da transformação digital. 

Distribuidora de energia na região metropolitana de São Paulo, 
a Enel escolheu o bairro da Vila Olímpia, na zona sul da cidade, para 
abrigar uma iniciativa pioneira. Na área, estão sendo aplicadas 50 
iniciativas de digitalização e inteligência artificial, inéditas na América 
do Sul, para gestão da rede de energia.  

Um exemplo das inovações está no uso de inteligência artificial 
para observar as árvores existentes na Vila Olimpia. Hoje, a queda de 
galhos e troncos é uma das principais razões de interrupção no 
fornecimento de energia elétrica.  

Com o uso de análise de imagens por computadores, é possível 
detectar anomalias e verificar o melhor momento de poda. O projeto 
dialoga ainda com outras concessionárias, como as de telefonia, 
saneamento e gás. 

Inaldo Cristoni (Valor, 22/12/20) informa: os projetos baseados 
em internet das coisas (IoT) compõem o núcleo da estratégia digital 
das companhias de gás natural. Com o uso de dispositivos 
conectados, as distribuidoras do setor conseguem obter em tempo 
real informações relevantes para modernizar a operação e 
desenvolver ações com o objetivo de transformar a experiência do 
consumidor final. 

Ao menos três distribuidoras de gás natural estão com projetos 
de IoT em andamento. Responsável pelo abastecimento de 2,1 
milhões de clientes em 90 municípios paulistas, a Comgás escolheu a 
região do Vale do Paraíba (SP) para começar o processo de instalação 
de sensores nos equipamentos de sua rede. Dessa forma, será 
possível, a partir do centro de controle em São Paulo, monitorar 
remotamente parâmetros de temperatura, pressão e vazão de gás. 

O piloto desenvolvido no Vale do Paraíba corresponde a 10% da 
rede de distribuição de gás natural. Tem mais de 17 mil km de 
extensão. Em 2021, vai desenhar um cronograma agressivo de 
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rollout para toda a rede, mas vai passar de cinco a dez anos se 
desenvolvendo o projeto da Comgás.                                    

 O projeto é estratégico para a operação da distribuidora. Nos 
locais onde o controle é analógico, é difícil ter previsibilidade de 
consumo de gás.  

A “sensorização”, junto com o uso de modelagem matemática e 
de inteligência artificial, permite simulações mais realistas. Entre 
outros benefícios da sensorização da rede de distribuição há a 
possibilidade de fazer estimativas sobre a vida útil do equipamento, 
determinar quando será preciso realizar manutenções e identificar 
quais clientes serão impactados durante o reparo, para informar com 
antecedência sobre o corte do fornecimento de gás. 

A IoT é uma realidade na área de atuação da Naturgy desde 
outubro de 2020, quando foi concluída a instalação de sensores 
conectados na rede de distribuição da companhia. Ela opera uma 
rede de 8,1 mil quilômetros no Estado do Rio de Janeiro e no interior 
de São Paulo, atendendo 1,1 milhão de clientes em 73 cidades. 

Atualmente, já é possível realizar algumas manobras com a 
tubulação de gás, como ligar e desligar válvulas de forma remota. A 
meta, entretanto, é programar manutenções sem a necessidade de 
deslocamento de um técnico de campo, como ainda ocorre. 

O acesso a um grande volume de dados mais acurados vai 
facilitar a identificação de perdas e de fraudes. Por isso, a partir do 
próximo ano, os esforços das distribuidoras serão concentrados na 
formação de uma ampla base de dados e uso de ferramentas mais 
robustas de análise das informações coletadas. Vai utilizar a 
inteligência artificial para predição dos indicadores das redes. 

Um dos objetivos das distribuidoras de gás natural com os 
projetos de IoT, a medição remota do consumo é considerada uma 
janela de oportunidades para oferecer mais comodidades aos 
clientes.  

A distribuidora de gás de Alagoas (Algás) pretende iniciar no 
próximo ano a terceira fase do piloto de medição remota de clientes 
residenciais e comerciais da capital Maceió. Isso irá proporcionar 
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redução de custos com o deslocamento do leiturista e evitar erros de 
digitação. Eles podem alterar o valor da fatura paga pelo consumidor. 

Para tanto, é preciso obter a certificação dos dispositivos, 
desenvolvidos internamente porque não existem muitas ofertas no 
mercado. As estão disponíveis não são certificadas para uso em áreas 
potencialmente explosivas, como a de distribuição de gás. 
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2. 5G 

!  
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Universidade antecipa Soluções Técnicas? 

Para conhecer todo o potencial da tecnologia antes do 
lançamento das redes comerciais 5G, as operadoras se uniram à 
indústria, Universidades e Centros de Pesquisas em aplicações reais 
de cidades inteligentes, antecipando soluções técnicas. 

O 5G Living Lab, da TIM, foi inaugurado em 2019 em parceria 
com o Instituto Nacional das Telecomunicações (Inatel) em Santa Rita 
do Sapucaí (MG). Tem uma outra unidade conveniada com o Instituto 
Virtus e a Universidade Federal de Campina Grande (PB), além de 
contar um espaço de testes no Cubo Itaú na capital paulista.  

A rede 5G com cobertura no município de Santa Rita, tem 
potencial de atender 42 mil habitantes e desenvolve aplicações de 
câmeras de segurança nos postes, tecnologia de identificação facial e 
estacionamento inteligente. O ambiente de experimentação e criação 
conecta usuários finais, pesquisadores, empresas, startups e 
instituições públicas para validar produtos, casos de uso, serviços e 
soluções em geral. 

No laboratório foi possível demonstrar o potencial da 
telemedicina com a realização de um exame de ultrassonografia 
pélvica a distância, quando uma gestante estava em um ambiente e o 
médico em outro. Um enfermeiro junto à paciente usou uma luva tátil 
controlada remotamente via 5G pelo médico. A experiência mostrou 
as vantagens da latência quase zero proporcionada pela nova 
tecnologia, e a possibilidade de atendimento médico de forma remota 
para populações com falta de atendimento especializado.  

Em parceria com a TIM e a Ericsson, o Inatel desenvolve 
projetos em internet das coisas (IoT) com a rede NBIot em aplicações 
de segurança, iluminação, monitoramento por vídeo e rastreamento 
de veículos. 

A Vivo iniciou testes em 2018 nas frequências de 3,5 GHz e 28 
GHz (ondas milimétricas) em aplicações de realidade virtual em um 
jogo de vôlei, no Rio de Janeiro.  
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Em São Paulo, em parceria com a Ericsson, usou a faixa de 28 
GHz simulando uma cirurgia remota. Por meio da realidade virtual, foi 
possível “entrar” na sala de cirurgia e manipular um bisturi.  

A prova de conceito trouxe três elementos chave da nova 
tecnologia:  

1. latência (tempo de resposta) ultrabaixa,  

2. alta taxa de transferência de dados a partir do ultrassom em 
tempo real, e  

3. priorização de tráfego de dados para não haver degradação da 
qualidade da imagem recebida pelo médico. 

Além de confirmaram as expectativas do potencial do 5G, os 
testes mostraram uma série de desafios, como a necessidade de mais 
sites – adensamento de locais para receberem antena –, virtualização 
de funções de rede, computação local (edge computing), antenas 
ativas (mMIMO) e expansões da fibra óptica para trazer mais 
complexidade à rede. Tudo isso pressiona os investimentos. 

A operadora Vivo também participa da Biotic, subsidiária da 
Terracap, em um ambiente permanente de teste da tecnologia no 
Parque Tecnológico de Brasília (DF) em parceria com a Huawei. O 
público pode usar smartphones 5G com realidade virtual e ver robôs 
trabalhando em um espaço de armazenamento de mercadorias. 

A Oi conta com laboratório de tecnologia no Rio para homologar 
equipamentos, terminais e soluções de rede. Participa de iniciativas 
como o Projeto 5G Brasil, que reúne o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico (CPqD), Inatel, PUC, Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). 

As empresas terão de conhecer a fundo seus processos de 
negócios para tirar o melhor proveito de tecnologias como analytics, 
big data, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA). Elas 
serão turbinadas pelas novas velocidades de transmissão de dados 
das redes 5G.  

Haverá grande impacto da chegada das redes de quinta geração 
nas organizações. Se as companhias não tiverem a capacidade de 
conhecer a jornada dos seus clientes ou saber utilizar os dados 
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recebidos para melhorá-la, não conseguirão capturar os benefícios do 
5G para remodelar negócios e serviços. 

Os principais setores a serem beneficiados, globalmente, com 
as novas redes móveis, são manufatura, saúde, serviços e finanças, 
além do varejo, energia e entretenimento. No Brasil, as vantagens 
mais imediatas vão aparecer na indústria, varejo e saúde. Nas 
fábricas, a manutenção preditiva e remota de máquinas e 
equipamentos, com a ajuda da IoT, reduzirá custos operacionais. 

Para explorar todo o potencial da tecnologia 5G em projetos 
internos, as chefias devem capacitar a força de trabalho para a 
análise de dados. Terão uma enxurrada de informações a serem 
estudadas para tomadas de decisões. Garantir conexões com 
ecossistemas de startups também pode encurtar o caminho das 
organizações rumo aos ganhos com as novas redes. 

Ainda é difícil prever quais serão os primeiros benefícios para as 
empresas, com a chegada da 5G. Tudo dependerá da maturidade de 
cada companhia para a utilização dos dados disponíveis. 

Uma pesquisa da everis com a “MIT Tech Review”, revista de 
tecnologia ligada ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
revela as organizações conhecerem o potencial da IA para 
transformar seus negócios, mas a cultura corporativa ainda trava a 
adesão à novidade. O estudo ouviu 140 executivos de corporações 
latino-americanas com mais de mil funcionários e receita superior a 
US$ 100 milhões sobre estratégias de adoção da IA. 

De acordo com o levantamento, 53% das organizações não têm 
nenhum tipo de aplicativo relacionado a IA e só 23% já trabalharam 
com algum projeto piloto na área. A maioria (60%) afirma ter um 
longo caminho pela frente para adotar a novidade no dia a dia, e 
22% não se consideram “maduras” para isso. 

As principais razões para a IA não ser explorada em escala, 
segundo o estudo, são a falta de uma estratégia clara, dificuldade 
para formar e reter talentos, além de restrições orçamentárias. Cerca 
de 55% das firmas investem de 1% a 10% dos recursos de 
tecnologia em IA e 89% não têm verba para financiar projetos. 
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Projetos ligados à big data poderão avançar mais rápido se 
comparados às ações de IA e analytics, no curto prazo, quando as 
redes 5G começarem a operar. O novo padrão oferece mais 
informação, com maior variedade de dispositivos enviando dados em 
tempo real. Com a limitação das redes atuais, isso não acontece. 

Para as empresas ganharem mais autonomia em inovações, 
baseadas no 5G, é não focar apenas na parte técnica das redes, mas 
pelo possível de elas fazerem pelo negócio. De acordo com análises 
da Logicalis sobre o panorama da IoT na América Latina, a maioria 
das companhias está testando alguma tecnologia de big data ou IA, 
mas não possui e ainda vai contratar analistas de dados. 

As redes móveis vão impulsionar novas soluções baseadas em 
IoT, mas não serão determinantes para se ter um projeto rodando no 
setor. O 5G será mais um ator no cenário dinâmico da tecnologia. 

Pesquisa global da multinacional Progress, da área de 
desenvolvimento de aplicativos, indica 48% das organizações 
deverem realizar avanços significativos para melhorar suas 
experiências digitais nos próximos 12 meses, com o objetivo de 
reduzir impactos financeiros. O estudo ouviu, antes da pandemia, 
910 líderes de grupos com mais de 500 funcionários, em nove países. 
No Brasil, foram entrevistados 76 gestores de áreas como e negócios 
virtuais. 

As experiências digitais incluem qualquer interação entre uma 
empresa e um usuário. Pode ser seu cliente, parceiro ou funcionário, 
por meio de ferramentas on-line. As novas redes 5G irão amplificar 
esses contatos. 

Na parte nacional do levantamento, 87% das companhias 
querem lançar mão da experiência digital como uma vantagem 
competitiva nos negócios, principalmente na interação com os 
próprios funcionários (80%) e consumidores (70%). Entre os 
principais canais a serem usados para entregar novas facilidades 
estão:  

• os aplicativos para computadores de mesa, dando acesso, por 
exemplo, a Sistemas de Gestão Empresarial (ERPs), com 95% 
das preferências;  
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• apps para celular (63%) e  

• chats com operadores (58%).  

O atendimento on-line com robôs (50%) e a realidade 
aumentada (22%) também foram lembrados. 

Apesar do crescimento de um “senso de urgência” para a 
entrega de ações digitais, as empresas ainda enfrentam dificuldades 
no setor. Cerca de 93% das companhias cancelaram ou atrasaram 
projetos na área, no último ano. Entre os principais motivos estão a 
falta de orçamento e problemas com sistemas legados. 

A rede varejista Novo Mundo, com 135 lojas em oito Estados e 
no Distrito Federal, está fora dessa curva. As mudanças começaram 
com a integração de canais físicos e on-line, em 2017. As lojas 
ganharam a possibilidade de fechar vendas pelo site, inclusive de 
produtos de parceiros no marketplace do grupo.  

Hoje, a digitalização avançou na gestão de estoques e com um 
aplicativo de acompanhamento de resultados. O departamento de 
recursos humanos também utiliza recursos de inteligência artificial 
nos recrutamentos. 

A expectativa é incrementar os índices de eficiência operacional 
da empresa em 20%, nos próximos anos. A próxima fase de 
digitalização deve incluir o departamento financeiro, com a inclusão 
de novos meios de pagamentos. A chegada das redes 5G pode ajudar 
na transformação digital, com uma maior velocidade no tráfego de 
dados. 

Na Água Doce Sabores do Brasil, rede de franquias de 
alimentação com 80 unidades em oito Estados, a preocupação com 
uma estratégia on-line ganhou força nos últimos três anos, com foco 
no atendimento ao cliente. Trouxe novas tecnologias para os 
cardápios, com QR Code para conteúdos extras, objetos em 3D e 
recursos de realidade aumentada. Com a facilidade, o cliente pode 
acessar os cardápios nos restaurantes pelo celular. 

Agora, o grupo está implantando uma ferramenta de 
omnichannel (vendas por múltiplos canais) onde o consumidor poderá 
fazer pedidos no site da marca, via WhatsApp ou nas redes sociais. 
Um app próprio está em desenvolvimento.  
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O cardápio digital pode ampliar as vendas em até 20%. A 
ferramenta destaca itens de acordo com as mudanças de estação ou 
a capacidade dos estoques, reduzindo custos e desperdícios. 

Em relação ao 5G, o acesso a novas tecnologias se ampliará de 
acordo com a evolução da oferta de internet rápida nos locais das 
lojas. A matriz da companhia fica em Tupã, no interior de São Paulo. 

5G faz Coleta de Dados sobre Clima e Prevenção de Desastres 
Naturais? 

As redes 5G terão um papel decisivo na disseminação de novos 
sistemas de prevenção a desastres naturais. De acordo com relatório 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e 
da 5G Americas, associação de fabricantes do setor de 
telecomunicações, a região é uma das mais vulneráveis a eventos 
climáticos extremos, no mundo. Cinco dos dez países mais afetados 
pelo clima, no planeta, estão no bloco latino-americano. 

Em média, o custo de um desastre em países de baixa renda é 
equivalente a 1% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto nas 
nações mais desenvolvidas, esse prejuízo, dependendo do evento, 
pode cair para 0,25%. No período de 1999 a 2017, as perdas 
econômicas diretas com catástrofes na América Latina e Caribe 
atingiram US$ 2,9 bilhões. 

O Brasil é considerado um país de baixo risco a desastres 
naturais, de acordo com índice global elaborado pela Cepal. Ela 
aponta o Chile como um dos locais de alto risco, por conta da 
incidência de tsunamis e terremotos. Entretanto, nos últimos meses, 
o país registra números recordes em incêndios florestais, provocados 
por ação humana ou clima seco. 

As novas redes 5G serão fundamentais para coletar mais 
informações capazes de permitirem prever desastres ou mitigar 
consequências. Poderão aumentar a velocidade do tráfego dos dados, 
diminuir o tempo de resposta e o consumo de energia dos 
equipamentos.  
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Também conseguem suportar, com mais eficiência, sensores 
meteorológicos e sistemas de envio de alertas à população, por meio 
de redes de celular mais abrangentes. 

Na multinacional japonesa NEC, o carro-chefe na área é voltado 
à previsão de inundações e deslizamentos de encostas. A solução foi 
aplicada nos morros da Formiga e da Cotia, na Tijuca, no Rio de 
Janeiro, como prova de conceito, em 2015. Se conseguir prever os 
riscos, haverá mais tempo para preservar vidas. 

O sistema é alimentado por registros atmosféricos, geológicos e 
hidrológicos, obtidos por meio de sensores e transmitidos a um 
centro de monitoramento. Desde 2015, está ativo na cidade de 
Nagano, no Japão, onde cobre 30 áreas de risco. É possível fazer 
previsões com mais de seis horas de antecedência. 

As redes 5G poderão incrementar a capacidade das previsões 
com mais velocidade na transmissão de dados. É como transportar 
mercadorias de São Paulo a Santos, usando uma rodovia estreita ou 
uma via larga. Com uma maior largura de pista, as cargas podem 
descer em grandes caminhões, todas de uma só vez. Quanto mais 
dados são utilizados, melhor a qualidade do serviço. 

A Nokia oferece soluções de modo a permitirem às autoridades 
e empresas usarem redes 4,9G, 5G ou baseadas em internet das 
coisas (IoT). Há, pelo menos, quatro opções em uso no mundo, como 
uma solução com a operadora americana Verizon e com a Movistar, 
no Chile. Todas podem ser usadas no Brasil, mas exigem a 
construção de um centro de monitoramento. 

A Industrial IoT Solutions, com sede no Arizona (EUA) e 
escritórios no Brasil e México, distribui na América Latina sistemas da 
americana sensemetrics (com s minúsculo), como uma plataforma de 
IoT capaz de monitorar, em tempo real, imagens de satélites, de 
drones e de sensores ambientais para chuvas, ventos e 
movimentação de terra. 

O preço da solução depende do número de sensores instalados. 
Para se ter uma ideia, há estruturas monitoradas a partir de US$ 2 
mil anuais, com softwares na nuvem e comunicação 4G. Entre os 
principais mercados consumidores estão os de mineração e 
Departamentos de Estradas.  
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No Brasil, a ferramenta será implementada em uma mineradora 
de ouro, em Minas Gerais, o primeiro cliente do produto, no país. O 
aumento da procura por esse recurso vem da demanda da sociedade, 
para a responsabilização de governos e empresas na prevenção de 
desastres com enchentes e ruptura de barragens. 

  
Impactos Econômicos com Adoção da Tecnologia 5G 

O Ministério da Economia chegou a calcular impacto em 
aumento de produtividade de R$ 249 bilhões até 2035. Estudo da 
Omdia em conjunto com a Nokia aponta acréscimo de 1 ponto 
percentual no PIB a cada ano com a adoção da tecnologia 5G. 

Só em redes 5G, a Ericsson estima, segundo Marta Funke 
(Valor, 29/09/20): os investimentos das empresas no Brasil chegarão 
a R$ 9,2 bilhões até 2025, com R$ 70 bilhões recolhidos em impostos 
e contribuições. A GSMA, organização congregadora das operadoras, 
projeta 34 milhões de conexões em 2025, 17% do total nacional. 

No resto do mundo, a IDC calcula haver a participação de 1,4% 
do 5G em conexões móveis, das quais 81,8% na região Ásia-Pacífico 
e 11% nas Américas. Em 2024, o 5G alcançará 15,3% do total, com 
participação asiática de 67%.  

Pelo lado da oferta de soluções, como rede de acesso, núcleo 
de rede e anéis de interligação, a expectativa é de US$ 6,6 bilhões 
até 2024. O Gartner aponta, no ano de 2020, os investimentos 
mundiais em 5G terem dobrado, enquanto caíram aqueles 
direcionados a outras tecnologias. 

Mas, no Brasil, o cenário é diferente. O conceito de leilão não- 
arrecadatório começa a arrefecer com a situação econômica e o edital 
deve trazer reflexos em preços de referência e compromissos de 
investimentos exigidos como contrapartida.  

Variáveis como câmbio, custo de capital, receitas projetadas, 
cadeia industrial e desinteresse do consumidor podem ser levadas em 
conta, mas o conceito não pode ser entendido como valor inferior ao 
custo de oportunidade de direito de espectro. 
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O ministério da Economia tem compromisso apenas em estudar 
a possibilidade não-arrecadatória. Existe descompasso no governo, 
mas é normal e cabe ao órgão regulador sopesar diferentes visões. 
Vai ser uma decisão de Estado, em conjuntura de pandemia, quando 
o governo apresenta extrema necessidade arrecadatória. 

!  
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Uma das questões fundamentais na guinada para o 5G é a 
existência de regras variáveis, de modo a permitirem expansão da 
conectividade em todo o país. Ainda estão indefinidas questões como 
a solução de eventuais interferências do 5G na recepção de TV por 
antenas parabólicas. Quanto maior o custo, menor o investimento. 

Houve mitigação na própria banda C, a faixa de 3,3 GHz a 3,7 
GHz, considerada o melhor do 5G. O edital deve ter compromissos 
relacionados a cobertura de 5G, não 4G, além de reforma tributária 
para aliviar a carga do setor, hoje de 47%, com recolhimento de R$ 
65 bilhões no ano 2019. 

A perspectiva é haver tempo necessário para resolver questões 
como reforma tributária e de internet das coisas (IoT) antes do leilão. 

A definição do edital segue paralela à atualização da regulação 
de uso de espectro (RUE) e regulamentação do mercado secundário, 
uma das solicitações das operadoras de pequeno porte (PPPs), cujos 
investimentos somados situam-se acima de R$ 2 bilhões anuais. 

Houve avanços como a aprovação da Lei das Antenas. Ela deve 
simplificar a autorização de mais de 4 mil pedidos de instalação de 
ERBs pendentes. Elevou-se o direito de passagem, com extensão de 
gratuidade pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes à área rural em rodovias. 

O edital previa um dos maiores leilões já realizados no país. A 
consulta pública incluiu oferta de frequências em 700 Mhz, com bloco 
inicial de 10 + 10 MHz, com restrição de participação às detentoras 
atuais e compromisso de cobertura em localidades não sede e 
rodovias federais. Em 2,3 GHz, há um bloco de 50 MHz e um de 40 
MHz, regionalizados, com compromisso de cobertura 4G em sedes 
municipais e localidades sem oferta de serviço. 

A 3,5 GHz é a mais cobiçada: apesar de recém-nascido, o 5G 
nesta faixa tem maior uso mundo afora e mais oferta de fabricantes. 
Aqui, no texto em consulta pública, são dois blocos de 100 MHz e um 
de 80 MHz nacionais e dois de 60 MHz regionalizados, com 
compromissos como construção de backhaul de fibra onde não existir. 
Em 26 GHz, são cinco blocos nacionais de 400 MHz e três regionais. 
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A Frost & Sullivan estima 2,1 milhões de conexões ativas 5G no 
Brasil já no ano 2021, chegando a 8,4 milhões em 2024. Como 
sempre, com início nos grandes centros e escolha das operadoras 
pelo melhor momento para investir em implementação, levando em 
conta questões como valor do dólar, produção local de equipamentos 
e frequências mais adequadas a cada localidade – a faixa de 700 
MHz, por exemplo, é adequada para áreas amplas e cidades médias, 
enquanto a de 26 MHz, com alcance médio de 300 metros, serve para 
cidades grandes e altas necessidades de banda.  

Para ter qualidade a operadora precisa de faixa contígua. 
Quanto mais restrito o espectro, pior a experiência. 

As teles mantêm investimentos significativos. A média anual de 
R$ 9 bilhões da Claro sofreu um impacto da desaceleração do 
crescimento. Mas a preparação da infraestrutura para o 5G se 
manteve, chegando ao lançamento do “pré-5G” em alguns bairros de 
São Paulo e Rio de Janeiro, com tecnologia de alocação dinâmica de 
espectro (DSS) alcançando velocidade móvel de até 400 mbps. 

A penetração de torres suportadas por fibra chega a 95% das 
cidades com mais de 100 mil habitantes e 99,9% nas acima de 300 
mil. As 20 mil antenas levam 4,5G a 75% da população.  

O núcleo de rede já está virtualizado e descentralizado e no ano 
corrente de 2021 devem ser inaugurados 16 datacenters distribuídos 
pelo país. Depois do reúso máximo do investimento em 4G, em dois 
ou três anos o mercado deve estar pronto para o 5G stand alone, ou 
“puro”. 

Os investimentos da Vivo no segundo trimestre de 2020, R$ 1,9 
bilhão, foram 19% menores se comparados aos realizados no mesmo 
período do ano anterior. Em 2019, foram R$ 8,8 bilhões no total, 8% 
acima de 2018.  

Em 2021, o Capex depende da data de disponibilidade da 
frequência 5G para uso. O custo da licença é incremental. 

A preparação para o 5G expandiu a rede de fibra, 
principalmente para conexão de ERBs, a 30 novas cidades, chegando 
a 216 no total, com 1,5 mil atendidas por 4,5G e 3,4 mil, por 4G. 
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Além disso, a operadora anunciou a chegada do 5G DSS a oito 
cidades. 

A TIM também sustentou expansão em 4G e NB-IoT para mais 
de 3,5 mil cidades e deve chegar a 100% do país até 2023. Este ano 
atinge 100 mil km em fibra em redes de longa distância com 
e s t ra t ég i a s i n c l u i ndo apo i o de ope rado ra s meno re s , 
compartilhamento de infraestrutura e desacoplamento de rede, com 
parceiro investidor para fazer da fibra um negócio aberto a qualquer 
interessado – a própria TIM entre eles.  

Em 2021 deve contar com 40 DCs com núcleo virtualizado e 1,5 
mil cidades com fibra. O investimento se mantém na média de 23% 
da receita. 

Uma das principais modificações trazidas pelo 5G é a mudança 
de foco, do consumidor para o mundo corporativo. Vai ser tecnologia 
do B2B primeiro. Mesmo com meta de atender primeiro as pessoas, a 
tecnologia por princípio será mais empregada por coisas. 

Soluções de Internet das Coisas (IoT), hoje não decolando por 
falta de cobertura, capacidade ou custo, têm novo cenário pela 
frente. Alguns setores econômicos, como o agronegócio, já apostam 
em 4G (LTE), muitas vezes privativo.  

O grupo São Martinho, da indústria sucroalcooleira, adotou rede 
em 250 MHz com tecnologia da Trópico, do CPqD, enquanto a TIM 
estimulou a criação do consórcio Conectar Agro, com fornecedores 
tradicionais do segmento para levar conectividade ao campo em 700 
MHz. O 5G é das coisas. 

A Trópico atende operações como a rede privativa da linha 
férrea da Vale, de Belo Horizonte (MG) ao porto de Vitória (ES). A 
mineração é uma das interessadas em Serviço Limitado Privado 
(SLP).  

A Sul Americana de Metais (SAM) e a Huawei assinaram 
memorando para desenvolver tecnologia em 5G para extração e 
beneficiamento de minério de ferro em Minas Gerais, com caminhões 
autônomos controlados remotamente. 
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O 5G tem velocidade e largura de banda maiores e latência 
menor. A Vale escolheu a Vivo para implementar LTE em Carajás 
(PA), também para caminhões autônomos. 

Indústrias apoiadas em aplicações de missão crítica miram o 
SLP, como fábricas automatizadas, utilities e o segmento de petróleo 
e gás.  

A Anatel estuda disponibilizar faixas adicionais para o 
segmento, como 410-415 MHz e 420-425 MHz, 30 MHz na faixa de 
1,5 GHz, 100 MHz entre 3,7 GHz e 3,8 GHz e outro tanto na faixa de 
4,8 GHz. Hoje o SLP dispõe de quatro blocos em 250 MHz e um de 10 
MHz no final da faixa 2,3 GHz. O modelo de mercado secundário 
também é atraente para verticais interessadas em autonomia de uso 
e operação de telecom. 

A Anatel sugere maior aproximação das diferentes indústrias 
com a agência para definição de necessidades. A Associação 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai investir em testes 
de potência, latência e frequência nos ambientes de campo, cidades e 
indoor para detalhar casos de uso e necessidades de espectro. 

As teles não estão preparadas para atender a disponibilidade 
exigida pelo segmento e o caráter secundário agrega custo extra na 
tarifa do consumidor.  

A Neoenergia apostou em LTE privado em frequência 
experimental de 3,5 GHz para automatizar a rede e concentrar a 
medição de 75 mil dispositivos inteligentes em Atibaia, Nazaré 
Paulista e Bom Jesus dos Perdões (SP). Na visão digital do grupo, 
haverá necessidade de contar também com redes das teles para 
cobrir a presença em quatro Estados.  

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) explicou: a 
regulamentação de redes privadas associada à chegada do 5G ajuda 
a consolidar a transformação digital no setor com soluções sem fio 
em tempo real. 

Estudo da Omdia com a Nokia estimou o valor das 
oportunidades 5G no Brasil em mais de US$ 1,1 bilhão entre 2021 e 
2035 em TICs, governo, manufatura, serviços, agricultura, varejo e 
outros. Destes, os governos devem sofrer refluxo pós-pandemia. Os 
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setores de transporte, saúde, mineração, manufatura, segurança 
pública e agricultura estão entre atividades mais relevantes para o 
5G. 

A mudança do B2C para o B2B está no horizonte das telcos, 
mesmo para atender missão crítica, graças à possibilidade de 
“fatiamento” da rede com especificações elevadas de nível de serviço 
(SLA). Mas redes 5G comandadas por regras de negócio entrarão no 
ar só em 2023. Enquanto isso, vigora o LTE.  

A Claro, por exemplo, lançou aplicativo de telemedicina com o 
Hospital Israelita Albert Einstein. Além disso, é parceira da GM em 
carros conectados.  

A Vivo ganha conhecimento via Telefônica de experiências como 
a rede 5G privada para a Mercedes-Benz, na Alemanha. Há um 
conflito de pauta com a questão da neutralidade para regular venda 
com nível de serviço diferenciado. 

Enquanto se preparam para ativar o 5G – a Claro já lançou a 
operação comercial em São Paulo e no Rio de Janeiro –, as 
operadoras de telefonia móvel seguem investindo na expansão da 
cobertura da rede 4G. As duas tecnologias terão um longo período de 
convivência no Brasil. 

O acesso à rede 4G já foi universalizado em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Estava disponível, 
em agosto de 2020, em 4.918 municípios, atendendo 97,5% da 
população.  

No mapa do 4G, Minas Gerais apresenta o menor nível de 
penetração da tecnologia (78,2% das cidades) por ter maior número 
de municípios. A cobertura é de 81,2% no Centro-Oeste e de 82,4% 
no Nordeste. 

O plano de expansão do 4G ocorre, principalmente, na 
frequência de 700 MHz. Ela foi licitada em setembro de 2014 pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o fim da 
transição da TV aberta analógica para digital. Essa faixa amplia a 
propagação do sinal, inclusive em ambientes internos, permitindo a 
conexão de banda larga mais rápida. 
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Na liderança do ranking de cobertura 4G, com 3.535 cidades, a 
TIM tinha uma meta agressiva de expansão de sua rede. Pretendia 
chegar a 4 mil municípios até dezembro de 2020 e atingir todas as 
localidades brasileiras em 2023, como parte de aportes de R$ 12 
bilhões programado para os próximos três anos. 

Uma alavanca para esse projeto foi o Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) assinado em junho de 2020 com a Anatel. Além da 
ampliação da cobertura 4G, prevê a instalação de fibra óptica em 
mais de 200 municípios até 2023, beneficiando 2,6 milhões de 
pessoas. Os clientes terão banda larga móvel de melhor qualidade. 

O projeto levará conectividade para o setor rural, permitindo a 
implementação de serviços e soluções tecnológicas para 
automatizarem o ciclo de produção agrícola. A área cultivada coberta 
pela rede 4G da TIM passará de 5 milhões hectares, em 2019, para 
13 milhões de hectares, no fim de 2021. 

Na esteira do avanço do 4G, a TIM difunde o serviço de voz 
sobre LTE (VoLTE), disponível para cerca de 20 milhões de usuários 
de 3,5 mil cidades. Representa a metade do tráfego de voz da 
operadora.  

Com a vantagem de proporcionar melhor qualidade de áudio, 
restabelecimento de chamadas praticamente instantâneo e redução 
em torno de 40% do consumo de bateria, a sua penetração pode 
chegar 70% em dois anos. 

A Vivo e a Claro não revelam detalhes do plano de expansão de 
suas redes 4G. A primeira atende 90% da população de 3.409 
cidades com a rede 4G e 70% de usuários de 1,5 mil municípios com 
a tecnologia 4,5G. Investiu R$ 9 bilhões, no ano passado, na 
expansão das redes fixa e móvel. 

Com uma estratégia centrada em dados e serviços digitais, o 
objetivo da Vivo é ter forte atuação como hub de serviços 
conectados. Com o isolamento social, as pessoas estão mais 
interessadas em serviços digitais e conectividade. 

A Claro desde 2017 concentra esforços na ampliação da 
cobertura 4,5G. Oferece a tecnologia em cerca de 2,1 mil cidades, 
atendendo 79,5% da população.  



!  49

No início de 2021, foi concluído o projeto de modernização da 
rede. No fim de 2019, a Claro anunciou planos de investir R$ 30 
bilhões em três anos no desenvolvimento de projetos relacionados às 
redes fixas e móveis. 

Antes da chegada do 5G nas frequências específicas para 
alcançar sua plena velocidade, as operadoras anunciaram uma rede 
de quinta geração com tecnologia DSS (Dynamic Spectrum Sharing - 
Compartilhamento Dinâmico de Espectro, na sigla em inglês). Ela 
trafega nas frequências do 4G e 4,5G autorizadas pela Mineração 
Anatel. A DSS permite o 5G compartilhar os recursos alocados para o 
4G, usando, além das faixas, a infraestrutura já existente. 

 Como o espectro do 4G já está bastante carregado de tráfego, 
o 5G não consegue atingir seu potencial máximo só alcançado nas 
faixas de frequência a serem leiloadas pela Anatel em 2021. Somente 
com o espectro 100% dedicado ao 5G, na faixa de 3,5 GHz e largura 
de banda de pelo menos 100 MHz será possível extrair o máximo 
dessa tecnologia, chegando a velocidades de até 20 Gbps enquanto 
nas atuais redes DSS, variam abaixo dessa velocidade conforme a 
faixa de frequência. 

A Vivo ativou a rede 5G DSS em oito cidades no fim de julho: 
São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Rio 
de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). 
Dentro da área de cobertura é necessário um smartphone compatível 
para ter acesso aos novos serviços.  

A maior oferta de aparelhos se concentra no segmento 
premium e por este motivo a Vivo não espera uma migração 
acelerada. Em sua plena capacidade, a rede suporta uma taxa de 
transmissão centenas de vezes maior se comparada à atual, com 
picos de até 20 Gbps e uma latência de 1 milissegundo, enquanto 
essa marca é de 80 milissegundos na 4G. 

A rede da Claro está disponível inicialmente em São Paulo e Rio 
de Janeiro. Representa um passo importante para acelerar a chegada 
da quinta geração no espectro de 3,5 GHz e nas faixas de ondas 
milimétricas, evoluindo gradativamente para o pleno 5G após o leilão. 

As velocidades alcançam 400 Mbps permitindo conexões até 12 
vezes mais rápidas se comparadas ao 4G convencional e até 20% 
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mais velozes face ao 4,5 G. A rede é voltada principalmente para 
pessoas físicas, trazendo ultra banda larga para serviços de 
streaming e jogos em nuvem.  

Até outubro de 2020, a TIM teria rede 5G DSS nas cidades de 
Bento Gonçalves (RS), Itajubá (MG) e Três Lagoas (MS). Além da 
tecnologia DSS vai usar a FWA (acesso sem fio) para banda larga fixa 
em cima da rede móvel, otimizando infraestrutura já existente no 4G. 

A tecnologia 5G pode ser implementada nas frequências 
atualmente usadas pelas redes existentes (2G, 3G e 4G), em 
frequências médias sub-6 (3.5GHz) e nas ondas milimétricas. A DSS 
é uma excelente opção inicial para oferecer o 5G antes do leilão, mas 
a solução completa só é possível com o uso das frequências sub-6 
(3,5 GHz) e ondas milimétricas.  

O 5G em ondas milimétricas facilita a implantação de redes 
privadas pela indústria com velocidades de vários gigabits por 
segundo, latência ultrabaixa dando mais confiabilidade às conexões. 
Fábricas e montadoras ao adotarem o conceito de indústria 4.0, 
planejam o uso de redes privadas para conectar máquinas e robôs, 
substituindo a conexão de cabos por sistemas sem fio. 

No dia a dia do setor de telecomunicações, a implementação 
das redes de quinta geração (5G) envolve discussões profundas sobre 
inovação, modelos de negócios, capacidade de investimentos e 
reestruturação tributária. A migração mais importante é a de um 
modelo centrado na própria operação para a atuação em 
ecossistema. 

Pa ra ob te r ganhos com a 5G , as ope rado ras de 
telecomunicações devem catalisar inovações, estabelecendo parcerias 
com fornecedores, startups, centros de pesquisa e concorrentes. 
Ninguém fará nada sozinho e é preciso entender em qual segmento 
cada operador pode se destacar.  

A articulação do setor transcende a exploração dos serviços e 
deve levar em conta combinações para expandir e compartilhar a 
infraestrutura. Afinal, a rede 5G depende de conexões de fibra óptica 
e da instalação de mais antenas.  
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Para o sinal chegar até os dispositivos, há uma estrutura física 
bastante cara por trás. É hora de definir as estratégias. 

Para Arthur Barrionuevo Filho, professor de Economia da 
Fundação Getulio Vargas, é hora de discutir questões como a 
estrutura tributária para estimular o avanço rápido da tecnologia. No 
Brasil, a carga tributária média dos serviços de telecomunicações está 
em 40,12%, segundo estudo divulgado pela União Internacional das 
Telecomunicações. É uma taxa muito alta para um serviço básico e 
relevante para o crescimento da economia. 

O custo do serviço pode se tornar um impeditivo para a adoção 
em massa da internet das coisas. Esta tecnologia vai pendurar 
bilhões de dispositivos na rede mundial e está relacionada a ganhos 
da chamada indústria 4.0. A rede tem de estar disponível e com o 
preço adequado para estimular investimento por parte das empresas 
usuárias. 

No grupo Claro, o trabalho tem sido o de construir o 
ecossistema e testar a tecnologia. A 5G permitirá ao Brasil entrar em 
uma nova era de negócios e o setor tem de avaliar as soluções 
tecnológicas e entender essa criação de valor. 

As operadoras de telecomunicações ainda não exploraram todo 
o potencial das redes 4G para atender às demandas nacionais e a 5G 
não pode ser encarada como uma atualização de rede. Vai destravar 
a inovação. Projetos engavetados por limitações tecnológicas das 
redes atuais devem ter prioridade. 

As empresas interessadas em participar de projetos no Brasil 
referentes a 5G, quinta geração de redes de comunicações móveis, 
têm desde o início de setembro de 2020 mais opções na captação de 
recursos.  

A Portaria no 502/2020, publicada pelo Ministério das 
Comunicações em 1º. de setembro, expandiu a lista de projetos de 
infraestrutura de telecomunicações capazes de angariar recursos a 
partir da emissão de debêntures incentivadas, títulos de dívidas 
isentos de Imposto de Renda. A decisão do Ministérios das 
Comunicações tende a estimular a competitividade no leilão de 5G, 
previsto para 2021. 
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A Portaria 502/2020 abre um novo caminho para ampliar a 
participação do setor de telecomunicações nas emissões de 
debêntures incentivadas. Hoje, essa participação está em torno de 
1% das emissões. 

A portaria vai estimular esse movimento por abranger uma 
gama muito grande de possibilidades de submissão de projetos 
relevantes ao Ministério das Comunicações. Telecom entrou na moda.  

Sempre foi muito importante para o país, mas a pandemia 
mostrou o quanto ela é essencial para diversas aplicações. A 
demanda tende a crescer, e o mercado de dívida abrindo-se dessa 
maneira vai ajudar os projetos de banda larga a atenderem essa 
demanda, principalmente em dois ou três anos com o 5G. 

A portaria é uma sinalização de o governo ter passado a 
considerar a internet um serviço básico, sobretudo depois da 
pandemia, priorizando ações para melhorar esse ambiente. A medida 
vai fomentar o setor de telecomunicações e favorecer os leilões.  

A debênture incentivada é um recurso eficiente para a empresa. 
Ela permite um custo menor de empréstimo, com condições de fazer 
lances mais agressivos.  

O custo mais barato de dívida viabiliza investimentos mais 
expressivos. Tudo isso vai fomentar o mercado de telecomunicações, 
tornando o ambiente mais competitivo. 

A portaria amplia o rol de projetos, como aquisição de bens de 
tecnologia nacional, outorga e obrigações de rede. Isso aumenta o 
fôlego dos investimentos do setor privado na rede 5G, seja em 
projetos de serviços ou ligados à infraestrutura.  

A emissão de debêntures incentivadas pode se tornar uma das 
principais fontes de captação de recursos para as empresas nos 
projetos de 5G. Finalmente, haverá uma real conexão do 
financiamento desses projetos de infraestrutura via mercado de 
capitais. 

A medida é positiva porque as empresas podem contar com um 
instrumento barato por conta do incentivo fiscal. Essas empresas têm 
um custo elevado de Capex (investimentos) durante toda sua 
existência.  
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O setor de telecom é intensivo em Capex. Muitas vezes as 
empresas arcam com esses investimentos pesados só para se 
manterem no jogo, mas o nível de faturamento não cresce tanto. 

Os gestores de recursos veem com otimismo a possibilidade de 
empresas do setor de telecom emitirem debêntures incentivadas para 
projetos de 5G. Haverá um aumento da demanda no setor por dívida 
atrelada aos incentivos garantidos pela Lei 12.431/11, a qual isenta 
de Imposto de Renda as debêntures incentivadas. 

Previsão para Linhas Conectadas à nova Tecnologia 

Apesar dos atrasos para realizar o leilão de 5G, o Brasil deverá 
liderar nos próximos anos o avanço dessa tecnologia na América 
Latina. Segundo Rodrigo Carro (Valor, 03/12/20), a estimativa é de 
18% das linhas celulares em operação no país estarem conectadas a 
redes móveis de quinta geração em 2025. Na América Latina essa 
fatia deve chegar a 9%. 

Se os 18% se confirmarem, significará 34 milhões de conexões 
5G no Brasil em cinco anos, segundo a GSMA. Esta associação reúne 
mais de 750 operadoras e quase 400 empresas da indústria de 
telecomunicações no mundo. 

Dentro de cinco anos, as projeções da GSMA Intelligence, 
unidade de pesquisa da associação global, indicam: apenas 9% das 
conexões na América Latina serão 5G. O Brasil vai ser líder não só 
em número absoluto de conexões 5G mas, além disso, em termos de 
penetração geral do serviço. 

As projeções da associação se baseiam na premissa de o leilão 
de frequências a serem utilizadas no 5G ocorrer no primeiro semestre 
de 2021. No ano 2019, antes da criação do Ministério das 
Comunicações, a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações previa o certame ser realizado ainda em 2020. 

Mesmo sem um novo adiamento do leilão, a penetração do 5G 
no Brasil (18%) ficaria abaixo da média mundial em 2025 (21%). A 
média global é puxada para cima pela América do Norte (51%) e a 
Europa (34%), conforme estimativa da GSMA Intelligence, no 
relatório “Economia Móvel na América Latina 2020”. 
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Por enquanto, o Brasil é o único país na América Latina a 
oferecer comercialmente o 5G na telefonia móvel, ainda com o uso da 
tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro (DSS, na sigla 
em inglês). A tecnologia permite à operadora agrupar virtualmente 
suas frequências e utilizar alternadamente aquelas que estiverem 
sendo menos usadas. No ano 2019, só uma operadora uruguaia 
lançou serviço de acesso fixo à internet com o uso de 5G. 

O avanço do 5G no país será acompanhado de uma 
consolidação da tecnologia anterior, de quarta geração. No ano 2019, 
o 4G respondia por 76% do total de conexões móveis. Esse 
percentual subirá para 81% em 2025. No mesmo período, o 5G 
deverá ocupar quase todo o espaço restante no mercado brasileiro de 
telefonia móvel, enquanto a fatia do 2G encolheria para 1%. 

Não se verá uma substituição maciça dos smartphones 4G para 
os 5G. Porque a experiência não é radicalmente diferente para um 
usuário normal quando usar o 5G.  

Por exemplo, se hoje pode baixar um filme no 4G em dez 
minutos, vai poder baixar o mesmo filme no 5G em 30 segundos. Mas 
o filme tem uma hora e meia, duas horas de duração. Não faz muito 
sentido o acréscimo de velocidade. 

Com a esperada ampliação da cobertura 4G, as operadoras vão 
passar a destinar uma fatia cada vez maior de seus investimentos 
(capex, na sigla inglês) para o desenvolvimento de redes 5G. Na 
América Latina, dos US$ 99 bilhões previstos pela GSMA para o 
período de 2019 a 2025, US$ 54 bilhões irão para a infraestrutura de 
quinta geração. Enquanto, no ano de 2020, o 5G deverá consumir 
26% do capex, em 2025 este percentual deverá aumentar para 84%. 

O Brasil é o país da América Latina com percentual mais alto de 
uso de smartphones. De todos os celulares em operação no país, 
85% eram aparelhos “inteligentes” no ano passado, contra 69% no 
Uruguai e 67% no Chile. Para 2025, a estimativa é de a porcentagem 
de smartphones no país alcançar o patamar de 89%. 

A GSMA projeta um total de 484 milhões de usuários únicos de 
celular na América Latina para 2025. Em 2019, esse número estava 
em 428 milhões. 
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Ivone Santana (Valor, 28/05/2021) informa: a relação das 
operadoras de telecomunicações com as gestoras de infraestrutura, a 
alugarem torres de celular para elas, pode mudar a partir de agora. 
As teles ganharam a disputa com as detentoras desses ativos depois 
de o Congresso Nacional aprovou a medida provisória (MP) com 
emendas. Entre outras iniciativas, o texto revoga a obrigatoriedade 
do compartilhamento de torres, vigente desde 2009. 

Embora o texto ainda dependa de sanção do Executivo, as teles 
não veem problema, pois o governo já havia se mostrado favorável à 
medida. O Executivo tem prazo de 15 dias úteis, a partir do 
recebimento da MP, para sancionar ou vetar. 

Nos últimos anos, as teles estimularam o mercado de gestão de 
torres ao vender milhares desses ativos, atrelados a contratos de 
aluguel. Mas as operadoras não saíram desse mercado e continuaram 
a construir torres.  

Agora, as teles, ao usarem 80% das torres por meio de aluguel, 
buscam condições mais favoráveis para competir e não depender de 
um punhado de fornecedores. 

Sete desses gestores respondem por 65% do mercado de 
torres, com 42 mil ativos, segundo a Associação Brasileira de 
Infraestrutura para Telecomunicações (ABRINTEL). A American Tower 
é dominante no país. 

Na Câmara, o texto do relator incluiu a emenda para revogar o 
artigo 10 da Lei 11.934, de 5 de maio de 2009. Ela diz ser obrigatório 
o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviços. 

Elas usam estações transmissoras de radiocomunicação quando 
o afastamento entre elas for abaixo de 500 metros, exceto quando 
houver justificado motivo técnico. 

No Senado, o relator afirmou a revogação da obrigatoriedade se 
justificar, tendo em vista a instalação de antenas do 5G. Ela exigirá 
um aumento de densidade de antenas, com estações muito 
pequenas, operando em baixa potência. Isso foi destacado pela 
Conexis Brasil Digital, representante das grandes operadoras: 
Telefônica /Vivo, TIM, Claro, Oi e Algar. 
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O fim da obrigatoriedade era fundamental para expandir a rede 
4G e implantar a 5G. Ainda depende de leilão de faixas de 
radiofrequênciaFoi aprovado só um ajuste para deixar de valer uma 
regra já ultrapassada, feita 12 anos atrás. 

O setor foi surpreendido com a emenda. A queda da 
obrigatoriedade abre uma brecha para a volta do “paliteiro” nas 
cidades, com uma torre construída ao lado da outra. 

Não se sabe quantas torres estão hoje a menos de 500 metros 
uma da outra. A Abrintel não respondeu à pergunta.  

Haverá uma forte demanda para expandir a conectividade de 
acesso em banda larga, o que vai requerer muita torre. Esse 
movimento estimula a competição, com redução de custos de 
investimento e melhora nas condições aos consumidores. 

Além das teles, a possibilidade é de investidores e gestores de 
pequeno porte impulsionarem a área de torres. 

As operadoras brasileiras vão investir pesado para participar da 
licitação de várias faixas de frequência e terão o desafio de implantar 
uma nova arquitetura de rede para alcançar as capacidades 
esperadas do 5G. Até o fim de 2020, o mundo terá 190 milhões de 
assinantes e 2,5 bilhões em 2025, de acordo com um estudo da 
Ericsson. 

A curva de crescimento será muito mais rápida se comparada à 
do 4G, com impacto no ganho de escala e a consequente queda de 
preços dos aparelhos e outros dispositivos. A indústria projeta 
investimentos de até R$ 9,2 bilhões em redes de quinta geração até 
2025, gerando R$ 70 bilhões em impostos e contribuições e um 
incremento de 2,4% no PIB brasileiro. 

Para ganhar eficiência diversos setores econômicos pressionam 
por maior rapidez na entrada da nova tecnologia. Segundo o Morgan 
Stanley, citado em um estudo da Deloitte, até 2030 a rede deve 
adicionar US$ 136 bilhões em sete áreas da economia como 
segurança, manufatura, drones, jogos em nuvem, saúde, veículos 
autônomos e comunicação sem fio em cima da rede fixa nos Estados 
Unidos, China e Coreia (ver gráfico). 
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Sem definir normas e as datas do leilão de frequências, o Brasil 
pode se atrasar nessa corrida. Outro complicador é a exclusão de 
fornecedores. Isto poderá aumentar os custos na cadeia de valor por 
diminuir a competição.  

A sobretaxa de produtos chineses pelos Estados Unidos, 
afrontando o parecer da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
terá impacto direto no mercado brasileiro se o país se alinhar a essa 
política, atrasando ainda mais a chegada do 5G. 

O impacto financeiro para as operadoras não é só na largada, 
com a implantação de toda infraestrutura, mas também na jornada 
futura, porque afeta a estrutura de custos operacionais de 
manutenção e atualização da planta. Para comparação, a rede 2G 
ainda está presente e ativa desde 1990 em cobertura nacional.  

Sem a ampla participação de todos os fornecedores haverá 
prejuízos na interoperabilidade entre as redes existentes e a nova. 



!  58

A América Latina deverá ter 51 milhões de assinantes 5G em 
2025, ou 7% do total. As operadoras da região vão dedicar 62% de 
seus investimentos (Capex) ao 5G até 2025 e 45% dos consumidores 
dizem estar dispostos a pagar mais pelos novos serviços assim que 
estiverem disponíveis, segundo pesquisa da Deloitte. 

As primeiras ofertas usam a tecnologia DSS. Ela permite a 
alternância de 4G para 5G e vice-versa a cada 1 milissegundo 
aproveitando os investimentos feitos anteriormente em espectro e 
infraestrutura. O refarming – conversão da tecnologia usando um 
determinado espectro – encurtou o caminho dos lançamentos.  

A partir do leilão da frequência 3,5 GHz, planejado para 2021, a 
tecnologia vai ganhar escala e ganhar mais dispositivos com chip 5G. 
Hoje somam 375. 

A tecnologia 4,5 G permite uma evolução mais suave para a 
próxima geração, com atualização de software e pequenos ajustes no 
hardware dos sites e antenas já existentes. Uma das oportunidades 
avaliadas pela Huawei é a oferta de rede para clientes corporativos, 
isto é, para a indústria 4.0, fora do mercado das operadoras de 
telecomunicações. 

Alguns fornecedores investem na tecnologia Open RAN. Ela 
permite as operadoras contratarem empresas diferentes do 4G para o 
5G, habilitando uma rede aberta neutra. 

A Nokia firmou 90 contratos de fornecimento de tecnologia 5G 
para 34 redes já lançadas comercialmente, sendo duas na América 
Latina. Vê oportunidades de negócios em mineração, energia, 
logística e agronegócio.  

A indústria, com unidades espalhadas geograficamente, tem 
demanda de banda larga de alta velocidade. É usada para o controle 
de ativos físicos com automação de processos, tomada de decisão e 
previsões com inteligência artificial. 

Leilões de 5G no Mundo 

Entre 2020 e 2022, estão previstos 40 leilões de frequências 
específicas para o 5G, além de 11 licitações de tecnologia neutra, 
cujo espectro também poderá ser utilizado para as redes de quinta 
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geração. Os dados são do calendário de leilões da Global Mobile 
Suppliers Association (GSA). Levantou os processos licitatórios em 52 
países.  

Em outro relatório, a entidade destaca: os preços pagos pelo 
espectro da banda C (3,5 GHz) para redes 5G têm variado 
amplamente ao redor do mundo. 

Um bom exemplo para o Brasil é o leilão da Áustria, um dos 
mais baratos e com muitos compromissos de cobertura. O realizado 
na Itália se deve evitar, devido ao alto custo decorrente da escassez 
artificial de espectro. 

A ideia é se privilegiar o investimento nas redes em um leilão 
não arrecadatório. Não há nenhuma divergência com a Economia. 

O leilão é a oportunidade para governos e órgãos reguladores 
exigirem compromissos de cobertura. Mas o melhor modelo foi o sul-
coreano. Ele está na média em termos arrecadatórios e não traz 
obrigações de cobertura. 

As empresas têm flexibilidade para adotar a estratégia 
desejada, respeitando critérios de qualidade e de uso eficiente do 
espectro. Não há obrigação de cobertura em locais onde não há 
atratividade econômica. Isso permite as empresas maximizarem suas 
receitas. Porém, há um grande fundo público para a universalização. 

A GSA usa como métrica o custo do MHz per capita. Entre os 
leilões mais baratos, estão os de Cingapura (US$ 0,068) e Finlândia 
(US$ 0,03).  

O mais caro foi o de Taiwan, com o lance mais alto chegando a 
pagar US$ 0,74. Taiwan é um país pequeno e com alta densidade 
populacional, isto faz o custo de expansão de cobertura não ser tão 
grande. 

Com pouco investimento, é possível monetizar mais além de 
países de grande extensão territorial como Brasil e Estados Unidos. A 
receita média por usuário de Taiwan é de US$ 180, enquanto no 
Brasil é R$ 23.  

Na Áustria, após o leilão, as operadoras tiveram a oportunidade 
de se comprometerem com investimentos adicionais em 5G. No total, 
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as operadoras conseguiram abater € 500 milhões do preço a ser pago 
pelas frequências, convertendo o valor em investimentos para cobrir 
1,7 mil comunidades adicionais. 

!  

Aumenta o preço da frequência a pouca oferta de espectro. Isso 
gera competição. A Itália ofertou apenas 200 MHz com dois blocos de 
80 MHz e dois de 20 Mhz, levando as operadoras a competirem 
acirradamente. O país arrecadou, em outubro de 2018, € 6,5 bilhões, 
um valor recorde na época, o equivalente a US$ 0,42 o MHz per 
capita. 
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Já nos países asiáticos e em alguns países da Europa, não há 
cobrança pelo uso do espectro. A China Mobile recebeu uma parte do 
3,5 GHz, enquanto a China Telecom e a China Unicom receberam 
espectro em 2,5 GHz e 2,3 GHz.  

As empresas lançaram serviços 5G em novembro de 2019, 
cobrindo mais de 50 cidades seis meses após o governo emitir as 
licenças sem custo. Agora, o governo chinês liberou frequências em 
2,5 GHz para mais uma operadora ligada ao setor de broadcast. 

Na América Latina, um dos fatores capazes de atrasar a 
expansão do 5G é o preço dos smartphones, ainda altos devido à 
pouca escala. A expectativa é de os leilões e as implementações na 
região ocorram a partir de 2021. O destaque é o leilão do Chile em 
vias de ser realizado. 

O modelo do Chile é baseado no conceito de beauty contest 
(concurso de beleza), onde as operadoras não têm de pagar nada, 
mas sim se comprometerem com a maior cobertura no menor tempo 
possível. Apenas se houver empate, vai para a disputa financeira. 

Guerra Fria Tecnológica: Contra-ataque Chinês com Retaliação 

Ediane Tiago (Valor, 29/09/20) informa: implantação de redes 
de telefonia móvel de quinta geração (5G) está no cerne do confronto 
entre China e Estados Unidos. Essas nações buscam hegemonia 
tecnológica e pretendem dominar recursos como inteligência artificial 
(IA) e internet das coisas (IoT).  

Querem a dianteira no desenvolvimento das inovações 
dependentes da velocidade galopante das conexões. Buscam a 
competitividade trazida pelo processamento de um enorme volume 
de dados.  

É uma disputa geopolítica relacionada ao poder do século 21, 
centrado na tecnologia. O Brasil não deve tomar partido. 

É inegável o impacto das redes 5G nas políticas econômicas, 
comercial e externa. A implantação da tecnologia é uma das decisões 
mais importantes e estratégicas a serem tomadas pelo governo 
federal.  
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Por isso, é necessário avaliar a questão de acordo com as 
necessidades e os interesses socioeconômicos – e não ideológicos. 
Para cada 1% de aumento nas conexões de banda larga no Brasil, o 
PIB deverá crescer 0,7%.  

Outro ponto importante são os investimentos previstos pelas 
operadoras em infraestrutura. Podem chegar a R$ 30 bilhões por ano, 
após o leilão da 5G. O presidente sofrerá pressão, mas não poderá 
ceder à sua ideologia anticomunista. 

Desde quando começaram as interferências governamentais em 
negócios relacionados às redes 5G, o tema deixou de ser um 
problema das principais fornecedoras implicadas na competição: a 
americana Qualcomm, as europeias Nokia e Ericsson e as chinesas 
Huawei e ZTE.  

Nos últimos dois anos, a tom político tem dominado as notícias 
e provocado escândalos. Em 2018, sob o argumento de “preocupação 
com a segurança nacional”, o presidente Donald Trump barrou a 
compra da Qualcomm pela asiática Broadcom, de Cingapura - negócio 
estimado em US$ 117 bilhões.  

Trump também tem acusado empresas chinesas, especialmente 
a Huawei, de inserir dispositivos de espionagem nos aparelhos. Como 
resultado, produtos da Huawei e da ZTE foram banidos dos Estados 
Unidos. 

Para quem não é do setor, a história parece confusa. A 
Qualcomm, t ida como um tesouro amer icano, produz, 
essencialmente, processadores para smartphones. Não é uma grande 
fornecedora de infraestrutura, portanto não estaria na mesma 
trincheira das empresas especializadas em equipamentos de rede.  

Mas a sua carteira de patentes associadas à 5G é relevante e 
garante aos Estados Unidos vantagens na disputa. Com investimentos 
pesados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a Qualcomm tem 
bom trânsito nas instituições internacionais a desenvolverem os 
padrões tecnológicos, um trunfo. Boa parte do faturamento da 
Qualcomm está ligado à venda de propriedade intelectual. 

 No fim de julho, a Huawei concordou em pagar à Qualcomm o 
total de US$ 1,8 bilhão para resolver um longo litígio por violação de 
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patentes. Anteriormente, as duas empresas já haviam fechado 
acordos de licenciamento de tecnologia.  

A Huawei não está parada. Atualmente, é a empresa mais 
registrando patentes de tecnologia 5G. Em breve, os Estados Unidos 
terão de pagar royalties para os chineses. A Casa Branca, é claro, não 
gosta desta ideia. 

Essa disputa entre empresas e países criou a impressão de 
haver padrões tecnológicos distintos para o 5G. O padrão é 
internacional.  

Os equipamentos devem seguir características técnicas para 
operar em qualquer rede. Como não há diferenciação de produto, os 
governos passaram a apelar para a confiabilidade das soluções.  

A estratégia é desacreditar o fornecedor. Mas, na prática, as 
operadoras vão escolher o melhor custo-benefício na hora de comprar 
os equipamentos. O boato de interferência do governo chinês nas 
empresas e a falta de transparência sobre o uso de dados colocam a 
China em desconfiança. Mas até agora nada foi provado. 

O Brasil opera com neutralidade tecnológica. Na telefonia 
móvel, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) destina o espectro de frequência para o serviço. A decisão 
sobre os equipamentos necessários para prestação dos serviços é 
uma decisão das operadoras. Elas podem optar por uma carteira 
diversificada de fornecedores.  

Vale, de fato, as condições comerciais e de atendimento. É uma 
questão relativa ao modelo negócio. 

A rede 5G é fundamental para o avanço da digitalização no 
Brasil. A discussão deve girar em torno das possibilidades de 
negócios e do acesso à tecnologia.  

Disputas comerciais não devem interfirir na implementação ou 
nos custos dos equipamentos. Os critérios devem ser técnicos e levar 
em consideração as melhores propostas. 

A transformação digital tem como efeito positivo o aumento da 
produtividade. Fator do qual o país depende para alicerçar as 
estratégias de crescimento econômico.  
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Operadoras como a Vivo querem capturar os ganhos, 
obedecendo à regulamentação e, ao mesmo tempo, mantendo a 
isonomia para a decisão sobre tecnologias. Assim como acontece em 
outros países, a melhor estratégia é a de atuar com múltiplos 
fornecedores.  

Nos últimos 20 anos, a Vivo investiu R$ 400 bilhões para 
estender seus serviços a todas as cidades brasileiras. Mas ainda há 
muito trabalho para conexões de qualidade chegarem a todos os 
domicílios. 

No início deste ano, eclodiu nas páginas do “The Washington 
Post” o escândalo envolvendo a empresa suíça Crypto AG. Ela 
forneceu máquinas de criptografia para governos de mais de 120 
países, entre eles o Brasil.  

Segundo investigações, a empresa era um negócio de fachada, 
comandado pelas Agências de Inteligência americana e alemã. Os 
equipamentos fornecidos continham dispositivos (portas) capazes de 
permitirem bisbilhotar, durante décadas, segredos governamentais e 
militares.  

O esquema da Crypto teve início em 1951 e só foi desativado 
em 2017. O episódio demonstra, quando se trata de espionagem, não 
é só a China com “teto de vidro”. 

Para evitar armadilhas, a solução é seguir rotinas e estratégias 
para homologar equipamentos, independente da nacionalidade deles. 
Tem de testar todo mundo. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está 
trabalhando em um regulamento para segurança cibernética. Além 
disso, leis e regras regem as redes brasileiras e já preveem processos 
de testes e homologações dos equipamentos e softwares no país, 
rotina necessária de se intensificar com a 5G.  

A 5G vai aumentar a complexidade de análise de equipamentos 
e softwares de rede e o mercado tem de estar preparado para isso. 
Novos fornecedores vão surgir no segmento. É inevitável pelo próprio 
funcionamento da infraestrutura.  

Além disso, apesar de trazer muitas vantagens, a rede 5G 
também atrai criminosos digitais. É uma discussão multidisciplinar, 
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pois envolve o governo e toda a cadeia produtiva das 
telecomunicações.  

Tem de haver esforços do governo federal para discutir as 
questões de segurança cibernética. Diversos comitês tratam hoje do 
tema. Não é exagero, a rede de 5G é uma infraestrutura crítica para 
o país. 

Estratégias de proteção ocuparão parte importante do plano 
das operadoras de telecomunicações. Essas empresas respondem à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e têm de se adequar a 
padrões cada vez mais rígidos de segurança. Entre eles, inclui a 
investigação sobre vulnerabilidades dos componentes das redes.  

Elas são responsáveis pelos dados de seus usuários. Os 
fornecedores internacionais serão pressionados a adequar os 
produtos à legislaçãoi brasileira. No Brasil, há um conjunto de regras 
robusto, centrado nos direitos dos titulares dos dados e na 
privacidade. 

A preocupação com a segurança motivou o Conselho de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações (CPQD) a 
apresentar para a Anatel a proposta de criação de um laboratório de 
referência em 5G no Brasil. A estrutura teria capacidade de realizar 
auditoria cibernética de equipamentos e soluções destinados às redes 
de telecomunicações brasileiras.  

A proposta é análoga a do Senado dos Estados Unidos. Prevê 
destinação de até 5% do valor arrecadado com os leilões de 
frequência para pesquisa e desenvolvimento e iniciativas de 
segurança cibernética voltadas a redes 5G. Quando se falamos de 5G, 
não basta homologar o hardware. 

As redes de 5G são compostas de múltiplos equipamentos e 
softwares. Estes últimos os mais vulneráveis.  

O teste de uma caixa é um processo com início meio e fim. Já 
os softwares são atualizados constantemente e essas alterações 
podem abrir portas para roubo de dados nas redes. 

Outra função do laboratório brasileiro seria a de concentrar 
dados sobre os elementos de rede para facilitar o acesso a 
informações técnicas, fomentando a inovação. O Brasil tem potencial 
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para lucrar com aplicativos e sistemas baseados em 5G. Para isso, é 
preciso organizar o conhecimento sobre a rede. 

Pequim pode retaliar as operações chinesas de duas grandes 
fabricantes de equipamentos de telecomunicações da Europa, a Nokia 
e a Ericsson, se os países-membros da União Europeia (EU) seguirem 
os Estados Unidos e o Reino Unido e impedirem a participação da 
Huawei nas redes 5G. 

O Ministério do Comércio da China está considerando exportar 
controles de modo a impedir a Nokia e a Ericsson de enviar produtos 
feitos na China para outros países. Este é o pior cenário e só seria 
usado por Pequim se os países europeus agirem de forma dura contra 
fornecedoras chinesas, impedindo-as de participar de suas redes 5G. 

O Reino Unido neste ano deixou a EU. Ordenou suas empresas 
de telefonia móvel a pararem de comprar equipamentos 5G da 
Huawei até o fim de 2020 e remover os equipamentos 5G da 
companhia chinesa de suas redes até o fim de 2027. 

A UE não baniu a Huawei, mas adotou posição mais branda em 
janeiro de 2021 ao divulgar recomendações de segurança cibernética 
para o 5G que os Estados-membros podem adotar voluntariamente 
para restringir a presença da Huawei em cada país. A UE deverá 
publicar em breve um relatório detalhando como seus 27 membros 
adotaram as recomendações. 

O maior país da UE, a Alemanha, não deverá decidir antes de 
setembro de 2021 se permitirá ou não a Huawei em sua rede 5G. 

O Ministério do Comércio da China disse: o país adotará as 
medidas necessárias para proteger os direitos legítimos das empresas 
chinesas, em resposta a uma proibição recente do governo britânico 
contra a Huawei. O ministério não respondeu a pedido para 
comentários. 

Esse tipo de medida poderá dar errado ao amedrontar algumas 
empresas de tecnologia estrangeiras, levando-as a transferir sua 
produção para fora da China. As empresas já estão muito nervosas 
por se verem envolvidas em batalhas geopolíticas e estão reavaliando 
seus locais de fabricação e cadeias de fornecimento para proteger a 
continuidade de seus negócios. 
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As redes celulares 5G, esperadas para serem 100 vezes mais 
rápidas em comparação às atuais redes 4G, deverão servir de base 
para as futuras tecnologias de ponta em setores como os de 
transporte e indústria.  

A Huawei é a maior fabricante de equipamentos para torres de 
celulares do mundo. Suas únicas grandes concorrentes são a Nokia e 
a Ericsson, sediadas na Finlândia e na Suécia, respectivamente, 
ambos países-membros da UE. 

A Nokia e a Ericsson possuem unidades de produção e milhares 
de funcionários na China. Avisada sobre as possíveis restrições, a 
Nokia autorizou uma análise de sua cadeia de fornecimento e 
elaborou planos contingenciais para transferência da produção 
mundial. 

As duas companhias poderiam administrar restrições chinesas 
transferindo produção para outros países da Ásia, ou para a Europa 
ou América do Norte. 

Neste ano, a Ericsson também conseguiu contratos para 
fornecer equipamentos 5G para três grandes empresas estatais de 
telefonia móvel da China. A companhia sueca tem negócios bem 
menores se comparados aos da Huawei e a ZTE, outra companhia 
chinesa do setor. 

É interesse da China usar alguma tecnologia 5G ocidental para 
incentivar os fabricantes chineses de equipamentos de 
telecomunicações a continuar inovando. 

A China mantém uma lista de itens sob exportação controlada, 
embora não tenha lei de controle às exportações. Essas restrições de 
exportação envolvem itens como produtos militares, químicos e 
nucleares de uso duplo. São decididas e fiscalizadas por um grupo de 
agências estatais: o Ministério do Comércio, a Administração Geral 
das Alfândegas da China, o Conselho de Estado e a Comissão Militar 
Central, que comanda as Forças Armadas do país. 

Mas o plano poderá ficar mais no campo da ameaça em vez da 
ação. Em maio de 2020, depois de os EUA colocarem a Huawei em 
uma lista negra de comércio exterior, a China ameaçou criar uma lista 
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negra de entidades estrangeiras, caso elas deixassem de fornecer a 
empresas chinesas por “propósitos não comerciais”. 

Desde então, o governo não divulgou nome de nenhuma 
companhia ou indivíduo dessa lista. 

As multinacionais americanas contratam milhões de 
trabalhadores na China e Pequim ainda precisa da tecnologia 
americana para formar suas indústrias. Enquanto isso, as atuais 
sanções dos EUA contra a Huawei ainda possuem brechas. Elas 
continuam permitindo às empresas americanas fornecer para a 
companhia chinesa. 

O s f a b r i c a n t e s o c i d e n t a i s d e e q u i p a m e n t o s d e 
telecomunicações, incluindo Ericsson e Nokia, além de concorrentes 
menores, já começaram a transferir produção para fora da China no 
ano passado por vários motivos.  

Um deles foi evitar as tarifas impostas pelo governo Trump 
sobre produtos feitos na China e destinados para o mercado 
americano. Outro foi poder dizer aos clientes, inclusive empresas de 
telefonia móvel e provedores de internet e comunicações por cabo, 
seus produtos não representarem um risco à segurança porque não 
vêm da China. 

A Nokia possui uma fábrica e 16 mil funcionários, muitos na 
área de Pesquisa e Desenvolvimento, no mercado da Grande China, 
inclusive Hong Kong e Taiwan. A Ericsson tem uma unidade de 
produção e instalações de pesquisa e desenvolvimento na China, e 14 
mil funcionários no nordeste da Ásia, região com China, Japão, Coreia 
do Sul e Taiwan. 
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3. Home Office 

Mesmo depois do fim da pandemia, o hábito de trabalhar de 
casa será cada vez mais comum. Jacílio Saraiva (Valor, 28/09/20) 
divulgou pesquisa realizada no início do segundo semestre de 2020 
pela consultoria Aon, com 277 companhias no Brasil: 77,3% queriam 
alternar a ida dos colaboradores ao escritório com o teletrabalho. Os 
últimos meses do ano seriam usados como período de planejamento: 
três em cada dez organizações ainda não tinham definido quem 
continuaria a distância quando o distanciamento social fosse 
relaxado. 

Havia uma tendência de o home office tornar-se uma prática 
das corporações no futuro, mas 33,3% delas não tinham certeza 
sobre quantos funcionários ficariam em casa. Cerca de 34% das 
organizações pretendiam oferecer a opção do trabalho remoto para 
todos os colaboradores e 2,9% decidiram pelo home office em tempo 
integral. No modelo alternado entre casa e escritório, 20,6% 
estudavam se a semana teria dois dias remotos, ante 18,4% 
planejando três dias a distancia. 

A infraestrutura de tecnologia é o ponto mais impactante da 
capacidade das chefias de estabelecer regras definitivas sobre o 
expediente longe das empresas. Para não comprometer a 
produtividade dos colaboradores, 56% das firmas estavam investindo 
em melhores ferramentas tecnológicas, ofereciam treinamentos 
(37%) e criavam normas para o horário do almoço e o término do 
expediente (18%). 

O modelo de teletrabalho já era usado por algumas empresas 
antes da pandemia. Incentivavam os funcionários a ficarem remotos 
pelo menos uma vez na semana. 
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Uma das principais preocupações, para quem conseguiu ficar 
100% on-line, era manter a saúde física e mental do quadro 
funcional. Para isso, além de investir no envio de mobiliário e 
equipamentos para os funcionários, contratava-se aulas “ao vivo” de 
ginástica e alongamento para incentivar a prática diária de exercícios 
físicos e convocava uma profissional de saúde para conversar 
frequentemente com os colaboradores. 

Como os funcionários já estavam acostumados a atuar de casa, 
não foi difícil transmitir confiança nessa nova fase. Além de sistemas 
de acesso seguro, ganharam um helpdesk (serviço de apoio) para 
tirar dúvidas e ferramentas de colaboração ampliadas, com recursos 
de videoconferência. Nas primeiras três semanas de quarentena, o 
uso dos chats on-line entre as equipes cresceu aumentou muito, 
assim como o de vídeochamadas. 

Muitos escritórios de serviços com trabalho intelectual já estão 
repensando a necessidade do escritório para todos. O home office foi 
muito melhor do imaginado antes e algumas funções não precisam 
necessariamente voltar para a empresa. 

No digio, banco digital do Bradesco e Banco do Brasil, por 
exemplo, os 250 colaboradores deixaram a sede de Alphaville, em 
Barueri (SP), no dia 19 de março de 2020. A pandemia trouxe a 
certeza de essa prática ser parte da cultura corporativa e o caminho é 
aumentar a quantidade de dias no home office. 

Antes da covid-19, o banco já funcionava com escala de home 
office para 20% do quadro uma vez por semana. Passou a avaliar 
novas modalidades, de dois a cinco dias remotos, dependendo das 
atividades. Ao mesmo tempo, o planejamento de uma volta 
escalonada, por grupos, é estudado. 

No geral, a produtividade ficou maior no home office. No 
segundo quadrimestre, o digio realizou 244% mais entregas de 
produtos e serviços para clientes em comparação aos primeiros 
quatro meses do ano – e 18% da equipe da instituição foram 
contratados durante o isolamento social. 

Na TecBan, dona da rede Banco24Horas, a performance dos 
funcionários também não arrefeceu com a distância física. Pesquisa 
interna feita em agosto de 2020 revelou 91% estarem totalmente 
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adaptados ao trabalho remoto e 92% conseguirem manter, 
normalmente, a interação com a liderança e colegas.  

Sobre uma possível volta aos escritórios, 43% diziam ainda se 
sentirem muito desconfortáveis, por conta do aumento da exposição 
e risco de contrair o vírus (65%), por causa do contato com pessoas 
sem respeito ao isolamento (54%) e pelo uso do transporte público 
(42%). 

A TecBan estudava um modelo híbrido de trabalho, mas não há 
motivo de pressa para o retorno. O grupo tinha mais de seis mil 
funcionários em 12 laboratórios de revitalização de caixas eletrônicos, 
20 centros de distribuição e 16 postos de logística, além de 30 bases 
de distribuição de dinheiro e escritórios.  

Praticamente 100% dos funcionários administrativos, ou mais 
de mil colaboradores, permaneciam longe das suas mesas. A 
preocupação é com a saúde dos funcionários. Metas podem ser 
atingidas sem todos estarem em um mesmo espaço físico. 

Uma das estratégias para apoiar a nova rotina doméstica da 
força de trabalho foi montar uma bateria de conteúdos na rede social 
interna. Inclui lives de especialistas sobre como conciliar os filhos 
com o home office ou lidar com a solidão na quarentena, além de 
cursos sobre liderança e inteligência emocional. 

Para escritórios terem as atividades retomadas seria necessário 
aguardar um regresso planejado, respeitando protocolos de saúde e 
decretos dos governos.  

As empresas prometiam uma moderação entre o expediente 
remoto e o presencial. O ano de 2020 sinalizou: quem conseguir 
encontrar esse equilíbrio poderá fazer a diferença tanto na 
experiência dos colaboradores, quanto na geração de valor para os 
negócios. 

Soluções Pré-Formatadas para Home Office 

Com a migração da força de trabalho para dentro de casa, 
fornecedores de soluções, para ajudarem as empresas a gerenciar 
equipes, viram as entregas aumentarem 30%, em média, entre abril 
e agosto de 2020. Havia pacotes com oferta desde um escritório 
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completo, com móveis, internet e ferramentas de colaboração, até 
controle de ponto via celular ou um sistema capaz de avaliar mais de 
50 informações sobre o funcionário remoto, como motivação e estilo 
de liderança. 

A solução Office@Home inclui recursos de conectividade, 
hardware, mobiliário e aplicativos de colaboração on-line, além de 
softwares de automação de escritório e de acesso aos sistemas das 
corporações. 

 Desenvolveram-se projetos para cada cliente. Uma opção 
simples do pacote, com banda larga móvel de 100 GB e o Office 365, 
custava a partir de R$ 175. 

Uma das vantagens da oferta era reunir todos os recursos 
necessários para o home office, com uma só entrega. Depois de se 
verem “operacionais”, no trabalho remoto, as companhias ampliam 
suas necessidades, com mais itens para ganho de produtividade, de 
integração com ambientes corporativos e de controle de jornada. 

Por isso, haviam as vendas da solução de controle de ponto 
digital. As empresas usavam a ferramenta para registrar o ponto pelo 
celular ou no computador de casa. 

Além dos horários de expediente, também incluía recursos para 
a gestão de atividades diárias, de banco de horas e horas extras. 
Durante a pandemia, houve um avanço de quase 15% no volume de 
horas extras realizadas pelos colaboradores, ante o período pré-
covid. 

A startup tem clientes com três até mais de 15 mil 
colaboradores, portanto, o valor do contrato dependia do número de 
funcionários: quanto maior o quadro, menor o custo por empregado. 
Uma companhia de cem colaboradores pagava, em média, R$ 390 
mensais. 

O carro-chefe era um sistema para o gerenciamento de 
atividades remotas. No pré-pandemia, os clientes compravam a 
plataforma para gerir equipes comerciais em campo. Com a virada 
dos times de colaboradores para o home office, passou a ser usada 
na produção de relatórios, acompanhamento de metas e avaliação de 
atendimentos. 
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A ideia era aumentar a eficiência do trabalho a distância. Dava 
para o gestor a visão sobre os acontecimentos com as equipes de 
trabalho e apoiavam o colaborador com subsídios da empresa para a 
execução das tarefas. O recurso podia ser customizado para equipes 
com mais de 150 usuários. Custava a partir de R$ 79,90 por 
funcionário, ao mês. 

As organizações também estavam preocupadas com o 
engajamento dos colaboradores longe dos escritórios. Havia o 
Profiler, um software capaz de traçar, em cinco minutos, um 
mapeamento comportamental com mais de 50 informações sobre o 
funcionário. Avaliava competências, fatores motivacionais e estilo de 
liderança.  

A ferramenta ajudava as chefias a entender as equipes e 
colocar a pessoa certa na atividade certa. 

Automação na Gestão de Pessoas 

A automação da área de recursos humanos das empresas foi 
acelerada após o distanciamento social imposto pela covid-19. 
Atividades como contratação, desligamento, emissão de holerites, 
gestão de férias e benefícios, avaliação de engajamento e 
desempenho passaram a ser feitas remotamente, com o auxílio de 
softwares.  

Ocorreram em meses mudanças na adoção de tecnologia antes 
com expectativa de levar anos. 

Uma startup criada em 2015 relacionava 2,8 mil clientes em 
140 países, entre eles nomes como Visa, Accenture, IBM, Coca-Cola, 
Volvo, Santander, Localiza e Kraft Heinz. Terminou 2020 com o dobro 
de tamanho em relação ao do início do ano por conta da pandemia. 

A P ipefy d isponib i l i zava modelos padronizados de 
gerenciamento de fluxo de trabalho para cada atividade da empresa. 
Os modelos eram intuitivos e de autosserviço, o uso não demandava 
um treinamento prévio nem exigiam um suporte técnico.  

A proposta era oferecer um processo prático e estruturado, 
capaz de liberar as equipes de trabalho das tarefas burocráticas para 
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elas se dedicarem-se a atividades geradoras de mais valor ao 
negócio. 

O James Delivery, aplicativo de entregas de Curitiba (PR), era 
uma operação basicamente regional em 2018 quando foi adquirido 
pelo Grupo Pão de Açúcar. Passou a realizar entregas para quatro mil 
estabelecimentos de diversos segmentos comerciais em 27 cidades 
de 17 Estados. Apenas no segundo semestre de 2020, o número total 
de pedidos atendidos pela plataforma cresceu 962% em relação ao 
mesmo período de 2019. 

O Departamento de Recursos Humanos teve de se adaptar à 
nova realidade. O processo antigo de recrutamento de pessoas para 
as diversas áreas da empresa e controle das equipes, basicamente 
manual, não daria conta da expansão.  

As ferramentas da Pipefy auxiliam no controle das demandas 
das áreas, no cumprimento de prazos e no mapeamento de dados 
feitos antes por planilha. Os resultados eram visíveis, os gestores 
tinham mais controle sobre as atividades e faziam a mensuração das 
metas de cada equipe por meio de relatórios gerados pelo sistema. 

A startup Convenia disponibilizava uma plataforma em nuvem 
para gestão de recursos humanos. Também apresentou uma 
expansão significativa em 2020, pois dobrou o faturamento em 
relação ao de 2019 – e o número de clientes novos por mês. 

A busca por mais agilidade, eficiência e produtividade na área 
de recursos humanos já era uma tendência nas empresas, mas o 
processo foi acelerado com o avanço do home office. Colaboradores 
passaram a ser contratados, integrados à equipe e até desligados 
sem mesmo ir uma vez ao escritório. 

A automação permitia o funcionário preencher seus dados 
pessoais na ficha de admissão, acrescentar foto e cópias de 
documentos, reduzindo o trabalho do RH e o tempo d admissão. 
Também permitia o trabalhador solicitar férias pela plataforma e 
acompanhar a gestão de seus benefícios. Para o RH, a automação 
gerava relatórios para ao acompanhamento da situação de cada 
funcionário, evitando erros como pagamentos indevidos de 
benefícios. 
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A proposta da startup Pulses era acompanhar o clima 
organizacional e engajamento das equipes com o auxílio de 
inteligência analítica e propor soluções. Desde março passou de 150 
clientes para 400, empresas como Via Varejo, O Boticário, Gerdau, 
Banco WV e C&A.  

Com o home office não é mais possível ao líder ter a percepção 
do humor de sua equipe no cafezinho, de forma informal. Estão todos 
distantes. 

A Pulses fazia pesquisas semanais, com o encaminhamento de 
oito a 10 perguntas para os colaboradores de seus clientes. Eram 
perguntas objetivas e essenciais sobre o trabalho, os projetos e 
prioridades, o feedback e o desempenho das lideranças, apresentadas 
de forma amigável e informal.  

As respostas são confidenciais. Pesquisava um universo de 280 
mil usuários toda semana, com uma adesão de respostas na casa de 
73%. 

A plataforma fazia um diagnóstico do clima organizacional e 
informava ao RH ou aos líderes as tendências preditivas de 
comportamento das equipes e disponibilizava uma série de 
recomendações de ações possíveis de ser adotadas para reverter 
tendências negativas, se necessário. Disponibilizava também uma 
plataforma para a avaliação do desempenho de equipes. 

Havia também um modelo híbrido de capacitação para seus 
funcionários. Os treinamentos on-line respondiam por cerca de 50% 
de tudo ofertado às equipes. Com a pandemia, a capacitação ficou 
100% on-line.  

Eram três frentes:  

1. “Socialização do Conhecimento”, quando os funcionários 
compartilhavam conhecimentos técnicos e específicos para seus 
colegas,  

2. “Aculturamento” promovia webinars e palestras de experientes 
profissionais do mercado, e  

3. “Academia”, iniciativa de “lifelong learning”.  
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Com o histórico de desenvolvimento das habilidades e a 
mentalidade de media tech, implementado antes, a migração para o 
on-line foi natural. Para fazer a manutenção dos treinamentos e 
acompanhar o sentimento dos colaboradores a esse novo modelo, é 
necessário enviar, constantemente, pesquisas sobre adaptação e 
satisfação das ações. 

Com o isolamento, 100% dos treinamentos passaram a ser 
remotos, e assim vão permanecer até o fim da pandemia. As 
empresas investiam sobretudo nos programas para desenvolverem 
temas e habilidades interpessoais, de forma a auxiliar as pessoas a 
se adaptarem à nova dinâmica de trabalho. 

Cada escritório deveria disponibilizar programas específicos 
para condução de reuniões a distância, liderança, gerenciamento, 
meditação e saúde mental. Para os funcionários das áreas 
administrativas com seus contratos de trabalho suspensos, a empresa 
deveria providenciar cursos de capacitação e desenvolvimento 
profissional. 

A migração para o digital, em alguns casos, ocorreu com certa 
facilidade, mas outros pretendiam voltar com alguns treinamentos 
presenciais. A base conceitual de um treinamento de negociação, por 
exemplo, podia ser ministrada por vídeo, mas nada substituía as 
dinâmicas presenciais e em grupo em termos de resultados práticos. 

Uma empresa de software dividiu seus investimentos em 
capacitação em duas áreas: soluções da empresa e RH. A primeira 
focou nas tendências do mercado latino-americano e na adaptação ao 
novo cenário, enquanto a segunda abordou as “soft skills”, como 
resiliência.  

Boa parte das capacitações já acontecia on-line, e o restante foi 
adaptado para o ensino a distância. O maior desafio foi continuar 
oferecendo conteúdos atrativos para manter o foco e interesse das 
pessoas, pois o volume de trabalho on-line passou a ser de 100. 

A mesma linha, com temas técnicos e “soft skills”, foi adaptada 
para o período de pandemia e outras foram desenhadas 
especialmente para gerenciar as emoções nesse novo modelo de 
trabalho. Entre as novas abordagens, entraram gestão emocional e 
reinvenção pessoal. 
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Outro tipo de empresa direcionou a capacitação para temas 
como gestão de equipes virtuais, inteligência emocional e criatividade 
em tempos de mudança. As novas temáticas se uniram a outras já 
existentes e ainda relevantes, como negociação e comunicação de 
impacto.  

Uma das pr inc ipais mudanças fo i os tre inamentos 
comportamentais próprios não serem antes realizados no formato on-
line. Depois do distanciamento social, passaram a ser 100% nesse 
formato. 

Entre os aprendizados positivos, destacou-se a possibilidade de 
alcance, aproximando aqueles colaboradores com menos acesso aos 
treinamentos anteriores por trabalharem remotamente, distantes das 
fábricas e matriz, onde ocorriam os treinamentos presenciais. 

O home office “para sempre” chegou. Empresas passaram a 
abrir vagas remotas permanentes ou garantirem expedientes a 
distância, sem prazo de retorno, de acordo com a escolha dos 
funcionários, mesmo depois da pandemia.  

Não surgiu diferença de salários ou no pacote de benefícios. Os 
funcionários optantes por ficar em casa ganharam subsídios para 
internet e contas de energia. 

A maioria das posições estava nas áreas administrativas das 
companhias, com maior adesão de Departamentos como Tecnologia, 
Vendas e Finanças. Estimava-se em 60% dos trabalhadores 
intelectuais fazerem a opção de permanecer remoto em definitivo. 

Candidatos de outros estados a vagas não vão precisar se 
mudar de imediato. Podem optar por um modelo 100% home office, 
mesmo se já moram em cidades com sedes administrativas. 

A empresa ajuda com os custos para montagem do escritório 
doméstico, envia equipamentos e garante um subsídio mensal para 
despesas – como internet e energia. As oportunidades se 
concentravam mais na área de tecnologia, para posições técnicas, 
como desenvolvedor, arquiteto de software e engenheiro de dados, 
mas havia também cargos seniores e de liderança.  
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Os salários variavam de R$ 3,5 mil a R$ 26 mil. Ao expandir o 
modelo, agregava-se diversidade às equipes, com profissionais em 
qualquer lugar do mundo. 

Com a pandemia, o padrão de 100% no home office continuaria 
para os próximos contratados do setor de serviços de escritório. Para 
as demais áreas, o planejamento incluía ampliar um modelo híbrido 
de trabalho, com até três dias de expediente, por semana, em casa. 

O controle de horário era realizado com um sistema de 
marcação de ponto remoto, via computador ou celular. Ele ficava 
disponível para consulta de horas em tempo real a todos.  

Tanto para quem ficava em home office quanto para quem 
costumava ir aos escritórios, a carga de trabalho era a mesma. Os 
salários e benefícios também eram iguais, para a mesma função. 

A empresa usava ferramentas de avaliação de desempenho e 
programas de educação continuada para os “remotos”. Eles também 
recebem notebook, fones de ouvido, celulares, softwares de 
comunicação e de videoconferência. Havia verba para montagem do 
ambiente de trabalho.  

Em pesquisa interna, 90% dos funcionários garantiam já terem 
as ferramentas adequadas. Mesmo com um retorno escalonado à 
empresa, o plano de algumas empresas era ter 40% menos 
funcionários nos escritórios. Um levantamento interno indicava a 
maioria querer permanecer até três dias, por semana, em home 
office. 

Empregados da área administrativa eram elegíveis ao 
SuperFlex, programa para dar liberdade de escolha sobre o local de 
trabalho. Nesse modelo, o colaborador não precisava optar pelo home 
office ‘para sempre’. Ele ganha flexibilidade de escolher onde quer 
trabalhar. 

O novo sistema também dava um panorama mais detalhado 
sobre as equipes. Os gestores de pessoal saberiam, por área, onde e 
quando os colaboradores trabalhavam, a frequência diária de pessoas 
no escritório e a quantidade de reuniões realizadas.  

A ajuda no transporte seria diminuída se houvesse menor 
utilização e o funcionário podia eleger o vale alimentação ou o 
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refeição, de acordo com su necessidade. Haveria verba para energia e 
acesso à internet. 

Um levantamento realizado com os colaboradores, durante o 
confinamento, constatou: 45% gostariam de ficar remotos entre três 
e quatro vezes na semana, 32% entre um e dois dias, 20% todos os 
dias da semana e 3% apenas quando houvesse necessidade. O ideal 
é dar ao colaborador a escolha, com o dinamismo de mudar quando 
quiser. 

Uma multinacional da área de tecnologia e negócios anunciou a 
abertura de 300 vagas no Brasil, todas remotas. A ideia era, mesmo 
com o fim da pandemia, os novos contratados continuarem a 
distância ou serem alocados em clientes. Os processos seletivos eram 
on-line e foram fechadas parcerias com universidades regionais para 
ampliar a pesquisa de currículos. 

Na XP, foram contratadas mais de 800 pessoas no Brasil e no 
exterior para o home office permanente. Cerca de 20% das 
oportunidades foram para cadeiras de liderança. As contratações 
incluíram profissionais de todas as áreas, com destaque para 
tecnologia e assessoria de investimentos. 

Houve o caso particular do head da área de assessoria digital 
da XP Investimentos. Ele começou a trabalhar na empresa em junho, 
quando ainda morava na China. Tentou voltar ao Brasil, mas teve 
cinco voos cancelados por três companhias aéreas.  

Quando finalmente conseguiu deixar o país, no início de 
setembro, planejou morar no Itaim, bairro próximo ao escritório, na 
capital paulista. Sabendo poder trabalhar de qualquer lugar, talvez 
buscasse uma moradia mais aprazível no interior de São Paulo. 

Todo o mercado corporativo ainda estava em fase de entender 
como é ter a maior parte dos funcionários produzindo remotamente. 
As empresas precisam estar alertas com limitações de tempo e de 
tarefas. Já estavam vendo casos de esgotamento profissional, 
conhecido como burnout.” 

Seria fundamental também manter a proximidade no ambiente 
virtual, para a empresa afinar o engajamento entre as equipes. 
Ninguém podeia se sentir distanciado ou alienado das operações. 
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Sobre os ganhos, para o funcionário, ao trabalhar em casa, 
cada experiência era individual e dependia do quanto o profissional 
fica à vontade para produzir onde está. Da parte das empresas, o 
cenário do expediente sem contato ainda estava sendo escrutinado.  

As organizações com a obtenção de uma harmonia entre o 
corte de despesas nas sedes e a oferta de mais inovação para os 
funcionários remotos poderiam reter pessoas e serem mais atraentes. 
A habilidade de liderar a distância seria uma competência valorizada 
nos executivos. 

O desafio era como fazer uma gestão inteligente da força de 
trabalho. Não bastava apenas deixar o pessoal em home office e 
rever planilhas de custo. Era um movimento com necessidade de 
contínua análise do ponto de vista motivacional. 

Iniciativas de teletrabalho existiam há anos. Pesquisa da Mercer 
realizada com 609 empresas no Brasil, logo no início da pandemia, 
revelou 78% das organizações já ofereciam opções de home office ou 
jornadas flexíveis antes da crise sanitária.  

Depois, os departamentos de RH tiveram uma “lição de casa” a 
fazer: implementar uma diretriz clara de trabalho remoto, 
considerando questões relacionadas a benefícios, horários e acordos 
para as entregas.  

Na área de benefícios, a tendência seroa a migração para 
cestas flexíveis, onde o colaborador montaria uma configuração, a 
partir das opções oferecidas pela companhia, entre planos de saúde, 
auxílios ou alimentação. 

Estimava-se mais da metade dos empregadores (55%) 
previrem a maioria dos profissionais continuar adepta do home office, 
mesmo quando a covid-19 não for mais uma ameaça. 

Havia também motivos capazes de atraírem os funcionários 
para a “vida” no escritório. Eles eram mais difíceis de alcançar da sala 
de estar, como interagir com colegas. Equilibrar trabalho presencial e 
remoto seria a solução. 

Quem entrou em home office, desde março de 2020, montou o 
escritório, com a ajuda da empresa, em um quarto da casa onde 
mora. Antes da pandemia, em uma metrópole, gastava mais de duas 
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horas para chegar ao escritório. Passou a ter cinco horas extras no 
dia, para ficar mais tempo com a família, ter um sono de melhor 
qualidade e sem a preocupação de chegar atrasado no trabalho. 

Empresas brasileiras esboçam planos para receber um maior 
número de funcionários nos escritórios. O retorno tem sido 
considerado necessário para preservar a saúde mental de 
funcionários e a cultura das empresas. Mas, quando as medidas de 
combate à pandemia forem eliminadas, modelos mais flexíveis de 
trabalho irão prevalecer. 

Um estudo de caso mostra cerca de 40% dos cerca de 80 
funcionários estarem executando suas atividades presencialmente. 
Com alguma flexibilidade, pois elas podiam trabalhar uma parte do 
dia e ir para casa ou até não comparecer em um dia da semana.  

Mas o plano era o trabalho presencial, com a disponibilidade da 
vacina e todos já seguros frente à pandemia, retornar aos 100%. Os 
ganhos de produtividade e qualidade serão enormes, pois permite 
maior interação e manter a cultura da empresa nas discussões.  

Para outro caso estudado, o home office em tempo integral 
seria uma realidade apenas para a área de serviços ao cliente. No 
administrativo, a experiência de trabalho remoto na pandemia 
mostrou que esse sistema funciona adequadamente, mas tem tempo 
de validade.  

Se a empresa já tem processos estabelecidos, uma cultura 
consolidada, as coisas acontecem na inércia em um primeiro 
momento. Mas a partir de determinado ponto, há perda de qualidade. 

 A decisão de voltar ao escritório denotava uma preocupação 
das empresas de estarem perdendo o que é subjetivo, o que não é 
possível conseguir de forma remota. Isso fazia diferença. 

Há muitos aspectos de cocriação funcionando bem no remoto, 
como análise de dados, squads de desenvolvimento e preparação 
para reuniões. Mas o presencial é fundamental para as conexões, 
para o debate de ideias e de novas estratégicas. Por exemplo, mudar 
uma cultura remotamente, é muito mais difícil.  

A questão da cultura, onde o presencial ajuda na cocriação e no 
engajamento, também pesava muito. O plano de muitas empresas 
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era manter um modelo de trabalho pós-pandemia, onde o presencial 
envolvesse mais de 85% da força de trabalho administrativa. 

O trabalho no escritório funcionaria como um “indutor de 
crescimento” e seria mais eficiente para o negócio. Para o retorno 
seguro seria necessário investimento.  

Entram na conta a readequação dos escritórios e o custeio de 
táxi/uber para funcionários não irem de transporte público. Quando 
todo mundo se manteve em casa, inicialmente, o trabalho funcionou 
bem. Mas foi se sentindo as pessoas mais cansadas e angustiadas, 
estando distantes. O desejo da maioria era voltar. 

Empresa abriu as portas ao perceber as pessoas estarem 
esgotadas de trabalhar em casa e nem todas se acostumaram ao 
home office. Voltou quem quis e mais gente gostaria de ir trabalhar 
fora de casa, não fosse o fato de morarem com familiares do grupo 
de risco ou depender do transporte público.  

O plano futuro seria deixar apenas um dia de home office. A 
relação pessoal é muito importante. Houve surpresa com pessoas, de 
início, manifestando gostar do home office e, depois, desejando 
voltar ao escritório. 

A satisfação dos brasileiros com o home office caiu de 71,3% 
em fevereiro de 2020, antes da pandemia, para 57% em março 
quando ela se iniciou. Foi para 45% em junho de 2020, quando o 
trabalho remoto se tornou permanente, segundo levantamento da 
Orbit Data Science. Nos meses seguintes, houve uma adaptação de 
muitos profissionais, mas o percentual dos insatisfeitos foi de 43% 
em outubro.  

Essa percepção foi capturada com uma análise de 5 mil 
comentários sobre o tema em três redes sociais (Twitter, Facebook e 
Instagram) e portais de notícias. Do lado de quem criticava o home 
office, havia justificativas envolvendo a sobrecarga de trabalho, 
adaptação ruim, ocasionando dores nas costas e estresse, distrações 
e saudades dos colegas. Quem elogiava fala em flexibilidade e em 
aconchego.  
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Surgiu uma crise de imagem do home office. Em outubro de 
2020, havia já uma polarização entre quem desejava voltar e quem 
desejava ficar. 

Encontrar um formato de trabalho para atender a esses dois 
lados seria o desafio das companhias com planos para um modelo de 
trabalho “híbrido”. O formato 100% em “home office” está 
desgastado, e o modelo 100% presencial está esgotado. Variaria daí 
para frente, dependendo do negócio e da cultura, para qual lado esse 
pêndulo iria. 

Muitas companhias buscavam esse “meio termo”, porque 
muitas pessoas se adaptaram bem ao home office, mas a empresa 
acredita na importância da interação presencial. O retorno presencial 
do administrativo depende da evolução do cenário de saúde pública, 
mas pode ocorrer com um regime de três dias em casa e dois no 
escritório. 

O home office pode ser produtivo, mas como há empresa onde 
se preservam as relações interpessoais, devem seguir em um formato 
híbrido. Em certo modelo de negócio, é preciso estar presente, ver o 
produto e experimentá-lo.  

Uma experiência de um formato híbrido pode ocorrer em 
reunião de Conselho de Administração, com conselheiros presentes e 
outros on-line, especialmente quem está no exterior ou no interior. 
Esse modelo vai ser o caminho. 

Havia empresa a trabalhar em um formato onde os benefícios 
do home office – aproximação maior com os clientes nas reuniões 
virtuais, além da produtividade – continuaria a ser aproveitado, mas 
os efeitos negativos mitigados. Pesquisas mostravam um dos efeitos 
colaterais do trabalho remoto ser o impacto prejudicial na 
aprendizagem dos mais jovens funcionários. A disseminação da 
cultura e a troca de ideias e inovação também eram prejudicadas. 

O consenso nesse movimento foi, quem voltará, não encontrará 
os escritórios da mesma maneira ou tamanho. Empresas entregaram 
30% dos escritórios alugados, para seguir um formato onde se prevê 
o trabalho duas vezes presencial e três dias em casa.  
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Quem viu melhorias com o home office, como qualidade de vida 
para seus colaboradores, redução de custos de transporte e despesas 
de alimentação, passou a acreditar dever haver equilíbrio, com 
atividades presenciais de modo a permitirem haver interação entre as 
pessoas. 

Então, empresas reduziram a metragem do seu escritório para 
trabalhar os times dez dias presencial e o restante do mês em casa. 
O escritório entrou em obras para poder receber somente parte dos 
funcionários de volta. Visa montar um espaço adequado aos fatores 
de risco surgidos com a pandemia: ar condicionado, elevadores e 
locais fechados com pouca distância entre as pessoas. 

Uma nova sede também passou também a ser montada. A 
mudança envolveu a devolução de escritórios da empresa em São 
Paulo.  

Experimentalmente, parte dos funcionários com trabalho 
remoto, no início da pandemia, voltaram a frequentar o escritório um 
ou mais dias da semana. Estudava-se três opções para o modelo 
híbrido: as duas primeiras valorizavam o escritório, criado para gerar 
colaboração e trabalhar em métodos ágeis, e a terceira pressupunha 
algumas áreas com 100% home office. 

Na visão de executivos e CEOs, embora a cultura presencial 
seria desejada, quando o retorno completo fosse possível, havia uma 
percepção de “uma solução única não funcionar para todos”. Seria 
preciso flexibilizar formatos para atrair e reter talentos diversos. 

Qualquer situação exige equilíbrio, para avaliar qual é o grau 
“ótimo” de home office em cada negócio. Mas a companhia precisa 
ser flexível, até para ampliar suas possibilidades na hora de encontrar 
talentos. 

Se a empresa forçar a volta de todos ao presencial, pode perder 
bons profissionais. Muita gente descobriu vantagens de estar em 
casa, inclusive, com a maior proximidade com a família.  

O home office permite à companhia recrutar talentos em 
qualquer lugar do mundo. Toda empresa necessita classificar quem 
poderá ficar em casa de forma integral e quem voltará ao escritório 
metade da semana.  
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O formato do modelo de trabalho, mais home office ou mais 
presencial, será um novo parâmetro: para candidatos escolherem 
onde querem trabalhar e para empresas contratarem quem se adapta 
melhor à sua cultura. 

Nesse movimento, há também grandes empresas a olharem o 
panorama futuro com flexibilidade total. No pós-pandemia, poderá 
vigorar o modelo “Home e Studios”, onde as pessoas poderão 
trabalhar de qualquer lugar, inclusive no exterior. Mas o escritório 
continuará disponível porque, no fim, nada substitui estar ao lado da 
pessoa, tomar cafezinho para saber como estão as coisas e conversar 
‘olho no olho’”.  

Em especial, os funcionários do administrativo terão a escolha 
entre trabalhar de onde quiserem ou do escritório, quando ele for 
reaberto. O objetivo é respeitar a individualidade de cada um. 

Na realidade, não existe consenso sobre qual nível de 
flexibilidade ou qual grau de cultura presencial é necessário para uma 
melhor gestão de pessoas. As empresas precisam mapear sempre a 
saúde mental de quem está voltando ao escritório e de quem está em 
home office.  

Deve avaliar se quem está remoto está se sentindo incluído, 
participando das decisões e projetos e não sendo um mero 
observador do negócio. Encontrar um jeito novo de fazer as coisas 
não é trivial, pois rebate diretamente na cultura e na estratégia.  

As competências das pessoas não existem sozinhas, dependem 
do ambiente, mesmo as mais objetivas. É preciso construir novos 
indicadores com consistência para contemplar quem está dentro e 
quem está remoto. 

Se uma pesquisa mostrar cerca de 10% dos funcionários já não 
aguentarem mais ficar em casa, por diferentes motivos, cabe 
propiciar o retorno a eles.  

Algumas reuniões presenciais de executivos de alto escalão 
poderão retomadas, e mais gestores se encontrarão pessoalmente 
com suas equipes. Mas tudo deve estar sob controle rígido para evitar 
contaminações. 
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Paliativamente, um esquema de rodízio propicia preservar a 
cultura da empresa. O retorno ao “novo normal” deve ser feito de 
forma híbrida.  

Antes, havia empresas com um dia (20% da jornada de 
trabalho semanal) de trabalho dos funcionários possível de ser feito 
de casa. Quando mudou para o trabalho remoto por completo havia 
dúvida sobre como seria a interação entre os trabalhadores ou 
mesmo a produtividade. A dúvida foi sendo derrubada pela super-
exploração com hora-extra não paga.  

A migração para o trabalho até mudou positivamente a relação 
com os clientes, por causa de uma maior disponibilidade para 
atendimento. A medida reduziu custos com viagens, o que nunca é 
demais. Ilegalmente, esse tempo de viagem na prática virou tempo 
de trabalho! 

Para garantir a infraestrutura necessária para o home office, 
houve investimento em convênio com uma loja varejista para os 
funcionários preparare, um espaço para trabalhar em casa. Adotou-se 
medidas para facilitar a gestão do trabalho e da saúde das pessoas.  

Dessa forma, nos planos para a retomada das atividades nos 
escritórios estava uma política de trabalho remoto muito mais 
agressiva, para incluir uma reconfiguração dos espaços. O home 
office veio para ficar. 

Quanto parte da equipe voltar a trabalhar no escritório, o 
espaço estará preparado para receber metade da equipe. O êxito das 
atividades da empresa com o trabalho remoto, porém, deve mantê-lo 
na estratégia depois das tão esperadas vacinas contra a covid-19 se 
tornarem uma realidade. O trabalho será híbrido, em um processo de 
rodízio.  

Nas fazendas, no entanto, não dá para se afastar do trabalho. O 
jeito na zona rural foi aperfeiçoar a equipe de enfermagem, reduzir o 
número de pessoas no transporte das propriedades às cidades, 
ampliar o horário de almoço para evitar aglomerações e tornar mais 
rígida a entrada de pessoas nas propriedades. 

Um modelo híbrido também entrou de vez na agenda de quem 
emprega funcionários em trabalho manual. Pode se tornar o futuro do 
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trabalho, porque a companhia já começou a experimentar uma 
jornada híbrida, adaptando o centro de serviços e entregando um 
andar inteiro em seu escritório administrativo de São Paulo.  

Saúde Física e Mental de Funcionários em Trabalho Remoto 

A pandemia agravou outra pandemia enfrentada pela sociedade 
brasileira há 30 anos, mas sendo silenciada por causa da 
estigmatização: a da saúde mental. “A gente tem a oportunidade de 
agora realmente escutar”, afirma Leandro Pereira Garcia, gerente 
sênior de gestão de saúde populacional na Amil/UHG. O médico 
participou de uma Live, segundo Adriana Fonseca (Valor, 03/05/21). 

!  

Uma pesquisa recente feita pela Fundação Dom Cabral (FDC) e 
Talenses Group indica a pandemia ter prejudicado a saúde mental de 
73,8% dos 573 profissionais entrevistados. Do total, 40% ocupam 
posições gerenciais e 20,5% são diretores, VPs, C-Level ou 
Conselheiro. 

Entre as mulheres (45% dos entrevistados), a pandemia 
prejudicou mentalmente 80,92% delas. O indicador também foi alto 
entre os mais jovens. Na geração Z (nascidos a partir de 1991), 
80,65% disseram ter sido afetados.  

Uma primeira explicação é as gerações mais novas terem pouca 
autonomia, receberem as atividades para fazer e haver pouco espaço 
para colocar intencionalidade, seu próprio ponto de vista.  

  Isso vai contra o esperado da carreira por boa parte dessa 
geração. Os mais jovens aceitam o trabalho por algo além do salário, 
tem a questão do propósito, de ter a oportunidade de fazer ‘o que eu 
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faço melhor’, de impactar a sociedade. Essas questões estão afetadas 
pela pandemia, por não haver interações sociais.  

As mulheres, por sua vez, têm a sobrecarga das tarefas 
domésticas e do cuidado com os filhos, que ainda hoje recaem sobre 
o sexo feminino. A produtividade das mulheres cai em relação a dos 
homens quando se tem uma ou duas crianças em casa. 

Em paralelo, mesmo com uma percepção semelhante sobre a 
mudança no nível de cobrança por parte dos gestores entre homens e 
mulheres, uma parcela maior delas se sente pressionada a trabalhar 
mais para mostrar sua produtividade aos respectivos gestores. 
Aspectos como esses podem influenciar e impactar de diversas 
maneiras a vida das mulheres de forma negativa. 

Esse ambiente profissional parece piorar algo já não essem 
estar bom. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) obtidos 
em um levantamento do ano passado mostram: o Brasil é o país mais 
ansioso do mundo e o quinto mais depressivo.  

Com esse cenário, é urgente discutir o papel das organizações 
sobre o tema e as ações necessárias em prol da saúde mental dos 
colaboradores. 

O movimento #MenteEmFoco é um espaço gratuito para as 
empresas levarem as melhores práticas para outras companhias 
replicarem e gerar mais conhecimento nesse tema tão importante. 

 Ainda são poucas as empresas a tratar o tema da saúde 
mental no Brasil: 18%. Mas algo, de fato, já está sendo feito. A Bee 
Touch, uma startup, fundada em 2012 para oferecer serviços de 
avaliação psicológica para empresas, registrou um aumento de 
avaliações durante a pandemia de 38%. Mais empresas estão 
utilizando a plataforma para avaliar, predizer e monitorar os riscos 
psicossociais entre os seus colaboradores. 

Há uma maior conscientização sobre o impacto da saúde 
mental na força produtiva e isso aumentou a demanda pelo 
monitoramento digital de saúde mental. A crise pandêmica colocou 
uma lupa em problemas psicológicos já existentes entre os 
colaboradores, mas exacerbados pela crise. Há clientes com 
diferentes graus de maturidade, desde os inativos, sem saberem 
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quais ações tomar quanto às questões de saúde mental, até aqueles 
já em posição reativa, buscando agir. 

É necessário um programa de gestão emocional que tem como 
objetivo desmistificar o tema saúde mental e trazer para discussão 
tópicos considerados tabus, como ansiedade e depressão. Além disso, 
apresentar aos funcionários ferramentas de autoconhecimento e 
gestão do estresse.  

O maior benefício observável de programa desse tipo, sem 
dúvida, é a criação de um ambiente ainda mais aberto e leve, uma 
maior conexão entre nossas pessoas e um maior senso de 
pertencimento, gerando ainda mais engajamento. 

Desmistificar o tema da saúde mental também foi o objetivo do 
feriado corporativo decretado pela SAP globalmente no último dia 27 
de abril para seus mais de cem mil funcionários. A proposta foi 
chamar atenção para a necessidade de se manter atento à saúde 
mental e passar uma mensagem clara sobre a necessidade de 
realizar um balanceamento saudável entre vida pessoal e profissional. 

Esse equilíbrio se faz ainda mais necessário diante de um 
momento desafiador como o atual, e quisemos reforçar a necessidade 
de falar abertamente sobre o tema no ambiente corporativo, sem 
estigmas e pré-julgamentos. Em pesquisa interna global, a empresa 
constatou um terço de seus funcionários estar passando por níveis de 
estresse superiores aos níveis de satisfação no trabalho. 

A multinacional tem um programa de saúde mental chamado 
“Mental Health Matters” desde 2019. O objetivo é justamente criar 
um ambiente seguro e livre de preconceitos para se falar 
abertamente de doenças mentais, prevenção e bem-estar na área de 
saúde psicológica. 

Oferecer um ambiente psicologicamente seguro é fundamental 
para prevenir questões de saúde mental entre os funcionários. O 
quão seguro psicologicamente é o ambiente de trabalho significa 
permitir o indivíduo dizer estar sofrendo assédio moral e esse seu 
sofrimento ser devido a coisas no ambiente de trabalho 

Se há abertura e acolhimento para o diálogo, há maior chance 
de a queixa ser feita pelo funcionário e endereçada de maneira 
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coletiva pela empresa. Se houvesse resolução, talvez muitas coisas 
fossem evitadas. Mas se isso não é bem recebido, a pessoa vai 
acomodando aquele sofrimento, começa a usar medicação. Esse 
cenário gera uma preocupação diária com o enfrentamento e vai 
minando a vida da pessoa. Afeta sua tomada de decisão em várias 
esferas. 

Há dados “muito preocupantes” relacionados com alta 
prevalência de doenças mentais como ansiedade e depressão, abuso 
de drogas – álcool principalmente – e medicamentos de uso 
controlado, como ansiolíticos e antidepressivos. Transtornos do sono 
também foram comuns nos últimos mapeamentos realizados.  

O local de trabalho pode ser protetor, oferecendo um ambiente 
seguro psicologicamente, para todas as pessoas poderem falar 
abertamente sobre quem elas realmente são e o que sentem. 

A construção de um ambiente seguro psicologicamente passa 
diretamente pelo exemplo da liderança. Houve uma queda relevante 
dos acidentes de trabalho nas últimas décadas. As empresas com 
caráter industrial têm o minuto para falar de segurança no trabalho 
antes de qualquer reunião. 

Quando o CEO vai abrir um evento, ele sempre fala de 
segurança no trabalho. Isso foi internalizado de maneira efetiva na 
empresa. É um assunto trabalhado o tempo todo. Precisa ter isso 
para a saúde mental. 

A mensagem tem de vir da alta liderança. Tem de ter o CEO 
comprando essa questão de maneira definitiva, passando essa 
mensagem para a empresa. 

A solução para as questões de saúde mental no ambiente 
organizacional é complexa. Quando se pensa em qualquer doença e 
estado de saúde, não se pode pensar de forma fragmentada, tem de 
se pensar de forma sistêmica. As doenças têm múltiplos 
desencadeantes, e com a saúde mental não é diferente. 

As condições para uma boa ou má saúde mental vão desde a 
vida intrauterina e a infância até o trabalho, levando em conta o 
propósito pelo qual se exerce a atividade, a carga de trabalho e a 
segurança financeira, entre tantas outras razões. Quando se fala em 



!  93

abarcar a saúde mental, é preciso pensar em diversos aspectos: 
promoção e prevenção, identificação rápida e recuperação de quadros 
de agravo mental e inclusão. 

Pensar apenas em ações pontuais de bem-estar como 
mindfulness e ginástica não é suficiente. O mindfulness é paliativo, 
logo, não deve ser aplicado sozinho, como solução total.  

Ações para focar o sistema de trabalho como um todo, uma 
liderança acolhedora, um ambiente promotor do diálogo, de confiança 
tanto para o CEO como para quem está dirigindo o trabalho.  

Quando se pensa na estrutura social do trabalho como um todo 
os resultados tendem a ser melhores. Não é que uma coisa seja 
contra a outra. Mas não se pode ficar com a cereja do bolo e 
esquecer do bolo, ou seja, obter lucro à custa da saúde mental dos 
trabalhadores superexplorados. 

A preocupação com a saúde física e mental de funcionários em 
trabalho remoto levou as empresas a intensificarem ou reformularem 
programas de bem-estar.  

Um banco já tinha funcionários em casa entre um e três dias 
por semana e adotou o sistema em março de 2020 para quase 100% 
de seus funcionários. As exceções foram vinde deles, obrigado a ir à 
matriz dois dias por semana. Agentes de venda passaram a ter 
atuação em home office. 

Contratou o ambulatório interno do Hospital Sírio Libanês para 
dar suporte aos funcionários e dependentes com teleatendimento, 
incluindo apoio psicológico e nutricional. Reforçou atendimento 
psicológico, orientação financeira, jurídica e em casos de violência 
doméstica.  

Podcasts e lives levaram conteúdos como saúde mensal, 
ansiedade, nutrição, alimentação, educação e meditação. Parcerias 
com Gympass e Totalpass forneceram aulas on-line de exercícios 
físicos. 

Os funcionários ganharam dicas como marcar reuniões de 50 
minutos ou bloquear o horário do almoço. Custos de internet ou 
adicionais são reembolsados e horários mais flexíveis permitem 
seleção de oito horas não sequenciais das 6h às 20h.  
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A produtividade em algumas áreas chegou a crescer 15% e o 
trabalho no escritório só será retomado com mais dias em casa e 
duas semanas além das férias para trabalho remoto e reserva de 
posto de trabalho compartilhado por app. O escritório pode diminuir 
em 40%. 

Outra empresa levou programas de saúde física, mental e 
financeira para o mundo on-line, com lives, webinars, atendimento 
psicológico e nutricional e sessões de meditação e ioga. Incluiu 
ginástica laboral, dicas de postura e rodas de conversa com 
nutricionistas, psicólogos e colaboradores sobre saúde mental e criou 
cartilhas com dicas, lives de funcionários no Instagram interno. 
Happy hours com cantores e até envio de cerveja ajudam a manter o 
clima em alta. 

Parceiros como Alfafitness, Alelo e Gympass proporcionam 
aulas de ginástica e automassagem on-line e atendimento 
psicológico. Os empregados optantes por voltar para o escritório, 
queixavam-se principalmente de problemas com infraestrutura, 
apesar dos R$ 100 para contratação de internet.  

A empresa também entrega cestas básicas de R$ 230 na casa 
dos funcionários. A experiência faz prever adoção de modelo híbrido 
com escritório em coworking. 

Outra adotou home office para os funcionários do back office. 
Além dos grupos de risco, pais com filhos em idade escolar ou sem 
rede de apoio, metade fica em casa a cada dia e os demais atuam no 
escritório.  

A empresa criou canal de atendimento para o colaborador 
indicar sintomas físicos ou psicológicos. Contratou workshops sobre 
saúde mental e práticas de mindfulness. 

Manteve seus colaboradores em home office com instrumentos 
como Apoio Pass (serviço de aconselhamento nas áreas psicológica, 
jur ídica, f inanceira e social), Gympass (aulas on-l ine), 
teleatendimento do ambulatório médico, migração dos créditos do 
cartão refeição para o de alimentação e lives sobre educação 
financeira, mindfullness, alongamento, automassagem e ergonomia.  
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Já outra criou ações como o Sarau Online, com apresentações 
artísticas, seção semanal de ioga laboral, vacinação contra gripe e 
reforço do atendimento para orientação psicológica, financeira e 
jurídica. 

Uma corporate criou área de saúde mental e adotou o home 
office para áreas administrativas, de vendas e grupos de risco. Lives 
com personal trainer e de ioga com meditação guiada, plataforma de 
encontros temáticos e treinamentos, suporte psicológico e orientação 
jurídica, financeira e social estão disponíveis.  

Não foi incomum criar sessões virtuais de ginástica laboral e 
mindfulness, comemorações virtuais de aniversariantes, distribuição 
de kits ergonômicos e dicas de produtividade como bloqueio de 
agenda e tarde de sexta-feira livre. 

Saúde Mental dos Trabalhadores Remotos 

As empresas atraentes de jovens universitários, recém-
formados e profissionais do mercado ainda são as mais longevas. É o 
mostrado pela 20ª. edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, realizada 
pelo Grupo Cia de Talentos. Entre as escolhidas por 98,3 mil 
respondentes este ano estão Google, Bradesco, Ambev, Itaú, Nestlé, 
Natura, Nubank, Vale, Globo e Bayer. 

!  

O estudo, segundo Jacílio Saraiva (Valor, 24/06/21), ouviu 
jovens de 17 a 26 anos, estudantes ou recém-formados, no mercado 
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de trabalho ou não (78,6 mil pessoas), profissionais de média gestão, 
como coordenadores e gerentes (12,7 mil), e alta liderança (6,8 mil). 

Sobre as dez empresas mais reconhecidas, as escolhas, feitas 
espontaneamente, sem sugestão de nomes, levam em conta critérios 
como possibilidade de desenvolvimento, poder “fazer um trabalho 
não alienante”, boa imagem no mercado, segmento de atuação e 
capacidade de inovação. 

Elas estão olhando as possíveis empregadoras com o olhar de 
um consumidor. Elas acreditam poderem confiar nessas companhias 
porque “elas não vão fechar as portas logo”. Além disso, o apelo de 
organizações ligadas à tecnologia é forte, por conta da referência a 
marcas como Google, Nubank e Globo. 

O levantamento reflete a expectativa dos entrevistados em 
construir uma vida profissional significativa, onde o trabalho seja 
fonte de felicidade, de aprendizagem e integração social. A 
longevidade das corporações citadas parece ter um peso marcante 
nas escolhas. 

A pesquisa levantou também dados sobre saúde mental e senso 
de pertencimento. De acordo com os pesquisadores, senso de 
pertencimento é quando um funcionário pode ser “ele mesmo” na 
empresa, expressando livremente preocupações e opiniões, sem 
receio de ser repreendido. O senso de pertencimento no 
levantamento foi considerado baixo e a saúde mental apontada como 
crítica pela maioria dos entrevistados. 

O sentimento de pertencimento é importante no ambiente 
corporativo porque apoia a construção de uma cultura inclusiva, com 
um maior engajamento e aprendizado organizacional. Há uma parcela 
de pessoas com sentimento de estar isolada no trabalho. 

Grande parte dos jovens (48%) e metade dos profissionais de 
média gestão (50%) participantes da pesquisa afirmam ter um senso 
de pertencimento baixo ou neutro. Além disso, poucos podem 
expressar, nas organizações onde atuam, suas opiniões: somente 
31% entre os jovens e 27% entre os gerentes.  

Os empregadores, os departamentos de RH também devem 
observar melhor a saúde mental do quadro de pessoal. Os problemas 
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ligados à saúde mental já eram observados entre os profissionais 
empregados antes da pandemia chegar. A crise sanitária traz uma 
impressão de definhamento e intensifica sensações antigas. 

Embora a maioria dos participantes (68% entre os jovens) 
tenha dado notas 4 e 5 para a qualidade da saúde mental (em uma 
escala de 1 a 5), muitos tiveram ansiedade (84%), estresse agudo ou 
burnout (45%), depressão (30%) e transtorno alimentar (20%). Em 
comparação aos jovens, a sensação de estresse cresce entre gerentes 
(58%) e na alta cúpula (53%). A depressão foi mencionada por 30% 
dos gerentes e 36% da alta liderança, incluindo de gerentes seniores 
a presidentes. 

Chamam a atenção os dados relativos à ansiedade, 
preocupação e cansaço entre os jovens. Aparecem de maneira bem 
mais grave se comparados aos do levantamento feito em 2019. A 
parcela de jovens com sentimento de ansiedade passou de 52% para 
71%, o grupo com preocupação foi de 46% para 71%, enquanto os 
mais cansados saíram de 52% para 59% do total. Já os entrevistados 
com alegação de apatia cresceram de 29% para 43% no mesmo 
período. 

A coleta on-line de dados da pesquisa, completando 20 anos 
em 2021, aconteceu entre janeiro e março, em todo o Brasil, com 
predominância de moradores do Sudeste (50%), Nordeste (18%) e 
Sul (16%), antes do Centro-Oeste (9%) e Norte (6%). Também 
foram ouvidas pessoas com auto declaração de negras (43%), 
LGBTQIA+ (16%) e com alguma deficiência (1,4%). 

A parcela dos trabalhadores remotos a relatarem aumento de 
sentimentos como preocupação excessiva, medo, irritação, falta de 
ânimo e dificuldades de concentração na pandemia teve leve recuo, 
mas se mantém em patamares elevados no país, como mostra a 
segunda edição da pesquisa “Saúde da Mente e a Nova Realidade”. O 
Instituto Bem do Estar, organização não-governamental, fez o estudo 
em parceria com a NOZ Pesquisa e Inteligência (Valor, 24/06/21). 

Apesar da queda, a manutenção em níveis altos aponta para 
consequências ainda mais intensas para a saúde mental dos 
brasileiros, afirmam os responsáveis pelo levantamento, realizado em 
abril de 2021 com 1.033 pessoas. A primeira edição tinha sido feita 
em maio de 2020. 
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Tristeza, medo e falta de ânimo são sentimentos possíveis de 
ocorrer, mas a continuidade em patamares altos por tanto tempo é 
preocupante. Apesar das pequenas quedas, percebe-se os níveis dos 
sentimentos ligados à ansiedade e à depressão ainda estarem altos e 
por um longo período.  

Em abril de 2021, 64% dos entrevistados disseram estar mais 
excessivamente preocupados se comparado a antes da pandemia, 
percentual de 70% em maio de 2020. O nível maior de insegurança, 
por sua vez, era apontado por 60% em abril deste ano frente ao 
período pré-pandemia, ante 66% em maio do ano passado. Já a falta 
de ânimo maior era relatada por 57% do total na segunda edição da 
pesquisa, índice próximo aos 56% na primeira versão. 

Entre os entrevistados, 36% tinham renda individual acima de 
R$ 5 mil, parcela do público da pesquisa com renda acima (decil dos 
mais ricos) da encontrada na estrutura da população brasileira como 
um todo. O grau de escolaridade também é elevado: 36% tinham 
ensino superior e outros 36%, pós-graduação. Do total, 78% residem 
nas capitais do país, 21% moram em periferias e 86% vivem com 
uma ou mais pessoas. 

Entre os a relatarem níveis piores de sentimentos ligados à 
ansiedade e à depressão, a maior parte do contingente enfrenta 
problemas financeiros, como demissões na pandemia e o auxílio 
emergencial como única renda. Estavam no grupo dos mais 
excessivamente preocupados, em abril de 2021, por exemplo, 85% 
dos demitidos durante a pandemia, 77% dos fora do mercado de 
trabalho e 75% dos apenas com o auxílio emergencial como renda. 

Por outro lado, no grupo dos menos excessivamente 
preocupados ou sem alteração neste aspecto na pandemia, estão 
52% dos praticantes de yoga e 46% dos adeptos de meditação. 

A questão da renda e do mercado de trabalho influencia 
fortemente esses sentimentos. Mas a pesquisa mostra também o 
impacto positivo de práticas como yoga e meditação. Isso não 
significa práticas longas ou em posição de lótus, por exemplo. 
Pequenas pausas, de alguns minutos, já ajudam as pessoas a 
administrar melhor os sentimentos. 
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A pesquisa também traz informações sobre hábitos e rotinas na 
pandemia. Do total de entrevistados, 41% estavam realizando mais 
atividades para trazerem bem-estar (leitura, música, pintura, jogos, 
bordado etc.) em abril de 2021 se comparado a antes da pandemia. 
Em maio de 2020, este percentual era de 49%.  

A manutenção ou o aumento da prática de atividades físicas, 
em relação ao período pré-pandemia, era registrado por 31% dos 
entrevistados em maio de 2020, parcela elevada para 44% em abril 
de 2021. 

Como estão privadas de prazeres mais coletivos, como 
encontros com amigos e famílias, as pessoas têm buscado os 
prazeres individuais. 

Pedidos de Demissão por Esgotamento Nervoso 

Depois de mais de um ano enfrentando desafios pessoais e de 
gestão impostos pela pandemia, como o aumento da carga de 
trabalho, a mudança na rotina e muitas vezes a frustração dos 
resultados no negócio, muitos gestores estão repensando a carreira. 
Pesquisa da consultoria global de seleção de executivos Boyden com 
357 executivos brasileiros mostra: um em cada dois ocupantes de 
cargos de liderança viu o desejo de mudar de emprego crescer no 
ano 2021, em comparação com 2020. 

Eles querem poder vivenciar uma experiência profissional 
diferente. Essa vontade está por trás de uma frustração com todo o 
empenho versus recompensa obtida em um ano tão exigente como o 
de 2020.  

As pessoas estão tensas e como já passaram por uma mudança 
radical na rotina, agora não têm medo de mudar tudo e ter uma nova 
experiência de trabalho. O levantamento foi realizado em maio e 
junho, sendo 29,5% dos respondentes em posições de vice-
presidência ou C-level e 37,5% em cargos de diretoria. 

Na pesquisa, 55% dos executivos manifestaram o desejo de 
mudar ter aumentado no ano de 2021, 34% disse permanecer o 
mesmo e apenas 11% disseram ter diminuído. Em comparação ao 
ano passado, 41% dos executivos se sentem com uma maior 
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predisposição para avaliar uma nova oportunidade profissional em 
2021. 

Esses dados indicam os executivos estarem mais dispostos a 
transformar o desejo de mudar em ações práticas. Desde o último 
trimestre de 2020, tem se tornado comum os relatos sobre como este 
período de pandemia tem sido duro.  

A saturação desta situação, vista como desconfortável, aliada à 
avaliação de ser possível planejar um cenário pessoal um pouco mais 
estável em um futuro próximo, esteja incentivando os profissionais a 
se colocarem mais dispostos a uma troca de emprego ou se adequar 
a ser um freelancer (frila). 

O levantamento mostra, no entanto, 41% dos gestores 
consultados consideram seu engajamento com a empresa atual ter 
aumentado desde o início da pandemia. Eles mantêm o 
comprometimento com suas responsabilidades e equipes nas 
empresas onde trabalham atualmente. 

Porém, as dificuldades trazidas pela pandemia, tanto no aspecto 
profissional, quanto pessoal, têm provocado reflexões sobre 
perspectivas futuras. Tem levado a uma reavaliação da escala de 
importância dos diversos aspectos da vida. 

Esse desejo de trocar de emprego só vai se concretizar se 
aumentar o número de oportunidades, mas de qualquer modo essa 
insatisfação deveria estar preocupando as empresas. É um desafio 
manter e reter gestores com esse tipo de ressentimento. 

Muitos decidem pedir demissão e se dar um tempo. Sem outro 
emprego em vista, tomam esse tipo de decisão pela primeira vez na 
vida e se desligam do cargo de gerência ou diretoria de multinacional.  

Eles vão ficando mais maduros e se questionando sobre o que 
faz sentido para sua vida. Trabalho alienante apenas pelo ganho de 
dinheiro não faz mais sentido para muitos já com reservas 
financeiras. 

Não saem para encontrar emprego em uma empresa com 
melhor pagamento. O cargo e a forma como estava fazendo o 
trabalho entristecem. 



!  101

A reflexão de deixar o mercado corporativo passa a ser 
discutida com a família. A pandemia acentuou essa necessidade. 

Após a covid-19, o trabalho duplicou ou triplicou com a 
demissão de colegas. O corpo funcional restante passa a participar de 
“comitê de crise” com reuniões diárias com decisões importantes a 
serem tomadas envolvendo outras pessoas de multinacional sob 
ordens inconscientes vinda de fora.  

Isso desgasta e alerta sobre a tarefa deprimente feita por cada 
qual. Coloca a sua energia em demitir gente e trabalhar por ela para 
lucro de acionistas alheios à essa realidade de superexploração em 
horas de trabalho. 

Então, a “ficha caiu”, de fato, quando o sujeito levou o trabalho 
para casa na pandemia e a família começou a ver o seu ritmo 
alucinante. Seus familiares não conheciam exatamente como era a a 
dinâmica estressante de trabalho.  

Quando levou isso para dentro de casa, viram não haver sequer 
horário de almoço, por conta das reuniões com outros países. Viram 
como era estressante participar dessas reuniões com gente de fora 
indiferente à sorte dos tupiniquins.  

Todos passam a olhar de maneira assustada o seu dia a dia 
extremante tenso. Esse olhar de fora lhe mostra não estar tudo de 
acordo com essa vida profissional enlouquecida – e invasiva. 

Quando a decisão de pedir demissão é tomada, a crise de 
labirintite ou de pânico, surgida na pandemia, desaparece da vida de 
super-explorados. Não se demitem com ânsia de procurar novo 
emprego corporativo, pois saíram justamente por questionar o 
mercado corporativo. Se as empresas são quase todas iguais, não vai 
achar uma empresa muito melhor. 

É melhor se envolver com projetos voluntários altruístas e 
acompanhar mais de perto a rotina familiar. Não descarta voltar a 
trabalhar no mundo corporativo, mas só em algo realmente a fazer 
sentido para si. 

Os executivos com pedido de demissão sem ter um emprego 
em vista são aqueles com reserva financeira para isso e estabilidade 
emocional. Não têm a ansiedade da questão de não estar 
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trabalhando, de se dar a oportunidade de pedir um tempo, de 
repensar a carreira. 

Embora o mercado de trabalho não esteja fácil, principalmente 
para trabalhadores menos qualificados, pois a taxa de desemprego 
atingiu 14% da força do trabalho, a pandemia acentuou questões 
para as pessoas refletirem sobre o valor realmente importante para si 
– e não para os acionistas especuladores. A pandemia fez refletir 
sobre a fragilidade da vida e algumas pessoas começaram a pensar 
mais na escala de valores pessoais.  

Quem sempre colocou a carreira acima de tudo, viu como a 
vida pode ser frágil. Há variáveis impossíveis de serem 
administradas. 

O trabalho criativo sempre é algo muito importante. Sempre 
dar muito foco e energia para criar algo novo atraente para si e 
outras pessoas lhe torna mais protagonista da própria vida. Daí vai se 
desvencilhando de amarras de trabalhar muito de maneira alienada 
em relação ao produto resultante. 

Começa a refletir sobre como seria possível ter mais equilíbrio 
entre vida pessoal e trabalho. Cresce a intenção de ter mais tempo 
para si, para outras atividades artísticas ou altruístas além do 
trabalho. 

Chegou o momento quando não se tem mais interesse na 
corporação e o trabalhador quer ter tempo para si também. Então, 
repensa sua carreira. Quer algo mais em sintonia com seu momento 
de vida, condizente com o equilíbrio da vida pessoal e trabalho, e 
com o propósito acreditado. 

Não se trata, muitas vezes, de um sabático planejado. 
Acontecendo no meio da pandemia, com os familiares trancados 
dentro de casa, é uma oportunidade de ficar com a família. Decide 
não fazer nada por um tempo. 

Sem a ansiedade de querer voltar logo ao mercado, faz 
inúmeras maratonas de filmes com os filhos e aproveita para ler 
muito. Percebe a nova visão de tecnologia vigente, para a 
transformação digital da economia, propiciar o aumento de 
produtividade e exigir a redução da jornada de trabalho semanal. 
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Quando o ciclo profissional termina, o trabalhador intelectual 
deve se demitir sem maiores problemas. Logo, assumirá um novo 
desafio, por exemplo, em uma startup ou em um voluntariado social 
para compartilhar seu conhecimento com pessoas necessitadas dele. 

Esse trabalho não alienante pode não ser cobrado porque o 
planejador já acumulou capital financeiro suficiente para lhe dar os 
rendimentos necessários para viver de maneira simples – mas sábia. 

A maratona de leitura e o tempo para pensar ajudam a dar 
perspectiva para a carreira. No dia a dia do trabalho, não se para 
muito para pensar por qual razão mais profunda está fazendo as 
coisas. 

Passa a ter ideia de como alinhar propósito individual com o 
trabalho. Daí tenta se encaixar em projeto na qual alinhe os dois 
propósitos. 

Equipamentos para Home Office 

O trabalho remoto e o estudo a distância impactaram as vendas 
de equipamentos e ajudaram a absorver o aumento de preços, 
provocada por alta do dólar e mudanças nas cobranças do IPI e ICMS 
no começo do ano. Dados da IDC Brasil refletiram a urgência das 
empresas em colocar funcionários em home office no primeiro 
trimestre, quando as compras corporativas, principalmente 
notebooks, cresceram 17,2% e no varejo 15,4%. O preço médio 
12,4% maior elevou o faturamento de computadores em 30,6% ante 
igual período de 2019. 

A demanda favoreceu o sistema de aluguel com serviços 
agregados. Grandes players do setor cresceram três dígitos. 

Entre abril e junho, a queda de 30% das compras corporativas 
refletiu os impactos da crise sanitária e de fluxo de caixa, mesmo 
com alta de 11,2% do setor educacional. 

O varejo caiu menos, em torno de 3%. Um destaque do período 
foi o crescimento de 90%, ano a ano, das máquinas de alto 
desempenho (92 mil notebooks e 20,4 mil desktops), para usuários 
como gamers, arquitetos e fotógrafos. 
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Os números se tornaram mais positivos, com a recuperação 
corporativa e projetos governamentais. O governo federal deveria 
publicar em outubro edital para comprar 300 mil equipamentos por 
mais de R$ 1,5 bilhão (185 mil desktops, 60 mil notebooks e 70 mil 
monitores), em parte para teletrabalho permanente.  

Em setembro, por exemplo, o Ministério da Economia apontou 
cerca de 350 mil servidores em casa, 288 mil da Rede Federal de 
Educação (RFE). A prefeitura de São Paulo anunciou compra de 465 
mil tablets por R$ 300 milhões para educação a distância. No 
segundo trimestre, a venda nacional foi de 477 mil tablets. O governo 
do Estado lançou edital para aquisição de quase 300 mil notebooks, 
dos quais 210 mil para salas de aula. 

As fabricantes se empenharam para atender a demanda. A 
Positivo vendeu em torno de 235 mil computadores no primeiro 
semestre, principalmente no varejo, onde responde por quase 80% 
dos dispositivos mais baratos.  

Empresas como HP e Dell registraram o impacto do lockdown 
em Wuhan, na China, na cadeia logística global e a mudança no perfil 
de uso com o home office.  

As vendas on-line dobraram com a primeira onda de consumo 
doméstico. Ela movimentou notebooks e impressoras. A ela se segue 
o interesse em monitores, teclados, mouses, cadeiras, mesas. 

Em relação a periféricos, fornecedora de fones, mouses, 
teclados, memórias e outros, confirma a tendência: as vendas 
cresceram 52% de março a agosto de 2020. 

A Dell fabrica localmente 90% dos equipamentos vendidos e 
nacionalizou, em julho de 2020, o XPS13, notebook compacto 
premium vendido a partir de R$ 9 mil. Com a maior necessidade do 
PC nos lares, destaca-se o suporte nacional on site da marca.  

Entrou em estudos oferecer a pequenas e médias empresas o 
flex on demand, leasing operacional com pagamento por pontos de 
trabalho com serviços agregados. Houve uma segunda onda em 
busca de mais produtividade em casa, com mais acessórios, 
periféricos e segurança. 
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Infraestrutura para Home Office 

As operadoras montaram oferta de serviços habilitadores de 
trabalho remoto. Previram crescente número de empresas com 
planos de operar com o chamado home office após o fim da 
pandemia de covid-19.  

As soluções incorporam tecnologias essenciais para manter 
funcionários trabalhando fora do escritório, incluindo nuvem, 
comunicação unificada, redes privadas virtuais (VPNs), softwares de 
colaboração e soluções de segurança. São, em grande parte, 
vendidas como serviço, modalidade onde o cliente paga apenas pelos 
recursos usados. 

O ambiente de trabalho será híbrido, com o profissional 
atuando de qualquer lugar, a qualquer momento e com qualquer 
dispositivo. Um destaque no portfólio da Embratel é a plataforma 
Office@Home. Abrange ferramentas de comunicação e colaboração, 
atendimento, soluções de segurança, softwares de automação de 
escritório e acesso a softwares e sistemas corporativos de apoio à 
operação, além da conectividade fixa e móvel. 

O pacote pode incluir hardware, dispositivos móveis, acessórios 
e até mobílias. Também pode desenvolver projetos como ponto 
digital, ferramentas de produtividade, atendimento diferenciado, 
integração de sistemas e infraestrutura, entre outros. 

Na Oi, um destaque é o Oi Smart Office. Abrange plataformas 
de colaboração, conectividade e VPN corporativa. O conjunto de 
plataformas possibilita reuniões via web com até 200 pessoas, com 
recursos de gravação do evento, compartilhamento de arquivos, 
conectividade fixa e móvel ilimitada e processamento de aplicações 
em nuvem pública e privada.  

O preço cobrado depende da quantidade de serviços incluídos 
no pacote. Tudo pode ser adquirido de forma modular, ou seja, o 
cliente escolhe o quanto quer pagar. 

No início da pandemia, o Oi Smart Office incorporou camadas 
extra de segurança para aumentar a defesa das empresas contra 
ciberataques e reforçar a autenticação de usuários.  
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As empresas precisaram colocar seus colaboradores em 
trabalho remoto da noite para o dia, por isso lançou a evolução do Oi 
Smart Office. As receitas da Oi com soluções e serviços de TI 
cresceram 14,2% do primeiro para o segundo trimestre de 2020. 

A Algar Telecom também incrementou a segurança digital para 
apoiar sobretudo pequenas e médias empresas. Em abril de 2020, a 
tele lançou a Proteção Web, ferramenta baseada em nuvem contra-
ataques cibernéticos, bloqueia conteúdos suspeitos, gera relatórios de 
uso de rede e controla o acesso a sites.  

Além das dificuldades para lidar com a crise econômica, essas 
empresas foram obrigadas a encarar dificuldades relativas à 
segurança e produtividade devido à transição para o regime de 
trabalho remoto. 

Houve o lançamento, em agosto de 2020, da solução de 
comunicação unificada Cloud Phone, um PABX em nuvem com todas 
as funcionalidades de comunicação interna e atendimento a clientes. 
No primeiro semestre de 2020, a Algar registrou crescimento de 48% 
nas linhas de negócios de segurança cibernética, nuvem, 
comunicação unificada e redes inteligentes. 

Tecnologias antes restritas às grandes organizações estão se 
popularizando rapidamente em empresas de todos os portes. São 
soluções de segurança, gerenciamento de arquivos na nuvem, 
virtualização de redes, ferramentas de colaboração, locação de 
equipamentos de informática e inteligência de dados, necessárias 
para empresas avançarem na sua jornada de digitalização. 

A Vivo auxilia as empresas a manterem seus empregados em 
home office ao disponibilizar amplo rol de soluções desde 
conectividade básica, como o Vivo Box, modem wi-fi portátil. 
Possibilita empregados trabalharem de qualquer lugar, até soluções 
mais robustas, como VPNs.  

A tele criou a solução Smart Empresas Office. Conta com 
internet móvel com velocidade 4.5 G e acesso às ferramentas de 
escritório do Microsoft 365. Pode incluir celulares ou aluguel de 
notebooks. 
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A TIM, por sua vez, destacava soluções de comunicação 
unificada (UCaaS), como o TIM Cloud UC, como fundamentais por 
permitirem reuniões, chamadas e colaboração para força de trabalho 
remota e também para ensino a distância. Combinou diversas 
soluções para o cliente ter uma experiência de conectividade muito 
próxima em lugar da obtida no escritório. 

A expansão do home office para além das grandes cidades 
esbarrava em conexão à internet de alto desempenho cara e 
inacessível para grande número de brasileiros. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na virada para 
2019, perto de 21% da população urbana não acessava a rede. Essa 
taxa era mais de 50% na área rural. 

O país ocupava, em maio de 2019, a 77ª. posição em ranking 
global de velocidade média de banda larga móvel, com taxa abaixo 
da média global, segundo relatório da Nokia e Omdia. Na banda larga 
fixa, o país era o 57º., muito atrás do Chile (31º.), o mais bem 
posicionado da região. 

O grande entrave para a massificação da banda larga era a 
carga tributária de 46,7% sobre os serviços de telecomunicação, 
contra 10% em média nos 15 países do mundo com mais acesso à 
banda larga. O preço do megabit caiu muito, mas a questão tributária 
precisaria ser resolvida. 

No entanto, o setor se mostrou resiliente. Os investimentos 
cresceram e não houve gargalos. 

Os maiores desafios para expansão do home office relacionam-
se com disponibilidade de banda larga fixa ou móvel capaz de 
sustentar acesso a sistemas corporativos, conferências e suportes 
remotos, entre outras aplicações. Para viabilizar esse cenário, é 
essencial massificar a fibra óptica. 

Por exemplo, a Oi atingiu 1,5 milhão de casas conectadas com 
fibra e 7,5 milhões de casas passadas (fibra disponível caso o cliente 
queira contratar) em 129 cidades. A rede 4G da tele cobre 960 
cidades, e a 4.5G, mais rápida, 71 municípios. 

Há dificuldade de garantir conexão sustentável para todos em 
um país de dimensões continentais, com áreas de baixa densidade e 
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de baixa renda e concentrações populacionais nas metrópoles. É 
preciso incentivar investimentos, simplificar regulamentação, investir 
em políticas públicas de inclusão e reduzir altas cargas tributárias. 

A 4G da Claro estava em mais de 2,8 mil municípios, dos quais 
cerca de 1,7 mil têm 4,5 G. Em 2019, a tele alcançou 69 cidades com 
FTTH (sigla em inglês para tecnologia de fibra até a casa). Em julho 
de 2020, clientes da Claro em São Paulo e Rio de Janeiro passaram a 
contar com 5G DSS (tecnologia de transição entre a 4G e 5G). Quem 
tiver celular compatível poderá experimentar conexões doze vezes 
mais velozes, sem pagar mais. 

Na Vivo, a fibra da tele atingia 244 municípios de todas as 
regiões e cobre mais de 13 milhões de domicílios. A rede 4 G da Vivo 
estava em 3,4 mil cidades e a 4,5 G em 1,5 mil municípios. 

A Algar Telecom estava em processo de migrar clientes para 
FTTH. A tele operava rede 4G em 39 municípios em quatro Estados: 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. A Algar investiu 
R$ 222,6 milhões no primeiro semestre de 2020. 

A rede 4G da TIM Brasil estava em 3,5 mil cidades. No 
segmento de fibra óptica, o plano TIM Live cresceu 20% no primeiro 
semestre, superando 600 mil clientes. 

A prontidão em transferir 100% dos funcionários para suas 
casas em teletrabalho variou muito entre os setores econômicos. As 
empresas de tecnologia e telecomunicações, com alto nível de 
digitalização dos processos, têm vantagens óbvias e tiveram menos 
dificuldades nessa transição.  

A maioria já testava o conceito “escritório de qualquer lugar” 
com parte da equipe. Bastou colocar em ação planos para um futuro 
tornado presente rapidamente. 

Os trabalhadores das bem-preparadas já tinham familiaridade 
em trabalhar em casa pelo menos uma vez por semana. Aplicações 
de trabalho compartilhado além da prática de realizar as reuniões 
com as câmeras ligadas permitiu maior interação.  

A rede privada virtual (VPN - Virtual Private Network), antivírus 
e criptografia do disco já estavam instalados em todos os 
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computadores dos funcionários. Com a infraestrutura já definida, foi 
possível dedicar mais atenção à gestão de pessoas. 

Com um sistema próprio de gestão de experiência, a empresa 
monitora a jornada do colaborador, avaliando desde as condições 
físicas, a infraestrutura de tecnologia, acesso à rede, ergonomia e 
temas relacionados à saúde mental e relacionamento. O sistema 
permite o colaborador declarar o seu estado emocional sem 
necessidade de identificação, avaliar as condições de trabalho e 
deixar comentários sobre o seu momento de vida atual. Por meio 
dessas pesquisas foi possível identificar pontos de ajuste e criar 
outras como a ginástica laboral com turmas on-line. Elas mantém 
assiduidade média de 70 pessoas por sessão. 

Entre os pontos positivos do trabalho em casa, destaca-se a 
capacidade de atender mais clientes em um mesmo dia, apenas por 
evitar viagens e deslocamento ao escritório. 

Além de fornecer notebooks e periféricos – monitor, headset, 
teclado, mouse e internet para os funcionários –, tem um programa 
de assistência psicológica, jurídica e financeira para os colaboradores 
e dependentes. 

O conceito de “escritório em qualquer lugar” ao funcionar antes 
da crise permitiu superar a etapa de adaptação. Foi necessário 
apenas a empresa multiplicar o número de servidores de VPN, 
implantar serviços de armazenamento e firewalls e controles de 
consumo de banda para dar mais segurança ao trabalho. 

Transição Digital para Trabalho Remoto 

A AppsFlyer, empresa de análise de dados de aplicativos, 
mostra o uso e downloads de apps ter crescido em todos os Estados, 
com média de 25% de aumento no número de instalações em todo o 
país. Aumentou o número de downloads em todas as categorias de 
apps, em especial, de entrega (delivery), finanças, comércio 
eletrônico, fitness e streaming. 

Entre os aplicativos mais populares se destacaram os de 
videoconferência como o Zoom e o Microsoft teams. Especialistas 
apontam como motivo do boom no uso de aplicativos de conferência 
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por vídeo a necessidade maior de pessoas e empresas de se 
comunicarem, seja devido ao trabalho remoto, seja para socializar 
com amigos e parentes. 

Um exemplo desse crescimento acelerado foi o Microsoft teams. 
Embora fosse pago, a Microsoft liberou o uso do teams durante o 
período da pandemia. Em março de 2020, a ferramenta tinha 44 
milhões de usuários ativos no mundo. Esse número saltou para 75 
milhões de usuários no mês seguinte. Contribuiu para essa expansão 
a grande adesão ao aplicativo verificada também no Brasil. 

A empresa não divulga números por região, mas o aumento no 
uso da plataforma nos país foi bastante significativo. Para dar uma 
ideia do crescimento, o teams superou a marca de 200 milhões de 
participantes em reuniões no mundo em um único dia, somando 4 
bilhões de minutos. 

A demanda por aulas on-line com a suspensão das atividades 
presenciais em todo o país foi outro fator para impulsionar o Microsoft 
teams. Globalmente, chegou a criar 189 mil ambientes virtuais para 
suportar escolas. A educação teve um impacto enorme por conta da 
necessidade da continuidade das aulas. 

De fato, a educação on-line se transformou em uma alternativa 
para muitos estudantes e escolas. As empresas de plataformas de 
gestão de aprendizagem começaram a liberar ferramentas para 
apoiar o ensino a distância.  

O Google Classroom, por exemplo, conecta professores e 
alunos como uma espécie de auxiliar para aulas presenciais. Ele se 
tornou uma das principais opções para diversos cursos ao redor do 
mundo. 

A plataforma do Google for Education atingiu 100 milhões de 
estudantes e professores em todo o mundo. Toda a base de usuários 
do pacote G Suite for Education, do qual o Classroom faz parte, 
incluindo videoconferência, formulários eletrônicos para provas e 
pesquisas, foi além do dobro em um semestre, desde o início da 
pandemia, atendendo cerca de 140 milhões de professores e 
estudantes globalmente. 
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Os aplicativos de delivery – como são mais conhecidos os apps 
de entrega – também ficaram entre os mais procurados, porque 
permitiam comprar comida e outros materiais sem sair de casa 
durante a quarentena. Somente nos onze dias de março, após o início 
do distanciamento social no dia 13, o total de instalações de 
aplicativos de delivery no mercado brasileiro representou 54% de 
todas as instalações no mês anterior. 

Os apps de delivery, como o iFood, Uber Eats e o Rappi, 
acabaram tendo também papel importante para a sobrevivência de 
pequenos restaurantes. Eles tiveram de fechar seus salões e aderirem 
às entregas em domicílio. 

O iFood, por exemplo, tinha 160 mil estabelecimentos 
cadastrados em março de 2020. Este número já tinha saltado para 
212 mil em junho. Houve uma transformação digital, principalmente 
nos pequenos e médios estabelecimentos. Isso fez haver um grande 
crescimento em seus pedidos. Fechou o mês de junho com 39 
milhões de pedidos, sendo 18 milhões feitos por pequenos e médios 
restaurantes. 

O uso de aplicativos deve continuar crescendo no pós-
pandemia. Com as medidas de isolamento, houve uma mudança de 
hábito do consumidor e o varejo tende a manter os investimentos 
para não perder clientes. 

Trabalho Remoto em Bancos 

Durante a pandemia, os bancos brasileiros precisaram se 
adaptar ao trabalho remoto. Quase seis meses depois, não havia 
consenso sobre como seria o período pós-covid, mas algumas das 
maiores instituições financeiras do país planejavam adotar o home 
office por mais tempo. 

No início de setembro de 2020, o Bradesco fechou um acordo 
com os seus 97 mil funcionários para a regulamentação do 
teletrabalho. Juntos, empregados e banco decidiriam por quantos 
dias na semana o trabalho será feito em casa. A instituição se 
comprometeu a dar uma ajuda de custo de R$ 1.080 para gastos com 
internet, energia elétrica etc. 
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Não teria regras fechadas para todo mundo. Queria atender a 
diversidade das áreas de negócios e voltadas a cada atividade, 
inclusive carga horária, mobilidade, nível de automação exigente por 
cada atividade. O trabalho remoto todos os dias na semana não 
parece produtivo porque as pessoas precisam trocar ideias e 
vivenciar a cultura da organização. 

Ainda no segundo semestre de 2020, o segundo maior banco 
privado do país estava com 94% do quadro administrativo em home 
office. Nas agências, metade estava em casa e metade no local, em 
esquema de rodízio.  

Pelos meses seguintes, esse revezamento seria mantido. O 
período de home office trouxe mais produtividade e autonomia para 
os funcionários. O engajamento e a colaboração entre as equipes 
aumentaram. 

O Itaú Unibanco logo anunciou a prorrogação do trabalho 
remoto até janeiro de 2021, pelo menos, porque cerca de 50 mil 
funcionários trabalham bem em casa. Não afirmava o home office ser 
para sempre.  

A tendência era reduzir o espaço físico e ampliar a flexibilidade 
para trabalhar em casa ou no escritório conforme as necessidades de 
cada um. Percebeu avanços como reuniões mais eficientes.  

Mas isso não tinha nada de deslumbramento e modismo com o 
home office. A redução dos deslocamentos era uma das vantagens do 
trabalho remoto, com ganho de tempo e qualidade de vida. Por outro 
lado, existia o risco de confundir o horário do expediente com as 
atividades pessoais. 

O modelo de home office precisava levar em consideração o 
perfil da área ou função, a produtividade e as necessidades de cada 
funcionário. Houve uma primeira impressão de existirem funções ou 
equipes mais flexíveis ou abertas a uma política mais clara de home 
office. Para a área de tecnologia, por exemplo, bancos contrataram 
pessoas com para trabalho remoto. 

As vagas abertas se concentravam em tecnologia para atuar 
nas recém-criadas plataformas digitais para pessoas físicas e micro, 
pequenas e médias empresas. Tanto o bate-papo de boas vindas para 



!  114

os novos funcionários quanto todos os treinamentos foram realizados 
de maneira remota. 

Outras oportunidades de trabalho, além de em TI, eram nas 
áreas de desenvolvimento, segurança e prevenção a fraudes. 
Ofereceram vagas para trabalhar 100% em home office, 
principalmente em tecnologia, contratando gente de Campinas, 
Minas, Goiás... 

Bancos faziam estudos sobre a adoção do home office pós- 
pandemia. Estudavam ampliar o percentual de funcionários capazes 
de fazerem suas atividades de maneira remota. Antes da quarentena, 
já haviam 20% dos empregados indo ao banco somente uma ou duas 
vezes por semana. Em pesquisa recente, notou-se cerca 83% dos 
gestores quererem a ampliação do home office. 

Não havia uma definição firme para a pós-pandemia, mas a 
tendência era ser adotado conforme a necessidade das áreas. Daria o 
máximo de autonomia para o gestor, junto com a equipe, definir isso. 

Há um caso a ser considerado na reflexão sobre o trabalho 
remoto em home office. Um engenheiro da Caixa Econômica Federal 
(CEF), de 62 anos, entrou com um processo inusitado no Judiciário. 
Pediu para voltar a trabalhar presencialmente.  

Alegou o home office lhe causar problemas psiquiátricos e 
ergonômicos. Ele já contraiu a covid-19. O pedido, porém, foi negado 
pela Justiça do Ceará. O juiz André Esteves de Carvalho, da 17a Vara 
do Trabalho de Fortaleza, argumentou: a empresa deve zelar pela 
segurança de todos os funcionários e está cumprindo os protocolos ao 
manter em casa um trabalhador do grupo de risco.  

Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD- Covid), divulgada em novembro de 2020 pelo IBGE, cerca de 
7,3 milhões de trabalhadores atuam de forma remota no país. 

O pedido chamou a atenção de advogados trabalhistas. Essa é 
a primeira decisão com um funcionário a pedir para o Judiciário 
obrigar o empregador a aceitar o retorno dele ao trabalho presencial. 
Antes, só tinham conhecimento das muitas decisões abrangendo 
pedidos de afastamento do regime presencial. 
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No processo, o funcionário apresentou atestados médicos para 
comprovar, desde junho do ano 2020, vem sofrendo problemas de 
saúde, como dores fortes na coluna vertebral e depressão. Eles o 
afastaram do trabalho por determinados períodos. Ele atua na 
gerência executiva de habitação do banco, em Fortaleza. 

Na decisão, porém, o juiz afirma, embora o trabalhador assuma 
os riscos, o retorno às atividades presenciais não poderia ser aceito, 
porque o Direito à Vida é indisponível, nos termos previstos na 
Constituição Federal de 1988 e nas normas internacionais de Direitos 
Humanos. 

De acordo com um protocolo de intenções firmado entre o 
Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Caixa Econômica Federal para a adoção de boas práticas na 
prevenção de contaminação da covid-19, a instituição bancária deve 
pensar não só na saúde de seus funcionários, mas também na de 
terceiros. 

Embora o trabalhador já tenha superado a covid-19, “não é 
fato, por si só, capaz de o afastar de qualquer risco, devendo 
continuar classificado como grupo de risco, ressaltando-se, mesmo se 
a pessoa já tenha sido vacinada com qualquer das vacinas existentes 
no mercado, não existe prova concreta de não poder ser (re)infectado 
pelo vírus covid-19”. 

Por fim, o retorno ao trabalho não é única “cura” para esse 
funcionário “sendo plenamente viável a adaptação, com a prática de 
demais atividades de uma vida normal”. Para o juiz, o novo normal 
não agrada a todos, “mas deve ser respeitado”. E “a empatia de toda 
a sociedade será necessária para superarmos esse marco histórico”. 

A decisão, segundo advogados, é acertada. “Embora o 
funcionário já tenha sido contaminado pela covid-19 e esteja 
sofrendo pressão psicológica e ergonômica, o empregador precisa 
pensar sempre na colet iv idade”. A decisão reforça ser 
responsabilidade da empresa zelar pela saúde e integridade dos 
empregados. O funcionário pode ser novamente acometido pela 
doença e contaminar outros. 

Durante a pandemia o teletrabalho é indicado sempre quando a 
atividade possa ser realizada de casa. A empresa está seguindo as 
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medidas de segurança indicadas pelos órgãos competentes e 
assegurando a saúde dos seus empregados e de terceiros. 

Eventual decisão sobre o retorno ao trabalho presencial é do 
empregador. Até porque será de responsabilidade da empresa, caso 
haja contaminação. 

Sobre os problemas de saúde do trabalhador, o empregador 
deve cuidar da questão da ergonomia no ambiente de trabalho, 
fornecendo orientações, equipamentos necessários para o home 
office e até dispor, se for o caso, de ginástica laboral on-line. Mas a 
empresa não poderia ser responsabilizada por problemas psicológicos 
causados pelo distanciamento social e do isolamento, algo vivenciado 
por todos. 

Aspectos Jurídicos dos Trabalho Remoto 

Temos de pagar ajuda de custo, pagar a internet, dar cadeira, 
equipamentos, mesa, mouse? O ambiente tem de ser arejado? Tenho 
de ir à casa deles verificar as condições ergonômicas, de saúde? Até 
onde vai a responsabilidade da empresa com acidentes dos 
funcionários em casa? Desde quando a pandemia forçou a adoção 
abrupta em larga escala do trabalho remoto, questões como estas 
foram levadas todos os dias aos escritórios de advocacia por muitas 
empresas. 

Regulamentado pela reforma trabalhista de 2017 como 
teletrabalho, a prática do home office levantou aspectos jurídicos 
pouco detalhados no texto legal. Os principais pontos de consulta dos 
clientes diziam respeito à implementação do teletrabalho e a 
infraestrutura em si.  

A disponibilidade do empregado era outro aspecto discutido. As 
empresas queriam saber se podiam impor o cumprimento do horário 
original. 

Em vários pontos, havia controvérsias entre os advogados, 
como em relação ao custo adicional de montagem e manutenção da 
infraestrutura do home office, porque o reembolso não era 
especificado na lei. “Esse custo não podia ser atribuído ao 
empregado”, pensavam muitos. Isso seria garantido por princípios do 
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direito do trabalhador. Não permitem ele ser onerado com os custos 
do novo regime. 

Deveria prevalecer o bom senso. Se o empregado tivesse 
aumento comprovado de custo, a empresa deveria arcar com esse 
gasto. Não era obrigação legal, mas a orientação era nesse sentido 
até para evitar questionamento futuro. 

A legislação brasileira ainda suscitava dúvidas, como no caso 
dos custos adicionais, questão ainda não totalmente pacífica, ao 
contrário da de Portugal, onde é bastante completa. Cabe à empresa 
fornecer o equipamento necessário ou uma ajuda de custo ao 
trabalhador. 

Para evitar problemas, a orientação geral era deixar tudo bem 
detalhado no termo aditivo ao contrato de trabalho, exigido pela lei. 
Era importante, por exemplo, a ajuda de custo estar no contrato, 
como garantia para a própria empresa. Se não estivesse especificado 
no aditivo, o valor poderia ser reivindicado depois como parte do 
salário.  

O controle da jornada de trabalho também não era obrigatório, 
mas a empresa era dispensada de pagar horas extras. Caso 
precisasse de o funcionário cumprir horário específico, a orientação 
dos advogados era para pagar hora-extra, se houvesse. 

Já no caso da responsabilidade da empresa sobre acidente de 
trabalho e adoecimento do empregado ainda havia indefinição. Alguns 
escritórios orientavam as empresas a fazer reuniões de vídeo com as 
áreas de segurança e Medicina do Trabalho para monitorar questões 
como ergonomia e postura do funcionário. 

Aprovado em meados de setembro de 2020, acordo do 
Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região 
com o Bradesco, válido para todo o país, incluiu ajuda de custo de R$ 
1.080 por ano e controle da jornada. Isto era fundamental para evitar 
sobrecarga de trabalho fora de hora, estabelecendo o direito à 
desconexão, com respeito a intervalos de refeição e períodos de 
descanso. 

Com boa parte das equipes trabalhando remotamente, 
empresas adequaram seus benefícios para o atual cenário. Muitas 
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decidiram acrescentar à sua cesta de benefícios o Vale Alimentação, 
possível de ser utilizado em supermercados. Assim, cada colaborador 
podia optar entre Vale Alimentação e Vale Refeição, normalmente 
usado em restaurantes. Passou a ser possível, inclusive, fazer um mix 
entre os dois cartões. 

A adesão ao novo benefício foi de cerca de 80%, segundo a 
companhia, e a maioria optou por receber 50% no VA e 50% no VR. 
Essa ação foi uma resposta à demanda dos próprios colaboradores.  

Fizeram uma pesquisa e o resultado mostrou uma demanda 
pela opção do VA para a maioria das pessoas. Até então muitas não 
ofereciam o VA porque todos os funcionários recebiam, mensalmente, 
uma cesta de alimentos. 

Um dos benefícios alterados foi a licença remunerada. Ela já 
existia e permitia aos funcionários se ausentarem do trabalho para 
cuidar de um familiar doente. Antes com limite de 30 dias, passou 
para 60 durante a pandemia. Além de mais longa, a licença passou a 
beneficiar pais com filhos menores de 13 anos, com aulas on-line. 

As ausências foram negociadas diretamente com o gestor e 
podiam ser fracionadas. Dessa forma, o profissional podia escolher, 
por exemplo, tirar dias isolados na semana, diluir a licença em 
horários flexíveis ou dias corridos.  

Com o fechamento das escolas, adotaram medidas para ajudar 
suas equipes a se manterem produtivas, equilibrando as 
responsabilidades do trabalho e da família. 

Umas empresas adaptaram as sessões de mindfulness e 
ginástica laboral para o ambiente virtual. Antes elas ocorriam no 
escritório. A meditação passou a ser disponibilizada em vídeo-aulas 
gravadas, preparadas para os funcionários da empresa, enquanto a 
ginástica acontecia em aulas semanais ao vivo na rede social interna.  
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Além disso, uma companhia também disponibilizou serviços de 
telemedicina e teleterapia. O formato on-line foi pensado para 
democratizar o acesso a todos os associados do país. 

A teleterapia, aliás, se tornou um benefício comum nas 
empresas em tempos de pandemia. A plataforma de psicologia on-
line Vittude registrou aumento de 800% em número de vidas 
cobertas entre março e agosto de 2020. O serviço da startup para 
empresas, chamado Vittude Corporate, teve aumento de 350% em 
novos contratos.  

Desde quando a OMS listou burnout como doença ocupacional, 
diversas empresas iniciaram estudos mais aprofundados sobre o 
tema e começaram a estruturar programas de bem-estar e saúde 
emocional. No entanto, a pandemia deixou a pauta latente. 
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Em certa empresa, os funcionários já tinham acesso em tempo 
integral a nutricionistas e psicólogos, mas com a pandemia a 
companhia disponibilizou o contato com esses profissionais via e-
mail, WhatsApp ou Skype. O benefício foi ampliado para todos os 
empregados. Antes, apenas a equipe que ficava presencialmente na 
sede tinha acesso.  

Como parte do trabalho dos nutricionistas da companhia, 
lançou na pandemia um programa chamado Mais Imunidade. Aborda 
com os funcionários e seus familiares alimentos importantes para 
aumentar a imunidade. Em três meses, foram atendidas mais de 2 
mil pessoas. 

Em empresa de tecnologia para o mercado publicitário, além do 
apoio psicológico – primeiro benefício incluído na pandemia –, os 
funcionários também passaram a contar com consultas a advogados. 
Devido ao isolamento, surgiram dúvidas de como agir em caso de 
violência doméstica.  

De imediato, disponibilizou o departamento jurídico para dar 
todo o suporte necessário. A empresa também passou a oferecer 
aulas de Educação Financeira para a equipe. Foi um tema crucial para 
as pessoas se organizar, acumulando reserva financeira. 

Em farmacêutica, um aporte de até R$ 1 mil foi disponibilizado 
para os funcionários equiparem o home office. Cerca de 22% dos 
empregados utilizaram o benefício.  

Junto com o dinheiro, a multinacional criou um programa com 
dicas sobre como montar a estrutura de trabalho em casa. Entendeu 
ser preciso olhar para o tema da ergonomia também na atuação em 
casa. 

Um aporte fixo de R$ 250 é pago mensalmente em folha para 
ajudar com o acréscimo nas contas de consumo, como luz e internet. 

Impactos Imobiliários do Home Office 

O mercado de coworking , ou espaços de trabalho 
compartilhado, com 1,5 mil empresas distribuídas em 195 municípios, 
dava sinais de lenta retomada. Cerca de 40% dos espaços perderam 
mais de 75% do faturamento na fase aguda da crise, disse o co-
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fundador do Coworking Brasil – plataforma com mais de 800 espaços 
de compartilhados. 

O otimismo do empresariado, no entanto, aumentou, como 
aparece no Censo Coworking Brasil, realizado em julho de 2020. No 
início da pandemia, 57% dos entrevistados se diziam otimistas. 
Depois já eram 75%. Os 16% mais otimistas em abril dobraram em 
julho.  

Os números pré-pandemia sobre coworkings apontavam 
crescimento de até 25%. A tendência era de retomada gradual, 
devendo atingir a normalidade depois da vacinação. Algumas redes já 
ampliavam espaços. 

Era o caso da líder nacional GoWork. Do final de março e nos 
dois meses seguintes houve queda de usuários e inadimplência de até 
50%, mas em junho houve aumento da procura pelas grandes 
companhias. O melhor mês de vendas dos últimos 12 meses foi 
agosto, com alta de 30% sobre mesmo mês de 2019.  

Esta fase trouxe um novo perfil de interessados. Antes, cerca 
de 85% eram da área de TI. Passou a haver uma nova presença de 
instituições como bancos, consultorias e escritórios de advocacia. 

O segredo foi reinventar o tempo inteiro, com novas tecnologias 
e garantia de segurança. Só nas adaptações, a rede investiu em 
soluções UV-C, abertura de janelas, divisores de acrílico e aumento 
da higienização nas 7,3 mil estações de trabalho. 

A WeWork manteve seu plano de expansão. Em agosto, chegou 
a 30 unidades em operação. De março a julho, a empresa já havia 
iniciado as operações em outros seis prédios. A companhia monitora 
de perto a disseminação da doença e implementou várias medidas 
para garantir saúde e segurança. 

Com 843 unidades no mundo, das quais mais de 100 na China, 
a WeWork ganhou experiência para lidar com os usuários. Usaram 
muito do aprendido com os profissionais chineses. O plano básico 
tinha foco em três pilares: distanciamento, higienização e 
sinalizações comportamentais. 
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Outro aprendizado foi a valorização da flexibilidade. Antes da 
covid, muitas empresas já ofereciam a opção de home office em dias 
alternados. Nessa linha, a multinacional lançou o “WeWork All 
Access”, dando aos clientes acesso gratuito a todas as unidades. O 
objetivo era atender à crescente necessidade por flexibilidade e 
oferecer a possibilidade de uso de opções de espaços onde fosse mais 
conveniente. 

Seguem à risca as normas de segurança da Organização 
Mundial da Saúde e investem na substituição de objetos 
compartilhados por descartáveis, kits de higienização, além de zelar 
pelo distanciamento. 

A Co.W. Coworking Space montou um comitê multidisciplinar 
para trocar experiências com empresas do resto do mundo. Revisou 
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vários procedimentos e processos internos desde a chegada do 
cliente até a utilização dos espaços, através de uma cartilha, 
aumento da frequência de higienização dos ambientes com produtos 
mais eficazes, entre outras medidas.  

Os coworkings permanecem sendo uma boa opção para aqueles 
sem conseguirem trabalhar em casa, seja por questões de 
infraestrutura, concentração, ou por preferir um ambiente mais 
interativo. 

Empresas ainda sem pensar em migração para espaços de 
coworking passaram a considerar essa possibilidade. Se esses 
espaços soubessem aproveitar essa conjuntura, continuariam firmes. 

O e-book XP de Qualquer Lugar, enviado pela companhia aos 
mais de 2,5 mil colaboradores em junho, no pico da pandemia, 
revelando a intenção de mudar sua sede para a cidade de São Roque, 
no interior de São Paulo, acendeu um sinal de alerta para o mercado 
imobiliário. Qual o futuro das grandes lajes corporativas nas áreas 
mais nobres da cidade com o avanço do trabalho remoto? Ninguém 
sabia, tudo dependeria do nível de recuperação da economia nos 
próximos dois anos e a flexibilização das jornadas de trabalho. 

O mercado imobiliário, porém, já sentia os reflexos do novo 
modelo de trabalho antecipado pela crise. Segundo o relatório 
Mercado de Escritórios de Alto Padrão, realizado pela JLL, consultoria 
imobiliária especializada em imóveis corporativos, no primeiro 
trimestre de 2020 havia uma vacância na cidade de 19,3% e áreas 
para locação de 13,6%.  

Eram percentuais muito parecidos da da plataforma Siila, 
plataforma de dados do mercado imobiliário. Apontou índices de 
vacância de 15,4% no segundo trimestre para os empreendimentos 
corporativos de alto padrão em São Paulo e de 32% no Rio de 
Janeiro. 

Com a postergação das locações para acontecer e a pressão do 
aumento das devoluções de escritórios, a vacância na cidade tendia a 
aumentar. Ela poderia chegar a 19% e a disponibilidade a 20,9%.  

O enxugamento de parte dos escritórios começaria a ser mais 
visível no início de 2021, porque os contratos de aluguel eram 
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fechados a longo prazo e era preciso respeitar o aviso prévio médio 
de seis meses. 

A realidade observada no eixo Rio-São Paulo era diferente do 
resto do país. Outros mercados importantes como Porto Alegre e Belo 
Horizonte não tiveram lançamentos corporativos fortes nos anos 
anteriores, ajudando a manter a demanda e o volume de áreas 
ocupadas. 

Na prática, as empresas estavam reavaliando suas 
necessidades, se precisariam dos mesmos metros quadrados do 
passado. Foi o caso de trocar dois andares na Avenida Paulista, de 
1,5 mil metros quadrados, por uma área menor no centro de São 
Paulo.  

Com a adoção do home office para boa parte da equipe e 
flexibilização das jornadas, o escritório passou a ser uma base para 
receber os clientes, para treinamento e não uma estrutura para os 
funcionários trabalharem no dia a dia. Com a mudança economizará 
R$ 1,2 milhão por ano. 

Os escritórios passarão por um redesenho, com mais 
distanciamento. A tendência era as estações de trabalho, antes 
ocupando cerca de 7 metros quadrados no Brasil, se aproximarem do 
espaço habitual praticado pelos escritórios americanos e europeus, 
entre 13 e 16 metros quadrados.  

Haveria uma separação de back office do front office, 
colocando-se parte da equipe em áreas menos nobres, com custos 
menores. Em muitos casos, haveria uma migração dos grandes 
escritórios para os escritórios butique. 

A vacância aumentaria em lugares onde os índices já não 
vinham bem nos anos anteriores. As zonas comerciais mais antigas, 
como o centro de São Paulo, e bairros da zona sul mais afastados, 
sofreriam mais, com taxas de vacância superiores a 25% após a 
pandemia. 

Nos bairros mais nobres, em áreas como as avenidas Faria 
Lima, Juscelino Kubitschek e Vila Olímpia, os índices de vacância 
estavam abaixo de 8. As localizações mais nobres da capital paulista 
menos sentirão os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Ainda 
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haverá muitas empresas interessadas em alugar endereços nessas 
regiões”. 

Outra situação diz respeito aos trabalhadores intelectuais de 
alta renda. Logo quando foi adotado o home office para 100% da 
companhia, uma diretora tomou uma decisão: trocaria o apartamento 
no bairro do Paraíso, pelacasa de praia em Bertioga, no litoral norte 
de São Paulo, transformando o destino de veraneio em residência 
oficial.  

Ela sempre questionou o custo-benefício de manter uma casa 
com pouco uso. Mas, na pandemia, percebeu ser possível trabalhar a 
distância, sem perda de produtividade, em um lugar mais 
confortável. 

Ela não é exceção no grande movimento de busca por imóveis 
no litoral e nas cidades próximas da capital paulista. Levantamento 
da plataforma OLX revelava: a busca por imóveis no interior teve alta 
de 30%, na praia 28% e na cidade de São Paulo 24% em julho de 
2020 ante igual período de 2019.  

As pessoas descobriram poder escolher onde desejavam morar. 
Esse foi o grande avanço comportamental: não ter de levar em 
consideração a localização da empresa e o trânsito para 
deslocamento. 

O movimento também aconteceu em outras regiões do país. Em 
média, a procura por lotes em bairros planejados afastados 
aumentou entre 30% e 50% nas principais regiões do país. Tratou-se 
de uma mudança de comportamento capaz de levar o mercado 
imobiliário a repensar suas ofertas. 

Observou-se o mesmo movimento na área imobiliária em 
muitos países. As pessoas saíram do 8 para o 80 em curto espaço de 
tempo e a tendência era haver uma estabilidade na demanda por 
imóveis maiores fora dos grandes centros.  

A grande procura provocou alta nos preços. Uma chácara em 
São Bento do Sapucaí, a 200 quilômetros de São Paulo, por exemplo, 
que custava R$ 180 mil em fevereiro, passou vendida por R$ 300 mil 
alguns meses depois. O mesmo ocorreu no litoral. 
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Surgiram também novas exigências para comprar apartamento. 
O que antes era diferencial passou a ser necessidade, como mais 
áreas abertas, jardins, caixilhos maiores para garantir ventilação e 
espaços para trabalho bem estruturados.  

As coberturas passaram a ser mais desejadas e a busca por 
imóveis com três dormitórios ou mais saltou de 4,5% no início do ano 
para 8% em agosto. A procura de casas com quintal cresceu 205% 
entre agosto de 2019 e agosto de 2020, enquanto a exigência de 
varandas nos apartamentos subiu 183% no mesmo período. 

As incorporadoras correram para adaptar os empreendimentos 
prestes a serem entregues e rever projetos na planta. Por exemplo, 
criou-se na área de lazer, espaço para reuniões, aulas particulares e 
home office, equipado com mobiliário e mais tomadas USB para 
carregar laptops e celulares. Em plantas com até 200 m2, promoveu a 
integração da sala com a sacada. Ambas ganharam infraestrutura 
para som e imagem. 

Tendência para Modelo Híbrido com Trabalho Presencial e Remoto 

O ritmo lento de vacinação da população brasileira contra a 
covid-19 prolongou dúvidas sobre o futuro dos espaços para 
escritórios comerciais e a vida nas grandes cidades. Mas, a opinião de 
especialistas e iniciativas de algumas empresas, segundo Marli Olmos 
e Chiara Quintão (Valor, 26/02/21) indicam o modelo híbrido, de 
trabalho no escritório e em casa, em sistema de revezamento, é uma 
tendência a ganhar cada vez mais força.  

Para urbanistas, porém, embora obscuro, o momento oferece 
aos governantes municipais a chance de revisar Planos Diretores e 
outros mecanismos capazes de reorientar a ocupação dos locais de 
trabalho e moradia. 

O mercado imobiliário comercial está difuso em São Paulo, 
maior centro econômico do país. Em muitos escritórios, mesas e 
cadeiras vazias e computadores desligados testemunham uma 
história interrompida, mas possível de ser retomada a qualquer 
momento.  
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Ainda em escala bem menor, há também empresas com 
trabalho presencial, ao menos em algumas áreas. Algumas 
improvisam, à medida do possível, o revezamento entre casa e 
escritório. 

Desde o ano passado, inquilinos com menos fôlego ou 
atividades fortemente atingidas pelos efeitos da covid-19, como o 
turismo e profissionais liberais, devolveram espaços conforme 
perceberam a pandemia não ceder. Na região da avenida Paulista e o 
Centro, na cidade de São Paulo, edifícios inteiros estão desocupados. 

No caso das empresas ocupantes de escritórios de alto padrão, 
a maioria está em compasso de espera, na expectativa de a 
vacinação avançar. Nas multinacionais, orientações mais rígidas das 
matrizes recomendam cautela e trabalho em casa, por enquanto. 

A pandemia acelerou tendências. Várias empresas já decidiram, 
após a imunização, adotarem modelo híbrido de trabalho e se 
organizam para isso. Funcionários se revezarão para trabalhar parte 
da semana no escritório e parte em casa. 

Para alguns, isso significa alugar áreas menores. A pandemia 
favoreceu a luta contra forças conservadoras opostas à ideia do 
‘home office’. 

Os funcionários com trabalho na sede farão rodízio no uso de 
estações de trabalho individuais e outros espaços coletivos. 
Permitirão reuniões em pequenos grupos, conferências ou mesmo 
telefonemas individuais. O total da área será reduzido. As instalações 
passam por reforma, com previsão de o novo modelo começar a valer 
a depender do curso da pandemia. 

Pesquisa mostra a maioria dos funcionários preferir trabalhar 
em casa três dias por semana. A reserva dos espaços poderá ser feita 
por meio de um aplicativo. O desafio de organizar essa agenda é 
facilitado por esse meio. Não dá para todo o mundo trabalhar na 
segunda-feira e folgar na sexta, por exemplo. Ora, pode ser ½ na 
sexta-feira e ½ na segunda-feira... 

A Cushman & Wakefield, empresa de serviços imobiliários 
comerciais, já oferece aos clientes um aplicativo para reserva de 
assentos pelos funcionários. O programa possibilita limitar o número 
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máximo de pessoas no escritório – em geral, a 25% do total –, com 
distância mínima de dois metros entre um funcionário e outro. 

Pesquisa feita no ano passado pela Cushman apontou pelo 
menos 38% dos executivos entrevistados pretendiam adotar o 
modelo híbrido, com possibilidade de trabalho em casa um ou dois 
dias por semana. 

A proporção dos dias trabalhados em casa dependerá de cada 
setor. Os trabalhos coletivos precisam de mais interação e se dirigem 
para modelo de um a dois dias de “home office”. Aumento das áreas 
de reuniões e de convívio e redução do número de salas individuais 
são vistos como tendência. 

O avanço do modelo híbrido com trabalho remoto pode ser por 
dois ou três dias por semana após a imunização. A população de 
escritórios tem menos de 40 anos em sua maioria. 

Isso não significa todas as empresas devolverem espaços. A 
necessidade de distanciamento pode levar ao aumento de demanda 
por áreas mesmo com o revezamento. 

Para urbanistas, a perspectiva de mudanças do ambiente 
corporativo pode ser uma grande oportunidade para repensar o modo 
de vida nas grandes cidades. Deveria ser prioridade, para os 
legisladores, promover revisões de Planos Diretores e dos 
mecanismos regulamentadores dos espaços nas metrópoles. 

Se a tendência do “home office” se confirmar, será preciso rever 
Convenções de Condomínio e Leis de Zoneamento. Diante do imenso 
déficit habitacional do país, seria natural aproveitar espaços antes 
dedicados a servir para o trabalho e transformá-los em moradia. A 
criatividade vai determinar isso. 

Para um urbanista defensor de definição de espaços de modo a 
favorecer a mistura de classes sociais e a aproximação das pessoas 
dos seus locais de trabalho, São Paulo sofreu muito na Era Pós-
Industrial. A legislação mostrou-se incapaz de acompanhar o ritmo do 
crescimento do setor de serviços. As cidades a agirem mais 
rapidamente serão as mais pujantes. 

Um ano após o início da pandemia no Brasil, São Paulo prepara- 
se para fazer uma revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE), 
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elaborado em 2014. A data estava marcada bem antes de da chegada 
do vírus provocador de mudança de hábitos. Essa coincidência dá à 
maior cidade da América do Sul a chance de encontrar sua vocação. 

A análise sobre quais cidades do mundo podem servir de 
modelo para São Paulo é um fator necessário de ser contemplado nos 
ajustes no Plano Diretor. A capital paulista desperta interesse por 
vários ângulos, do setor de serviços ao turismo. Achar a real vocação 
é um dos desafios. 

O isolamento social, com número expressivo de pessoas 
trabalhando em “home office” ressaltou a necessidade de se discutir 
temas como diminuição dos deslocamentos das pessoas e 
possibilidade de mudanças do uso de imóveis comerciais desocupados 
para fins residenciais. É preciso reduzir o déficit habitacional, adensar 
o centro com moradias, assim como levar empregos à periferia. Esse 
tende a ser o tema central da discussão. 

A prefeitura de São Paulo tem até o fim de 2021 – ano quando 
o primeiro Plano Diretor da cidade completa 50 anos – para enviar à 
Câmara dos Vereadores propostas de ajustes ao PDE de 2014. A 
intenção é avaliar quais pontos do Plano Diretor deram certo e quais 
precisam ser mudados. A partir daí, será elaborado estudo técnico e, 
posteriormente, preparado documento para ser encaminhado ao 
Poder Legislativo. 

O PDE precisa conciliar desenvolvimento urbano e econômico, 
mobilidade social, habitação e sustentabilidade. Há a cidade formal e 
a informal: é preciso transformar a informalidade em formalidade. 

Entre as principais demandas do setor de incorporação, estão o 
estímulo à construção de unidades de maior porte, destinadas a 
famílias de classe média e alta, nas regiões dos chamados eixos 
estruturantes. São as proximidades de metrôs e corredores de 
ônibus, onde o potencial construtivo aumentou com o atual Plano 
Diretor. Nessas regiões, o PDE incentiva a produção de apartamentos 
de metragem menor. 

De 2014 a 2018, foram lançadas 11.552 unidades com até 50 
m2 nos eixos estruturantes da cidade. O volume representa expansão 
de 92,5% em relação aos quatro anos anteriores. O total de 
apartamentos de 50 m2 a 70 m2 cresceu 11%, para 7.834 unidades. 
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Por outro lado, o lançamento de imóveis a partir de 70 m2 caiu 36%, 
na mesma base de comparação, para 4.409 unidades. 

Outra queixa recorrente dos incorporadores são os valores da 
outorga onerosa. Este instrumento possibilita construção de área 
acima da permitida pelo coeficiente básico até o limite máximo de 
cada zona. As outorgas não impedem o mercado imobiliário invistir 
na cidade. 

Outra discussão diz respeito ao destino dos imóveis ociosos na 
capital paulista, levando em conta o agravamento do déficit 
habitacional na pandemia. Há cinco anos, teve início a cobrança 
progressiva do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) conforme o 
tempo de desocupação do imóvel. A prefeitura está notificando os 
proprietários, porque não cumprem a função social de moradia. 

O desafio das questões trabalhistas, ainda não claras em 
relação ao “home office”, deve ser esclarecidas. Os benefícios para 
funcionários também tendem a mudar. Os empregados relatam a 
inutilidade do vale-transporte no trabalho remoto e necessitam trocá-
lo por vale- internet. 

Os inquilinos precisam montar um plano de retorno ao trabalho. 
Antes da pandemia, os escritórios eram desenhados para oferecer, 
em média, sete metros quadrados por pessoa. Com as novas regras 
sanitárias, a proporção deve dobrar. 

Para quem está em dúvida se devolve ou não o imóvel, as 
multas previstas em contratos de locação podem pesar na decisão. 
Mas todo gestor lúcido economizará com o trabalho híbrido mesmo 
pagando multas pela devolução da parte ocupada anteriormente. 

Na contramão das devoluções, um caso se tornou emblemático, 
desde o início da pandemia: o do Facebook. Em meados de 2020, a 
empresa assinou contrato de locação no B32, considerado o melhor 
prédio corporativo de São Paulo e localizado na Faria Lima, avenida 
nobre do segmento. A empresa de tecnologia alugou 11 dos 25 
andares do B32, mas não devolveu o espaço já ocupado no endereço 
anterior, o Infinity Tower, no Itaim Bibi. 
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Fintechs cresceram durante a pandemia e também têm 
aumentado a demanda por espaço. Em lugar de salas, ficam com o 
andar todo. 

Ae a maioria dos funcionários optar por ir ao escritório uma ou 
duas vezes por semana (mínimo fixado por empresa para quando a 
vacinação estiver avançada), a área atual será suficiente. Entretanto, 
caso a preferência seja pelo trabalho na empresa, será necessário 
alugar mais alguma sala. 

Existe, nas empresas, a preocupação de o trabalho remoto 
prejudicar a assimilação da cultura da companhia. Os funcionários 
com mais tempo de casa já absorveram valores, enquanto os mais 
jovens perdem com a falta de contato.  

Alguns acham ser impossível as empresas existirem de forma 
virtual. Perguntam: “como disseminar e fortalecer cultura sem estar 
próximo das pessoas?” 

Os locadores apontarem o “home office” como o grande vilão. 
Quem comparece, diariamente, a seu escritório vê seu edifício repleto 
de salas vazias. O local de trabalho está cercado por imóveis 
oferecidos para locação. Alguns são prédios inteiros vazios. Somente 
na rua Bela Cintra, por exemplo, há sete edifícios comerciais 
totalmente vagos. 

Há locador oferecendo desconto, prazo ou aceitando não 
receber nada de aluguel. Na atual situação, basta o inquilino pagar 
condomínio e IPTU. 

A pandemia expôs como mudanças nos costumes se refletem 
no mercado imobiliário. Em certas atividades, no caso dos 
profissionais liberais ocupantes de pequenas salas, a troca do 
escritório pelo “home office” foi natural e, em alguns casos, 
irreversível. 

Por exemplo, em uma sala de 50 metros quadrados alugada 
para uma empresa de Ensino a Distância foi montado um belo 
estúdio. O inquilino devolveu o imóvel. Os professores habituaram-se 
a dar aulas em casa usando um simples celular.  
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Mas quem precisa de uma vitrine, caso de lojas ou empresas 
em busca de espaço mais sofisticado, continua à espera de dias 
melhores para voltar a alugar. 

A pandemia traz a esperança de dias melhores também na 
mobilidade urbana. Com o “home office”, a redução dos 
deslocamentos permite rever o sistema viário. Ampliar calçadas e 
estreitar vias para veículos, por exemplo.  

Quem trabalha em casa também percebe novas necessidades. 
Executivos se deram conta de, por mais confortáveis sejam suas 
moradias, não comportam crianças a estudarem no mesmo espaço 
onde os pais trabalham. O que caracteriza um mercado imobiliário 
bem-sucedido é a capacidade de adaptação. 

Impactos Negativos do Home Office em Serviços 

Uber 

Embora seja uma empresa do Vale do Silício, a Uber também 
passou por uma transformação digital durante a pandemia. A 
empresa, chegou a ter uma queda de 80% no número de viagens 
globalmente.  

Também viu o número de entregadores dobrar desde o início do 
isolamento. O novo cenário acelerou a expansão dos serviços de 
entregas, já antes planejados. A pandemia impulsionou a ser mais 
inovadores, ágeis e digitais. 

Em abril de 2020, a empresa ampliou a oferta do Uber Eats, 
incluindo farmácias e petshops e lançou o Uber Direct para entregas 
de empresas em até duas horas. Entre os parceiros entrou a varejista 
Fast Shop.  

Em julho de 2020, foi a vez do serviço de compras de 
supermercado por meio da Cornershop, empresa chilena 
especializada no setor. Ela foi comprada pela Uber em outubro do ano 
2019. 
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O Uber Direct é um exemplo de produto a ganhar uma evolução 
por estar plugado em uma das maiores empresas de ‘e-commerce’ do 
Brasil, como a FastShop. 

As novas frentes de trabalho também exigiram aumento de 
equipe. Após um período de congelamento de contratações desde o 
início da pandemia, a Uber voltou a buscar novos talentos. A empresa 
passou a contar com mil funcionários no Brasil. 

A meta era ampliar a presença feminina tanto internamente 
quanto entre os parceiros. Tinha 50% de mulheres na liderança. Era 
um marco importante, mas não vamos parar por aí. 

A empresa também queria elevar o número de mulheres 
motoristas e entregadoras. Elas representavam antes apenas 6% dos 
parceiros. 

Uma das ações de incentivo era o projeto “Elas na Direção”, já 
implantado em 20 cidades, desde outubro do ano passado. O 
programa, realizado em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, 
incluía ferramentas para aumentar a segurança das motoristas, como 
o recurso U-Elas. Permitia atender somente passageiras mulheres, 
além de Educação Financeira.  

Era a tecnologia entrando com um papel importante em uma 
empresa presente nas cidades. Se seus usuários e parceiros não se 
sentissem seguros, o negócio seria impactado. 

A empresa seguiu oferecendo auxílio financeiro por 14 dias a 
motoristas ou entregadores parceiros diagnosticados com a covid-19, 
pertencentes a grupos de risco, ou com quarentena solicitada por um 
médico ou uma autoridade de saúde.  

A empresa contava com mais de 1 milhão de parceiros 
cadastrados. Esse auxílio foi muito importante. Ele seguiria até 
quando existir necessidade para ele. 

Nem todos os parceiros estavam satisfeitos com a proposta de 
auxílio. A Uber conseguiu uma liminar no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Fortaleza, de modo a isentar de oferecer renda 
mínima aos parceiros locais, bem como da obrigatoriedade de 
ressarcir compras de materiais de proteção como máscaras e álcool 
em gel. 
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A empresa informou já oferecer os kits em suas centrais de 
higienização e também fazer o ressarcimento de álcool em gel e 
máscaras voluntariamente. 

A Uber teria “novidades em breve” sobre compartilhamento de 
bicicletas. Chegou a lançar as bicicletas no Brasil entre o final do ano 
passado e o início desse ano, mas recentemente a Uber fez uma 
fusão com a Lime, globalmente, e ela não estava ainda presente no 
Brasil. 

O Uber Transit também voltaria à ativa em São Paulo. O recurso 
complementar de serviços da Uber com o transporte público foi 
desacelerado na pandemia. A integração não só do transporte 
publico, mas da micromobilidade fazia parte dessa jornada planejada. 

Shopping Centers 

As operações de shopping centers em todo o país começaram a 
dar sinais de uma recuperação mais consistente, depois das fortes 
perdas sofridas pelo setor com a pandemia. As vendas ainda estavam 
abaixo do período pré-covid, mas essa queda chegou a 90% em 
março de 2020, ficou em 26,5% no fim de setembro.  

Segundo estimativas da Associação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce) cerca de 6 mil lojas, das 11 mil com as atividades 
encerradas definitivamente entre abril e agosto, já foram reocupadas. 

Essa recuperação de pontos comerciais reflete os patamares 
mais baixos dos juros básicos. Eles impulsionaram o interesse das 
grandes varejistas em ampliarem suas redes e, também, de 
investidores em franquias em ocupar alguns desses espaços. 

As âncoras, isto é, as grandes redes passaram a disputar os 
espaços disponíveis e isso foi um sinal muito bom de recuperação. 
Mas também estava na expectativa de novos investidores.  

Não seriam necessariamente novas marcas, mas quem 
desejava aproveitar os juros baixos para investir em franquia. Com 
juros mais baixos e os índices de desemprego mais altos, o varejo 
surge como uma opção para quem pegou uma indenização, por 
exemplo. As substituições dos pontos foram “bastante dinâmicas”. 
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A Associação Brasileira de Franchising (ABF) não tinha números 
de abertura de franquias em shoppings, mas o setor vinha em 
trajetória de recuperação mês a mês no faturamento e na abertura de 
novas unidades. Tinha também notícia de negociações, caso a caso, 
entre administradoras de shoppings e redes de franquias que são 
atraídas por condições diferenciadas. 

O índice de vacância nos shopping centers passou de 4,5% a 
5% no pré-pandemia para 8,5% a 9% no segundo semestre de 2020. 
A falsa esperança era colocada na procura mais intensa de varejistas 
nos últimos meses por causa da Black Friday e do Natal. 

Há outras duas tendências. A primeira é a busca de espaços 
físicos por varejistas antes puramente on-line e a segunda, de 
marcas de outros Estados de olho em espaços em São Paulo. 

Os varejistas já entrantes na pandemia capitalizados ou a se 
capitalizarem nesse período passaram a acelerar seus planos de 
expansão. O interesse das nativas digitais cresceu porque o envio de 
mercadorias, usando as lojas como base, tem reportado margens 
muito maiores em lugar do envio direto dos centros de distribuição. 

A volta das operações vem também com a atualização do mix 
de lojas dos shoppings de acordo com as novas demandas dos 
clientes.  

Mas as empresas argumentam a recuperação do setor seria 
mais rápida se o horário de funcionamento fosse estendido no Estado 
de São Paulo, maior mercado de shopping centers do país. De acordo 
com cálculos da Abrasce, o setor como um todo perdeu R$ 59 bilhões 
entre março e setembro, com as medidas de isolamento social. 

Os shoppings paulistas correspondiam a um terço do total dos 
empreendimentos brasileiros. Eles podiam funcionar por oito horas.  

Cidades onde o funcionamento por 12 horas estava autorizado 
já registravam rentabilidade próxima à pré-pandemia. Se São Paulo 
ampliasse para 12 horas o cenário mudaria, porque se geraria mais 
empregos, pois passariam a ser dois turnos de trabalho. Também 
permitiria mais vendas e menos concentração de clientes. 

Passou-se a observar melhores resultados recentes no Norte e 
Nordeste, onde a maior parte das capitais já estava com horário mais 
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amplo de funcionamento e alguns serviços, como cinemas, já 
voltaram a operar. Havia uma correlação totalmente ligada à jornada 
e às restrições.  

Alguns shoppings dessas regiões já estavam com desempenho 
até melhor se comparado ao do ano anterior. As regiões Norte e 
Nordeste encontravam-se em patamares mais avançados de 
retomada econômica. 

Os consumidores ao voltarem a frequentar os shoppings 
passaram a gastar mais por visita se comparado ao período pré-
pandemia. Se não fossem as restrições e redução de duas horas na 
operação de alguns empreendimentos poderiam logo recuperar as 
perdas. 

Embora os descontos oferecidos em aluguel e condomínio no 
início da pandemia já tivessem se reduzido, todas as companhias 
afirmaram manter negociações caso a caso, de acordo com a 
localidade do shopping, o segmento do varejo e o histórico de vendas 
dos últimos meses. No horizonte das administradoras estavam os 
impactos do cenário macroeconômico, com o índice de desemprego 
crescendo e a renda das famílias mais pressionada por alta de preços 
e a redução dos auxílios governamentais. 

Superaram o principal momento de incerteza, quando tiveram 
reaberturas seguidas de novos fechamentos. Seguiram 
acompanhando o cenário macro relacionado à pandemia. 

Restaurantes 

O setor de restaurantes enfrenta dificuldades para se recuperar 
dos impactos da pandemia de covid-19. Obrigou a maioria dos 
estabelecimentos a fechar as portas boa parte do ano.  

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 
estima: eram cerca de 1 milhão de estabelecimentos existentes no 
país antes da pandemia, 30% fecharam as portas de vez. O nível de 
vendas do setor, um ano após, estava 40% abaixo do observado em 
setembro e outubro de 2019. 

O desempenho dos restaurantes variava de acordo com o tipo 
de serviço, a localização e o público-alvo. Restaurantes voltados para 
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classes A e B enfrentavam mais dificuldades, apresentando quedas de 
65% a 70% em vendas em comparação com o período pré- 
pandemia. Já restaurantes voltados para classes C e D se 
recuperaram mais rapidamente, com queda de 20%. 

O confinamento foi mais forte nas classes A e B. Esses 
consumidores conseguiram transferir o trabalho do escritório para 
casa. Nas faixas de renda mais baixa, não foi possível trabalhar em 
casa ou as empresas chamaram para voltar ao escritório mais cedo. 

O número de empregos formais no setor caiu de 3 milhões para 
1 milhão durante a pandemia. Incluindo postos informais, o total de 
empregados baixou de 6 milhões para 4,5 milhões.  

A expectativa predominante é o setor só recuperar os níveis de 
2019 em 2022. Os adaptados ao delivery estão em melhor situação, 
com 50% a 70% do ritmo de vendas de 2019. Mas mesmo esses 
restaurantes enfrentam um cenário difícil, com alto nível de 
desemprego, queda de renda das famílias, custos mais altos. 

A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s, informou que 
tem melhorado os resultados de vendas de maneira progressiva, 
graças à marca e à atuação forte no segmento de entrega. Cerca de 
99% de seus restaurantes continuaram operando, sendo 90% deles 
com salões abertos e os demais operando somente por meio do drive 
e ou delivery. 

A rede opera no país 1.024 restaurantes, 81 McCafés e 2.004 
quiosques, empregando 50 mil pessoas. Desse total, 470 
restaurantes possuem drive-thru e mais de 780 unidades têm 
atendimento delivery. Os canais digitais responderam por 40% das 
vendas na América Latina e Caribe no segundo trimestre, com 
aumento de 150% no sistema de delivery, e 30%, no drive-thru. 

No grupo Halipar, dono das redes Griletto, Montana Grill, Jin Jin 
e Croasonho, as vendas ficaram em 70% do ritmo registrado no ano 
anterior, devido em grande parte ao delivery. O grupo opera 400 lojas 
e cerca de 90% do total localizadas em shopping centers.  

Além do problema com shoppings fechados ou com horário 
reduzido, tiveram de se adaptar rapidamente para atender a 
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demanda por delivery. O grupo reduziu a oferta de pratos dos 
cardápios e excluiu itens mais caros, como pratos com salmão. 

As vendas por delivery representavam 10% das vendas do 
grupo antes da pandemia. Passaram a representar 60% do total. Para 
o ano de 2020, o grupo Halipar esperava uma queda de 20% no 
faturamento da rede. 

Ainda de acordo com o grupo, na rede Jin Jin, de buffet de 
comida asiática, a recuperação está mais lenta. Parte dos 
consumidores tem receio de se contaminar no buffet e parte não 
aceitou bem deixar de fazer o próprio prato. Em algumas praças, os 
restaurantes a quilo são obrigados a colocar um funcionário para 
servir os clientes, como medida de segurança contra a covid- 19. 

Reinaldo Varela, fundador e presidente do relatou o mesmo 
problema. “Quando funcionários da Divino Fogão, rede com 184 lojas 
de comida a quilo, estavam servindo, muitos clientes acharam ruim. 
Caiu muito a venda. Onde colocaram luvas descartáveis para o cliente 
se servir as vendas voltaram as vendas do Divino Fogão nas lojas 
atingiram com 60% a 80% do ritmo pré-pandemia.  

Nas 90 lojas também com atendimento delivery a recuperação 
foi mais rápida. A rede Divino Fogão também reduziu a oferta de 
itens nos restaurantes e desenvolveu uma linha de pratos prontos 
para entregar a domicílio. 

De acordo com a Abrasel, nos restaurantes a quilo respondem 
por 40% dos estabelecimentos, a recuperação é mais lenta porque 
precisaram fazer adaptações no menu para servir delivery dos pratos. 
Além disso, existe um receio maior de contaminação pelo manuseio 
dos talheres no buffet. 

A pandemia obrigou cada dono de restaurante fazer uma série 
de mudanças no seu estabelecimento para atrair os clientes receosos. 
Na entrada, instalou totem com álcool em gel e tapete sanitizante na 
entrada. Tem um funcionário para medir a temperatura de cada 
cliente quando chega.  

O restaurante a quilo deixou luvas descartáveis para os clientes 
se servirem. O número de mesas foi reduzido pela metade e foram 
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instaladas divisórias de vidro temperado para aumentar a proteção. 
Mas os protocolos de segurança não ajudaram muito. 

Houve caso de atender por dia 15 a 20 pessoas. Em um dia 
mais cheio atendia 25. Antes da pandemia, o restaurante atendia 
uma média de 280 pessoas por dia, chegando a 490 em dias de pico.  

A maioria dos escritórios da região mantinham o regime de 
home office e quem reabriu operava com número reduzido de 
pessoas. Se os escritórios não voltassem, logo, ficaria muito difícil 
manter o restaurante. 

A Abrasel destacou: em locais onde o confinamento dura mais 
tempo, como São Paulo, os restaurantes enfrentam mais dificuldades 
para se recuperar. Em Estados como Santa Catarina, com apenas 35 
dias de confinamento, as vendas estavam melhores. 

A rede Di Paolo possuía 14 unidades em Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. As vendas correspondeiam a 45% do 
faturamento de antes da pandemia. No ano anterior, a rede tinha 
vendido 800 mil refeições.  

Sem volta para os escritórios e o mercado de eventos parado, a 
rede Di Paolo mudou o cardápio, apostando em pratos com preços 
mais baixos, a partir de R$ 29. Além disso, conseguiu baixar em 50% 
os contratos de aluguel das lojas e reduziu o número de funcionários 
de 540 para 385.  

Reduziu em 80% os gastos, mas teve de usar o dinheiro antes 
alocado para abrir mais duas lojas no ano. Não se endividou, mas 
precisará captar recurso para fazer a expansão de unidades no 
futuro. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor de restaurantes 
por causa da pandemia, redes mais capitalizadas aproveitaram os 
descontos oferecidos nos aluguéis de lojas de rua e de shopping para 
ampliar o número de estabelecimentos, ocupando espaço deixado por 
concorrentes. Os donos de imóveis concediam descontos de 50% a 
70% nos aluguéis. 

A concorrência diminuiu e o preço dos imóveis melhorou. 
Aproveitaram para ocupar esse espaço, a maioria delas voltada para 
delivery. 
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Fizeram um cardápio enxuto, com porções maiores para a 
família. Com isso as vendas no delivery aumentaram 140%. O avanço 
rápido da operação levou a criar oito marcas digitais, voltadas 
exclusivamente para entrega a domicílio, por exemplo, Papah, 
Godofredo Burger, Dona Poli, Maestria, Seu Risotto, Massa Terapia, Z 
de Pizza e Seu Loriva.  

Essas marcas foram reunidas na Cloud Kitchen Brasil. Contava 
com lojas, voltadas exclusivamente para o delivery. 

Outro exemplo foi o uso de emissão de ações por companhia 
aberta. A International Meal Company Alimentação (IMC) controlava 
as redes Frango Assado e Viena, além de operar no Brasil marcas 
internacionais como KFC, Pizza Hut e Olive Garden. Voltou a abrir 
lojas no ano da pandemia, usando parte dos R$ 372 milhões 
captados com a emissão de 90,4 milhões de ações em julho de 2020. 

Em setembro, a IMC contabilizava 232 lojas da Pizza Hut (34 
próprias), 93 KFC (sendo 39 próprias) e 25 Frango Assado (19 
próprias), totalizando 492 unidades. Antes da emissão de ações, a 
companhia previa abrir nos próximos cinco anos 40 lojas por ano de 
Pizza Hut, 40 lojas por ano do KFC e 3 lojas por ano de Frango 
Assado. No foco, estavam lojas menores, com mais foco no delivery e 
na retirada em loja para consumo em casa. 

A rede Domino’s Pizza Brasil, controlada pela Vinci Partners, 
abriu 23 lojas no primeiro semestre e estimava abrir mais cinco lojas 
até dezembro de 2020 e de 40 a 50 unidades no ano 2021. O foco 
estava em unidades menores, com autoatendimento e serviço de 
entrega.  

A rede manteve o nível de faturamento na pandemia graças ao 
delivery. Das 300 lojas, 25 foram fechadas temporariamente. As 
vendas por meio digital passaram de 30% para 56%. 

Este foi um exemplo concreto de “destruição criadora”. A 
pandemia e/ou o distanciamento social incentivaram a Inovação 
Disruptiva com invenção. Houve adoção de uma possibilidade 
tecnológica ainda não tentada, novos produtos ou novas fontes de 
matérias primas. 
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E-commerce 

Passada a pior fase da pandemia, nos Estados Unidos, as 
empresas vêm sofrendo para encontrar funcionários na reabertura da 
economia. Antes, estavam culpando o aumento no seguro-
desemprego, a queda na imigração e a dificuldade da assistência a 
filhos pequenos dos trabalhadores. Agora, algumas passaram a 
apontar outro fator: a Amazon. 

A empresa contratou no último ano, segundo o Financial Times 
(24/06/21), 500 mil pessoas no mundo para atender a demanda dos 
consumidores confinados em suas casas, enquanto milhões de 
trabalhadores perdiam seus empregos. Nos EUA, paga pelo menos 
US$ 15 por hora, sem contar benefícios, um valor introduzido em 
2018. Ele é o dobro do salário mínimo federal. 

Grandes empregadores, como as redes de supermercados 
Walmart e Target, seguiram o mesmo caminho, durante a pandemia, 
segundo rivais de menor escala. Isto elevou as expectativas da força 
de trabalho do segmento de baixa remuneração.  

A mudança deu a essa faixa de mão de obra, normalmente 
carente de poder de barganha, uma rara posição de vantagem em 
relação aos seus empregadores tradicionais, como redes de 
lanchonetes e fábricas. 

O executivo-chefe (CEO) da fabricante de jeans Levi Strauss, 
disse à “Associated Press” está estudando elevar salários porque 
“temos pessoas logo ali na esquina nos depósitos da Amazon, e a 
Amazon não hesita em pagar US$ 20 por hora” em alguns locais. 

A remuneração média por hora dos funcionários de armazéns 
subiu US$ 2 em comparação ao pagamento antes da pandemia, 
segundo a Agência de Estatísticas Trabalhistas dos EUA (BLS, na sigla 
em inglês). 

A fabricante de aparelhos de ar-condicionado Carrier precisou 
ajustar o salário em suas fábricas, do Tennessee a Minneapolis, em 
resposta aos aumentos da Amazon e da FedEx. 

Há um Efeito Amazon, mas não se deveria culpar a empresa de 
Jeff Bezos pela falta de mão de obra. Entretanto, a maioria de seus 
clientes no varejo “a culparia por elevar as expectativas salariais”. 
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Os salários de cargos não administrativos tiveram fortes 
elevações no primeiro semestre de 2021. Pesquisas do Federal 
Reserve regional de Nova York mostram o salário mínimo médio de 
trabalhadores sem educação superior capaz de os levar a ficar 
dispostos a aceitar em novos empregos subiu 19% em comparação 
ao anterior àpandemia – maior aumento do tipo desde pelo menos 
2014. 

Isso poderia ser reflexo dos cheques distribuídos como parte 
dos estímulos governamentais. Eles estariam persuadindo mais 
funcionários de baixos salários a ficar em casa.  

Porém, os aumentos oferecidos por empresas como Amazon e 
Walmart estabelecem uma mudança duradoura na mentalidade dos 
trabalhadores sobre o salário mínimo para as outras empresas pagar. 

É realmente difícil para uma grande empresa explicar aos seus 
trabalhadores porque eles recebem menos se comparado a alguém 
no Walmart ou no McDonald’s. No caso de toda grande empresa, o 
piso é determinado pelo Walmart. 

O CEO do McDonald’s disse estar elevando os salários de suas 
lanchonetes nos EUA porque “é exatamente o precisado para ser 
competitivo quando Walmart ou Target ou CVS (ou seja quem for) 
também estão oferecendo US$ 15 por hora ou encaminhando para se 
chegar a isso”. A rede simplesmente estava se dirigindo para onde “o 
jogo está indo”. 

A elevação das expectativas salariais apenas comprova a forma 
como a Amazon espreme os empregadores de pequenas lojas 
familiares. Cerca de uma em cada dez pequenas empresas compete 
diretamente por funcionários com os centros de distribuição da 
Amazon, segundo pesquisa recente da NFIB. O sucesso da Amazon 
durante a pandemia só fortaleceu a posição da empresa de comércio 
eletrônico. 

Em sua pesquisa mais recente, de maio, a NFIB concluiu: um 
total líquido de 34% das pequenas empresas estava aumentando os 
salários e, ainda assim, quase a metade tinha vagas não preenchidas. 

A própria Amazon propagandeia o “efeito dominó” visto nos 
locais próximos aos seus centros operacionais. Divulga um estudo 
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acadêmico mostrando um aumento de 10% no salário por hora da 
Amazon levar outros empregadores a oferecer elevações de 2,6% 
dentro do raio de locomoção dos trabalhadores da região. 

Não se deve atribuir tanta culpa à Amazon pelas pressões no 
mercado de trabalho. A oferta de mão de obra dos EUA já enfrentava 
“aperto demográfico”, antes da pandemia, resultado da aposentadoria 
dos “boomers”, como são chamados os nascidos na geração da 
explosão populacional americana do pós-guerra, e do menor número 
de americanos jovens começando a trabalhar. 

No entanto, a Amazon foi uma das grandes empregadoras cujo 
serviço foi considerado “essencial” durante os primeiros meses das 
medidas de confinamento pela covid-19. Isto lhe permitiu continuar 
operando enquanto outros varejistas eram obrigados a fechar portas 
e dispensar funcionários.  

As empresas não consideradas essenciais agora se acotovelam 
para recontratar, concorrendo em mercado de trabalho aquecido pelo 
choque de demanda. Todas estão em busca de funcionários para 
voltarem a trabalhar. 

O governo Biden não teve sucesso em sua tentativa de 
aumentar o salário mínimo federal na última rodada de leis de 
estímulos econômicos. Dessa forma, o valor continua o mesmo há 12 
anos nos Estados Unidos. 

Oponentes do Partido Republicano trompista/conservador 
argumentam qualquer aumento elevaria os custos laborais e 
resultaria em elevações de preço. Entretanto, a abrangência nacional 
de empresas como Amazon e Walmart faz o patamar de US$ 15 estar 
se estabelecendo como a remuneração horária padrão, 
independentemente da existência de uma lei federal. 
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4. Meios de Pagamentos Digitais 

!  

O sistema financeiro nacional deu um passo para “re-
evolucionar” as formas de pagamento e de transferência de recursos 
no país, além de aumentar a competição. As instituições financeiras 
iniciaram o cadastramento oficial de seus clientes no Pix, no dia 5 de 
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outubro de 2020. Elas deveriam estar aptas a operar o Pix a partir do 
dia 16 de novembro, quando foi posto em funcionamento. 

O novo arranjo de pagamentos, regulamentado pelo Banco 
Central, daria caráter instantâneo às operações e reduzia o custo de 
transferências de recursos a zero para o consumidor individual. O 
ecossistema autorizava bancos, fintechs, adquirentes, varejistas e 
provedores de serviços a operarem de forma direta (bancos e 
adquirentes) ou indireta na nova plataforma, levando mais agentes 
para um mercado antes restrito a poucos. 

As instituições financeiras tinham de estar 100% em 
conformidade com as regras operacionais e de segurança, como 
limite máximo de até dez segundos para cada transação ser concluída 
e disponibilidade 24x7 (todos os dias da semana e em qualquer 
horário). Tentativas de fraudes devem ser identificadas e analisadas 
em até 30 minutos nos dias úteis e em até 60 minutos nos fins de 
semana e madrugadas.  

Os pagamentos do Pix podem ser feitos por meio da leitura de 
um QR Code, gerado pelo recebedor, com a câmera do smartphone – 
isso se a pessoa optar por fazer no aplicativo da sua instituição 
financeira ou de pagamento –, ou informando uma chave Pix, por 
meio da opção também oferecida pelo banco no aplicativo instalado 
no celular. 

Portanto, diferentemente de uma operação de TED ou DOC, 
onde é necessário apresentar todos os dados bancários (nome 
completo, números da conta e da agência), no Pix é possível 
apresentar somente a chave. 

De acordo com o Banco Central, responsável pela 
regulamentação, essa chave representa um endereço da conta da 
pessoa física ou jurídica nesse novo sistema de pagamento. É uma 
espécie de “apelido” utilizado para identificação dos participantes da 
operação. 

São três tipos de dados possíveis de ser vinculados: CPF/CNPJ, 
e-mail ou número de telefone celular. 

Os clientes pessoa física podem ter cinco chaves para cada 
conta da qual for o titular, enquanto os clientes pessoa jurídica 
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podem ter até 20 chaves. Contudo, o mesmo apelido não poderá ser 
utilizado para contas diferentes, por exemplo, uma conta corrente e 
uma poupança. 

Com relação às pessoas jurídicas, a chave principal será o CNPJ 
e, no caso das físicas, o CPF. O cadastro não é obrigatório, mas a 
recomendação do Banco Central é ser feito na instituição de 
preferência do cliente. 

Uma das intenções do Banco Central era abrir maior espaço 
para atuação de agentes como as fintechs. Uma das possibilidades 
seria no Saque Pix, previsto para 2021. Permitirá ao usuário fazer 
saques de pequenas quantias em dinheiro em estabelecimentos 
comerciais como farmácias, padarias e supermercados.  

I s so r ep r e sen ta r i a um componen te ad i c i ona l de 
competitividade, porque as fintechs poderão atuar no cash out, 
porque não têm redes de ATM. O limite não estava totalmente 
definido, nem regulamentado, porque estava sendo debatido. 

Um dos desafios seria chegar nos ‘desbancarizados’ fora do 
sistema bancário por meio de um processo eletrônico de uso simples, 
barato. Ele teria a opção QR Code do celular tanto para realizar 
pagamentos como para fazer transferências. 

Com o Pix, transações como TED e DOC tendem a cair em 
desuso, porque têm custo elevado e tempo restrito de uso. Isso 
significará mais papel-moeda no bolso do consumidor e menos no 
caixa do banco.  

De acordo com relatório do Morgan Stanley, era estimado, em 
2019, os bancos brasileiros terem ganhado cerca de R$ 2,2 bilhões 
em processamento de TED/DOC, R$ 5 bilhões em emissão de boletos 
e em torno de R$ 35 bilhões em taxas de manutenção de conta 
corrente.  

Com o Pix o mundo das finanças dava um salto evolutivo. A 
compra e o recebimento instantâneo, melhoraria o controle do fluxo 
de caixa e de seus tributos. Para as empresas, poderia representar 
menor demanda por crédito. 

Já os bancos e as adquirentes teriam de provar suas atrações 
para convencer o consumidor a escolher a sua instituição, e não 
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tantas outras em disputa para conquistá-lo. Para o Itaú Unibanco e o 
Banco do Brasil (BB), apesar da perda de receita com as 
transferências, outras oportunidades devem compensar.  

O Itaú diz já teria antecipado o Pix ao lançar o iti, porque eram 
produtos similares do ponto de vista operacional. O iti era para não 
correntistas e o Pix seria para todos e dentro de ambiente com maior 
competição. 

O serviço e o relacionamento seriam os diferenciais, porque 
todas as instituições financeiras fariam transferências e pagamentos 
instantâneos. O discurso propagandístico prometia a oferta de 
pequenos empréstimos instantâneos, atender aos desbancarizados e 
aos atuantes como agentes no Pix de forma indireta. Eles teriam se 
relacionar com os diretos e poderiam virar clientes.  

Com os varejistas, a lógica seria a mesma. Conquistar o 
relacionamento para depois ofertar empréstimo, seguro, câmbio etc. 

O BB, além de apostar no relacionamento direto com os 
clientes, apontava para novos serviços e produtos para pessoas e 
empresas “Dá para fazer gestão de pagamento e de recebimento. 
Teria informação on-line dos clientes no cartão de crédito, permitindo 
liberar limite imediato. Também para empresas, com liberação de 
crédito no mesmo dia. Todos os 24 milhões de clientes digitais foram 
comunicados do lançamento do PIx.. 

O Nubank dizia a ausência de conflito de interesses e a 
natureza gratuita de suas operações e produtos o colocarem na 
frente na disputa por clientes do Pix. Pelos cálculos da instituição, 
desde 2017, quando lançou sua conta digital, seus 30 milhões de 
clientes já economizaram R$ 12 bilhões se somadas a ausência de 
cobranças pelas TEDs e a gratuidade da anuidade nos cartões de 
crédito.  

Mais concorrência seria favorável para ele porque ele focaria no 
cliente. No B2B [Business-to-Business] já tinha um diferencial. O Pix 
para PJ também vai seria de graça no Nubank. Outra coisa positiva 
seria o acesso fácil de pagamento de contas de consumo como luz, 
gás, água e boletos.  
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O Guiabolso, aplicativo de gestão financeira pessoal, com 6 
milhões de clientes ativos, também se antecipou ao lançar no início 
de setembro de 2020 seu serviço de transferência imediata em linha 
com o Pix. No Guiabolso, o posicionamento era diferente, pois não 
tinha conta digital.  

Seu serviço era consolidador disso tudo. Já tinha produtos 
financeiros, marketplace, gestão financeira e, com o Pix, a fintech 
teria pagamentos. 

O C6 Bank, outra fintech, já possuía desde o início de sua 
operação, em agosto de 2019, serviços de transferência pelo número 
do celular. Ele se uniu este ano à TIM para transacionar o Pix.  

O novo sistema mostraria ser possível abrir conta no C6 porque 
erabanco completo e sem custo. Esta estratégia competitiva facilitaria 
sua entrada nos micro pagamentos e substituir as máquinas nos 
pequenos lojistas e autônomos. 

O Citi traria sua plataforma de pagamentos global para rodar no 
Brasil no primeiro trimestre de 2021. Via oportunidades únicas no Pix 
pois o omodelo do Banco Central do Brasil era melhor se comparado 
a de muitos dos 24 países onde operava o sistema.  

O Pix lhe daria condições de entrar novamente no varejo 
brasileiro, onde ainda estava fora. Também iria explorar o uso do 
cartão corporativo para pagamento de fornecedores dentro das 
cadeias. Também via oportunidades com as concessionárias de 
celular, água e luz. 

Roseli Loturco (Valor, 30/09/20) informou: apesar de ser 
considerado pelos participantes do mercado financeiro a culminância 
do processo de modernização do sistema financeiro nacional, o Pix 
fazia parte de uma agenda mais ampla. O BC# vinha implementando 
um conjunto de iniciativas de impacto. 

Ele teria no seu ápice o open banking, mas passaria por 
inclusão das fintechs à indústria financeira, do sandbox regulatório, 
da circular 3952 dos recebíveis de cartões, das carteiras digitais, do 
pagamento por aproximação, do P2P, da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e das plataformas de investimentos com estratégias 
abertas. 



!  149

 Nessa agenda, a parte de digitalização do sistema financeiro 
vem desde 2006, passou também pela portabilidade de crédito, pela 
abertura das contas digitais, recebíveis do cartão e a duplicata 
eletrônica. A agenda BC+ veio organizar a discussão. Já a agenda 
BC# elevou tudo a outro patamar. 

Para a Autoridade Monetária, diante da mudança de 
comportamento do consumidor, não havia outra forma de prestação 
de serviço senão dentro dessa experiência digital. 

Os especialistas viam os próximos passos como definitivos para 
esta mudança. Pix e open banking constituiriam uma combinação 
para alçar esta “indústria financeira” a outra dinâmica, colocando o 
Brasil em linha com o caminho adotado por Inglaterra, EUA, 
Austrália, China, Índia e México. Cada país, no entanto, construiu a 
sua própria regra e arquitetura operacional. 

Outros países já adotaram, mas o modelo implementado aqui, 
tanto para o Pix quanto do open banking, é muito eficiente e 
privilegia a interoperabilidade. Todos os participantes serão tratados 
como iguais. 

Os lançamentos buscando proximidade com as novas formas de 
pagamento surgiam a todo instante. Por exemplo, o Bradesco 
anunciou sua nova empresa. A Bitz Serviços Financeiros atuaria com 
carteiras digitais e contas de pagamento, por meio do aplicativo Bitz, 
tendo a Cielo como parceira.  

Com o dinheiro da carteira digital daria para fazer pagamentos 
de contas pelo celular, transferência de valores, recarga de celular, 
crédito, inclusão de cartões alimentação (Alelo) e refeição e 
pagamentos via QR Code em estabelecimentos com maquininhas 
Cielo. 

O saldo permanente no Bitz teria rendimento diário de 100% do 
CDI. Também seria possível fazer a recarga do bilhete único dentro 
do aplicativo, sem pegar fila. Tudo isso só efoi possível com 
segurança devido à modernização do sistema pelo Banco Central. 

Se a infraestrutura vai se expandindo, os serviços 
acompanham. A carteira digital é exemplo. Com a combinação de IA 
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(inteligência artificial), com os avanços das telecos surgiriam mais 
novidades. 

Os adquirentes não adotarão um padrão único. Alguns 
participarão de forma direta e outros, indireta do novo arranjo e 
pagamentos, porque as maquininhas terão a disponibilidade para 
todos os tipos de transação.  

Terão os diferenciais competitivos tecnológicos. Vai dar para 
disponibilizar e receber nos meios de pagamentos, POS, capturar no 
terminal financeiro (TEF) e no e-commerce. 

A chegada do open banking iria permitir ainda novas formas de 
iniciação de pagamentos, como pelo Whatsapp, e tratamento dos 
dados para permitir maior participação e inclusão de fintechs, com 
agilidade de colocação de novas tecnologias para os consumidores. 

O Banco Central, com o open banking e o Pix, colocou o 
sistema financeiro nacional em outro nível. Apesar de China e 
Inglaterra já terem há mais tempo, o restante da Europa só vem 
adotando o Pix de quatro anos para cá, e o open banking, há uns 
dois. 

A inovação não era só mais um ‘drive’ tecnológico. O que se 
discutia era quais modelos de negócios e parcerias mais fortes com 
serviços e valores agregados. 

Carteiras Digitais 

A competição ficou mais acirrada entre as carteiras digitais. 
Varejistas, marketplaces, operadoras de telefonia, grandes bancos e 
fintechs ampliavam a oferta de produtos e serviços financeiros por 
aplicativo de celular.  

Ao todo, no Brasil, havia cerca de 600 ‘wallets’, incluindo, por 
exemplo, Bitz, do Bradesco, e OLX Pay, da OLX Brasil. Dois números 
ajudavam a explicar o movimento (Valor, 30/09/20): 45 milhões de 
desbancarizados e 230 milhões de smartphones em uso no país.  
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Evidentemente, isso era uma ficção! Em uma população total de 
212 habitantes e 170 milhões adultos, cerca de 15 moradores em 
zona rural não constituíam o público-alvo bancário. 

O Bradesco resolveu entrar na disputa por uma parte desse 
mercado e colocou no ar o Bitz, quase um ano depois de o Itaú 
Unibanco ter lançado o iti. Com investimento de R$ 100 milhões no 
primeiro ano de operação, a plataforma queria se apropriar 25% do 
segmento em três anos. Os “bancões” pretendiam deixar as 
“banquetas” marginalizadas com participações marginais. 

Entre os diferenciais, havia o ecossistema e a solidez do 
Bradesco. O aplicativo nascia integrado à Alelo para aceitação de 
vale-alimentação e vale-refeição, e com uma oferta de crédito da 
Losango.  

O banco já iniciava a compra de fintechs, entre as quais uma 
com carteira digital já em operação. Anunciou a compra da fintech 
DinDin, atuante no segmento de carteira digital desde 2016. A 
tendência era aquisição de concorrentes incômodos. 

!  



!  152

Maior player do segmento, com 32 milhões de usuários (16 
milhões ativos), o PicPay dizia sem comprovação do perfil de clientes 
(adolescentes adeptos de jogos eletrônicos) ter dobrado a base do 
ano anterior para o ano da pandemia. Um dos principais vetores de 
crescimento ao longo de 2020 foi o patrocínio do Big Brother Brasil, 
mas a presença constante em lives de artistas durante a pandemia 
também ajudou. Dizia ela ter propiciado a primeira vez do brasileiro 
pagar com QR Code. 

No início do ano epidêmico, a fintech ingressou no mercado de 
crédito pessoal, com uma operação ainda tímida, em parceria com o 
Banco Original, seu controlador. Os volumes liberados eram 
pequenos. Com o Pix também seria possível fazer depósito e saque 
no varejo, usando o aplicativo. 

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre (e-commerce), 
também ampliava o leque de produtos e serviços disponíveis em sua 
plataforma. Durante a pandemia, a empresa lançou novas 
funcionalidades, como recarga pré-paga de serviços de TV por 
assinatura e ampliou a rede de estabelecimentos com aceitação de 
pagamentos com QR Code. 

Para demonstrar ser “briga de cachorro grande”, essa fintech 
recebeu um aporte de R$ 400 milhões do Goldman Sachs para 
ampliar a capacidade de concessão de crédito para capital de giro a 
empreendedores. Desde o início da operação de crédito, a fintech 
liberou mais de R$ 2,4 bilhões para 500 mil negócios. A empresa 
operava como instituição de pagamentos (IP), mas já tinha dado 
entrada no Banco Central para se tornar uma instituição financeira. 

O iti, plataforma de pagamentos digitais lançada em outubro de 
2019 pelo Itaú Unibanco, se posicionava como uma conta digital 
completa, para o dia a dia, e uma rede de 1 milhão de pontos físicos 
com aceitação desse método de pagamento. Quando foi lançado o 
cartão atrelado à conta iti, ele permitiu fazer compras online. O 
plástico continha informações em braile para pessoas cegas. 

A Movile Pay, do grupo Movile (dono do iFood e de outras 
marcas), tinha como meta no curto prazo ser o principal meio de 
pagamento do iFood. Estava com a ambição de ser a carteira digital 
para 100 milhões de pessoas. Mas no curto prazo, a meta era ter 



!  153

todos os restaurantes usando-o. Ao todo, 10 mil estabelecimentos já 
usam a carteira digital.  

Além das transações bancárias básicas, fazia oferta de crédito 
em parceria com as fintechs Mova, Creditas, Credisfera, Bcredi e 
Finpass. O iFood também lançou um cartão pré-pago para os 
restaurantes. 

Outra fintech resolveu apostar no mercado de wallets: a OLX 
Brasil. Lançou a OLX Pay com foco nas transações entre vendedores e 
compradores do marketplace.  

Pela nova solução, o pagamento podia ser feito com cartão de 
crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes ou com a utilização do 
saldo existente na carteira digital. O vendedor recebia o valor na 
conta em até 24 horas após a finalização da venda.  

Queria conectar crédito e outros serviços para seus usuários. 
Contava com 60 milhões de usuários a acessarem todo mês o 
marketplace. Hum, mais de 1/3 da população adulta brasileira... 

Segurança contra Fraudes 

A implantação do Pix traz um novo conjunto de ameaças físicas 
e cibernéticas para os usuários. Mas, segundo Martha Funke (Valor, 
30/09/20), o avanço da segurança da informação em análise do 
comportamento, quantificação de riscos em tempor real, por meio de 
inteligência artificial, seja onde o usuário estive, pode reduzir o papel 
do ser humano como principal vetor de ataque na cadeia no mundo 
corporativo. 

O tema gerou uma primeira onda de ataques e até um banco 
público foi usado como subterfúgio para capturar dados em nome do 
Pix. Um segundo momento deve trazer, por exemplo, aplicativos 
falsos depois da implementação. 

O número de carteiras de Pix e o prazo estendido aumentam a 
superfície de ataques e podem beneficiar grandes vazamentos de 
dados. A velocidade traz vantagem para o criminoso. Já gerou uma 
primeira onda de ataques e até um grande aumento na busca de 
manuais de ataque ou esquemas relacionados ao Pix. 
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O isolamento levou o foco dos criminosos para o cliente final. 
Os golpes cresceram 70% a partir de março de 2020. Cerca de 80% 
dos ataques refere-se a phishing, quando o usuário acessa links ou 
páginas maliciosas e instala, inadvertidamente, programas para 
rastrear operações.  

Bancos, individualmente, e a própria instituição, empenham-se 
em iniciativas para instruir usuários sobre questões como só digitar 
senhas e tokens em sites oficiais do banco. Mas as consequências 
punitivas brandas ou inexistentes facilitam a via dos fraudadores. 

“Desconfiou, não clique; não compartilhe seus dados; e não 
baixe anexos desconhecidos”, isso resume o básico em termos de 
segurança digital. 

Para as pessoas físicas, os especialistas indicam medidas de 
proteção como contar com dois dispositivos móveis – um para 
transações de baixo valor e outro para as de maior monta – para 
reduzir o prejuízo em caso de assalto ou sequestro relâmpago. 
Recomendam o uso de soluções de proteção, mesmo sendo gratuitas, 
capazes de identificar e alertar o usuário ante ações possíveis de 
representar ameaças. 

Uso de senha com números, letras e sinais, se possível 
diferenciada para cada serviço, é outra sugestão. Mas o maior risco 
vem da Engenharia social.  

Ofertas fora da normalidade em e-mails, SMS ou redes sociais 
se encaixam neste grupo. Golpes como o falso atendente prestativo, 
em ligações para checar a autenticidade de uma operação com 
solicitação de digitação de senha ou para enviar portador para retirar 
cartão, smartphone e até notebooks para ajudar o cliente a se livrar 
de alguma fraude, contam só com a confiança do usuário. 

Armadilhas antes baseadas em boletos devem migrar para o 
Pix. Entre elas, o leilão falso, em voga na pandemia por dificuldade 
de aferir a veracidade in loco.  

Outra: perfis falsos de marcas como de pousadas e hotéis com 
ofertas de upgrade no Instagram. A confirmação com a empresa 
responsável e a observação do destino do pagamento, no caso de QR 
Codes, são medidas essenciais. 
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Até 2024, a autenticação biométrica deve ser utilizada para 
finalizar transações de mais de US$ 2,5 trilhões em pagamentos 
móveis, em todo o mundo. O volume é 1.000% maior em relação ao 
montante registrado em 2019, segundo relatório da consultoria 
Juniper Research.  

Parte desse crescimento está relacionada à disseminação dos 
recursos de biometria nos celulares. O estudo indica até 90% dos 
smartphones ganharão algum dispositivo de leitura digital, facial ou 
ocular, nos próximos quatro anos. 

A Pessoa Física também está interessada em novas tecnologias 
capazes de autenticarem pagamentos para prevenção de fraudes com 
uso de softwares de análise preditiva. Uma pesquisa com cinco mil 
pessoas em dez países, inclusive o Brasil, descobriu 37% dos 
usuários já desistiram de fazer compras por esquecer a senha, 
enquanto 86% concordam em fornecer dados biométricos para os 
bancos. 

Entre os recursos de identificação mais citados, 83% utilizariam 
a impressão digital, 54% a leitura facial e 35% dos consumidores 
optam pela varredura ocular. Devido à pandemia, o on-boarding 
remoto, ou seja, primeiro contato para a abertura de contas, se 
tornou uma necessidade nas instituições financeiras. 

Na Payface, para o varejo físico, os consumidores utilizam a 
imagem do rosto para finalizar pagamentos. Não têm a necessidade 
de digitar o número do CPF nas maquininhas. 

Os bancos digitais já exploram a biometria para garantir 
segurança nas transações e laçar mais clientes. Usa-se leitura facial 
ou digital para liberação de crédito e abertura de contas. Para 
contratar os produtos, o usuário envia os documentos necessários e 
faz uma selfie por meio de qualquer dispositivo com internet e 
câmera. 

A chegada do Pix se tornou uma possível ameaça cibernética. 
Apesar da infraestrutura operacional baseada no Sistema de 
Pagamentos Brasileiros (SPB) do Banco Central do Brasil, um dos 
mais seguros e velozes do mundo, a pulverização do mercado, com 
inclusão de empresas com menor suporte tecnológico de segurança, 
trouxe riscos adicionais.  
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A facilidade e a rapidez das transferências, em 10 segundos e a 
qualquer momento, e o uso intenso de dispositivos móveis para 
pagamentos, abriram mais brechas para fraudadores atingirem 
usuários finais. 

Com estratégias digitais, os grandes bancos mantiveram 
robustez, resiliência e investimento anual de R$ 2 bilhões em 
cibersegurança. Foram elevados por conta do Pix. 

Como o sistema conta com dois segmentos de participantes, 
diretos (conectados ao SPB) e indiretos (atrelados a um dos diretos), 
os primeiros se responsabilizam pelos parceiros e definirão critérios 
de segurança para aprovar a conexão de um indireto. O ecossistema 
vai ser estressado pela capacidade de segurança de cada 
participante. 

Norma do Banco Central do Brasil propiciou as instituições 
diretas poderem segurar transações em até 60 minutos, caso caiam 
em regras de fraude. Das 980 cadastradas, 70% eram cooperativas 
de crédito e 40% do total declarou intenção de participação direta no 
cadastro. Mas, de imediato, só 75 tinham conseguido sucesso no 
teste de conexão com o Banco Central. 

Mesmo sem definição de todos os padrões da “indústria de 
pagamentos digitais”, experiências anteriores mostram o estresse ao 
qual o mercado de pagamentos deve ser submetido. No Reino Unido, 
o número de fraudes em internet banking triplicou nos primeiros 18 
meses pós-implantação da transferência instantânea. No Brasil, na 
primeira semana de implantação da TED, um só golpe conseguiu 
realizar transferências para 5 mil contas em 10 minutos. 

A segurança do sistema é garantida de ponta a ponta, desde 
pesquisa de ameaças na internet oculta e links dedicados e 
intransponíveis até equipamentos para armazenagem de chaves 
criptográficas. Uma das responsáveis pela rede do SPB, a Embratel 
oferece conexões ponto a ponto, firewall, prevenção de ataques 
massivos (anti-DDoS), testes de vulnerabilidade para detecção de 
falhas de segurança e verificação em redes sociais, deep e dark web.  

Nos últimos seis meses a maioria das empresas do setor dobrou 
sua capacidade para suportar o Pix. 
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A Dínamo, especializada em segurança de identidade digital, 
fornecia equipamentos de criptografia (HSM) para o SPB e vendeu 
mais um para o Banco Central por conta do Pix. Também atendia 
mais de 20 bancos no mercado privado.  

Destacava a necessidade de aplicações com autenticação além 
de nome e senha, seja biométrica, disponível em alguns dispositivos 
móveis, ou com token em dispositivo extra, SMS ou aplicativos das 
instituições. 

Mesmo quando é invisível para o cliente, a transação só é 
autorizada por cruzamento de fatores como código (EMEI) do 
aparelho, número da linha ou região de onde parte o acesso, com 
apoio de inteligência artificial (IA). O maior uso do smartphone exige 
atenção extra.  

A Sophos é uma capaz de entrega segurança no celular, com 
apoio de IA para identificar comportamentos estranhos. Caso seja 
necessário, pode bloquear operações. 

Estratégias como acesso seguro mesmo com maior perímetro 
de ataque (SASE) e zero trust, evolução da rede privada virtual (VPN) 
com maior detalhamento de critérios de acesso, ajudam a sustentar o 
Pix.  

Entre as fornecedoras do segmento estão a Netskope. Oferece 
acesso seguro a nuvens com visibilidade, controle, prevenção de 
perda de dados (DLP) e proteção contra ameaças em tempo real, e a 
Palo Alto Network. O monitoramento da infraestrutura de segurança e 
a reação precisam ser tão velozes quanto os pagamentos e ataques. 

A fornecedora Check Point também participa de algumas 
implementações do Pix com infraestrutura de comunicação em 
clientes financeiros. Há maior necessidade de proteção em 
dispositivos móveis. 

Isso inclui capacidade para análise de aplicativos instalados, 
detecção de aplicações maliciosas, tráfego e controle em nível 
corporativo até para barrar ações danosas. O nível de análise faz 
parte da geração de soluções de detecção e resposta com 
inteligência. Sucedeu o antivírus tradicional com base em 
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comportamento, comunicação e proteção de informações no 
dispositivo. 

Elevou muito o número de equipamentos protegidos com o 
dispositivo para detecção de fraudes on-line (OFD) Warsaw. Faz 
prevenção de ponta a ponta com checagem de dados, inteligência, 
análise de perfil comportamental e diferentes formas de autenticação, 
chegando a mais de 150 milhões de dispositivos conectados no país. 

Transferência Internacional de Dinheiro e Reação com CDBC 

Criptomoedas, Bitcoins e Ilegalidades 

As criptomoedas têm atraído cada vez mais atenção de 
especuladores ávidos por lucros rápidos. Mas, segundo Sérgio 
Tauhata (Valor, 22/06/21), o sucesso desses ativos digitais também 
esconde um lado obscuro: o crescente uso das divisas digitais 
descentralizadas em crimes como pagamentos de resgates de 
sequestros de sistemas ou lavagem de dinheiro. 

As moedas digitais em si não incentivam os crimes cibernéticos. 
No entanto, as características dos ativos os tornam convenientes 
como forma de movimentar valores nesse mundo das sombras 
digital, segundo especialistas ouvidos pelo Valor.  

As criptomoedas são mais um instrumento capaz de permitir o 
uso ilícito, mas não necessariamente tem uma aptidão inerente para 
fins criminosos. 

 Por que os criminosos virtuais adotaram as criptomoedas? Pelo 
certo grau de anonimato das transações, pela facilidade de 
movimentar valores sem controle de autoridades e pela possibilidade 
de lavar dinheiro por meio de múltiplas operações em vários países. 

Uma consequência da adoção das criptomoedas por grupos de 
extorsão digital foi a possibilidade de aumentar os valores de 
resgates nos sequestros de dados e máquinas, prática conhecida 
como “ransomware” ou “código para resgate”, em uma tradução 
aproximada do inglês. Os ataques com ransomware existem desde os 
anos 80, mas antes do surgimento das criptomoedas, por volta de 
2009, os valores pedidos eram menores, de US$ 500 a US$ 1.000 e, 
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na época, grupos aceitavam até ‘gift cards’ de varejistas virtuais ou 
crédito no PayPal. 

O bitcoin e outras critpmoedas, basicamente, estenderam em 
sete zeros a capacidade de extorsão de grupos, como o que opera o 
ransomware DarkSide. Ele atacou, em maio de 2021, a Colonial 
Pipeline, nos EUA. Os cibercriminosos pediram 75 bitcoins – cerca de 
US$ 2,7 milhões na cotação vigente – de resgate para desbloquear o 
sistema da operadora do duto de transporte de combustível 
americano e evitar vazar dados importantes da empresa. 

O DarkSide também atacou empresas brasileiras. Em fevereiro, 
Copel e Eletrobras foram vítimas desse ransomware. O ataque não 
chegou a interferir no fornecimento de energia, mas as companhias 
precisaram tirar seus sistemas do ar.  

Em maio, o mesmo programa malicioso atingiu a fabricante de 
baterias Moura. Não há informações sobre o pagamento de resgates. 

Outro grupo hacker, o REvil, atacou a JBS no início de junho 
também com um ransomware. A companhia frigorífica pagou US$ 11 
milhões em bitcoins para destravar as operações de plantas na 
Austrália, Canadá e Estados Unidos e impedir a divulgação de 
informações retiradas de seus bancos de dados. 

Na pandemia, a estratégia de alguns grupos de sequestrarem 
máquinas, sistemas e dados tem mudado. Esses criminosos passaram 
a focar em grandes companhias com capacidade para pagar somas 
elevadas. O pagamento de resgate em criptomoedas se tornou 
essencial no ransomwar. 

Isso ocorre porque as transferências podem ser feitas por meio 
de carteiras virtuais onde nenhum dado pessoal é compartilhado ou 
guardado. Os únicos dados das transações são os registros públicos 
de movimentação de uma carteira A para a carteira B. Muitas vezes 
essas carteiras têm identidades fictícias ou estão em nome de um 
laranja. 

No Brasil, a Polícia Federal já apreendeu cerca de 6 mil bitcoins, 
além de outras divisas virtuais, usadas em transações criminosas. As 
autoridades policiais já apelidaram alguns negociantes de 
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criptomoedas como os “novos doleiros” pela atuação na evasão de 
divisas ou lavagem de dinheiro nos mercados digitais. 

No fim de abril, a PF deflagrou uma operação, batizada de 
“Rekt” em referência a uma gíria usada no mercado cripto. Significa a 
perda severa de patrimônio decorrente de uma transação equivocada 
ou investimento mal feito, segundo a própria polícia.  

As investigações identificaram uma célula financeira. Ela usava 
os ativos digitais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. 

Em apenas uma das contas atreladas a corretoras de 
criptoativos, das 32 empresas de fachada componentes do esquema, 
foi efetuado o bloqueio de R$ 110 milhões.  

Para chegar aos fraudadores, a PF utilizou informações 
preliminares obtidas na operação “Planum”, de 2018. Ela sinalizou a 
existência desse tipo de operação. Junto com relatórios de 
inteligência financeira, a polícia rastreou transações suspeitas 
bilionárias de criptoativos. 

O mercado brasileiro de criptomoedas movimentou mais de R$ 
200 bilhões no ano 2020, segundo a associação ABCripto. 

O fato de o mercado funcionar sem interrupção se torna outro 
incentivo ao uso de moedas digitais nos crimes cibernéticos. Esse 
mercado cripto transaciona 24 horas por sete dias na semana, ou 
seja, não fecha nunca. 

É possível baixar milhões de dólares em criptos em uma 
carteira offline e viajar com esse montante no bolso, em um pen 
drive. E, diferentemente do mercado de câmbio regulado, esses 
ativos digitais não são controlados.  

Os bitcoins, por exemplo, podem ser enviados a qualquer lugar 
do mundo instantaneamente. Isso possibilita o uso na evasão de 
divisas e lavagem de dinheiro. 

A lavagem de dinheiro pode ser feita distribuindo os valores 
para diversas contas em países com pouco controle do mercado 
financeiro e depois transformar as criptomoedas em dinheiro 
fiduciário. Os fraudadores usam contas abertas por laranjas ou então 
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usam robôs para fazer milhões de transferências em tempo muto 
curto de tal forma a dificultar o rastreamento.  

As carteiras costumam ser abertas com uso de um 
‘proxy’ [servidor intermediário] para esconder o IP real, ou seja, 
endereço eletrônico usado como identificação na rede. Então, o 
usuário pode estar em qualquer lugar do mundo. 

O aumento de incidência de ransomware também pode 
esconder um outro lado das fraudes. Muitos desses ataques podem, 
na verdade, ser uma tentativa de usar o evento para ocultar outros 
crimes financeiros: um desvio de recursos, por exemplo, ou caixa 
dois e outros delitos. 

Diante do aumento de casos de ataques cibernéticos contra 
companhias e governos e do uso de criptomoedas para extorsão e 
outros crimes, já existem vozes defendendo o banimento dos ativos. 
É correto defender o fim das criptomoedas. A existência do bitcoin e 
das outras divisas digitais não beneficia ninguém a não os criminosos 
e especuladores. 

Em 2020, foram pagos US$ 350 milhões em moedas digitais 
nos resgates de ransomwares. Há uma maneira mais simples e 
efetiva de parar a pandemia de ransomware: banir as criptomoedas. 

A questão, porém, é muito mais complexa. Não é porque uma 
criptomoeda pode ser usada em uma operação criminosa ela deveria 
ser banida, afirma gente com mau argumento. “Isso pode acontecer 
com outras formas de pagamentos como o dinheiro físico. Ele 
também tem anonimato, e até o Pix”. Mas o volume físico de um e o 
controle do outro são distintos, não?! 

O advogado especializado em cibercrimes, com medo de perder 
o ganho com causas escusas, defende a regulamentação como o 
melhor caminho para impedir o uso de criptoativos em transações 
ilícitas. “É preciso um debate legislativo e criar certos controles para, 
por exemplo, quem investe em bitcoins não ser proibido de um dia 
para outro.”  

Ora, ele deve estar especulando com a criptomoeda para dizer: 
“a regulamentação é necessária até para saber se o bitcoin é uma 
moeda, um bem ou um meio de pagamento”. 
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As autoridades estão perdendo tempo sem regulamentar. Isto é 
muito por falta de conhecimento sobre o tema.  

Há diretores de agências regulatórias criticando, mas já passou 
do tempo de ter algum tipo de regulação sobre o mercado 
criptmoedas no Brasil. São precisas regulamentação e formas de 
fiscalização.  

Se não proibir, há a necessidade de as operações no mercado 
cripto serem mais transparentes. Pode existir mais informações 
necessárias ser reportadas na hora de movimentar a moeda e até 
mesmo justificar de onde vem o dinheiro. Vai ser um grande desafio 
regulamentar, mas é necessário. 

Banir as criptomoedas é “quase impossível”, diz outro defensor 
delas, sem ponderar o ônur de tornar clandestinas essas operações 
especulativas e/ou criminosas, fora seu ônus energético. As criptos 
são descentralizadas, não têm um dono, mas é um mau argumento 
dizer “se um país ou outro venha a proibir o uso, os ativos e o 
mercado vão continuar existindo”. Ora, existindo em escala mais 
reduzida... 

Além disso, o mundo financeiro já embarcou nesse mercado, 
avalia o especulador. “Já existem fundos de investimentos, ETFs, 
derivativos, como as autoridades poderiam simplesmente proibir? 
Seria muito danoso para milhões de investidores.” 

Primeiro, não são investidores, são especuladores. Segundo, 
foram advertidos dos riscos de lidar com a ilegalidade. 

O crescente volume de transações com criptomoedas acendeu 
“o sinal amarelo” nos bancos. Eles veem na falta de regulação do 
setor ameaças graves ao sistema de prevenção à lavagem de 
dinheiro.  

As instituições financeiras defendem as Autoridades Monetárias 
passarem a monitorar de perto as exchanges, como são chamadas as 
plataformas de negociação desses ativos. 

Executivos de bancos veem brechas no uso de criptomoedas 
para driblar, por exemplo, o envio de dinheiro para fora do país em 
casos de corrupção. Se uma empreiteira comprar bitcoins, ainda um 
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ato legítimo, mas mandar para um político em uma conta na Ucrânia, 
ele os transforma em dinheiro fiduciário. Aí começa a ilegalidade. 

Não há paralelo entre a legalidade de uma operação de câmbio, 
onde há uma série de controles para se fazer uma remessa 
internacional, e as operações com bitcoins e outras moedas virtuais. 
No primeiro caso, para fazer uma operação, a instituição financeira 
pede documentos como imposto de renda e confere a compatibilidade 
daquela transação com o perfil do cliente. No segundo caso, esse 
acompanhamento não existe, o que torna impossível saber se a 
transação envolve pessoas expostas politicamente (PEP), e, portanto, 
sujeitas às regras de prevenção à lavagem de dinheiro. 

As transações com bitcoins são registradas por meio do 
“blockchain”. No entanto, esse registro é considerado insuficiente 
pelos bancos. Pode-se saber até onde o bitcoin passou desde quando 
foi originado, mas, se no meio do caminho, entrou uma conta fria 
com recursos ilícitos, ninguém sabe. Tem o rastreio do bitcoin, mas 
não de quem pessoalmente o movimenta. 

“O mercado de criptomoeda está atualmente à margem de um 
marco normativo”, afirma, em nota, a Febraban. De acordo com a 
entidade, a regulação do mercado de criptoativos “é um tema a ser 
aprofundado”, para a ausência de regras não dar margem a “ilícitos 
financeiros”. 

A discussão não está restrita ao Brasil. O Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do 
Terrorismo (Gafi), do qual o país faz parte, vem defendendo as 
exchanges adotarem políticas de “conheça seu cliente” (KyC, na sigla 
em inglês). Os países devem estabelecer uma regulação para a 
atividade. 

O processo de “onboarding” de clientes em algumas exchanges 
é falho, sem muita checagem das informações de cadastro. Enquanto 
não houver regulação, fica difícil distinguir exchanges bem-
intencionadas das aventureiras. 

Em uma tentativa de mitigar riscos, alguns bancos têm fechado 
contas de exchanges. Estas por vezes revertem a situação com 
liminares.  
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Neste momento, sem uma regulação, não há parte de quem 
opera esse criptoativo, então é uma preocupação muito grande. Esse 
tema padece de desinformação quase generalizada sem a regulação 
do setor. Cerca de 80% das transações ilícitas, detectadas pelas 
autoridades, são feitas com dinheiro vivo e outra parcela, de 15% a 
20%, usa bens como obras de arte e metais preciosos. 

Dados de empresas de tratamento e análise de dados em 
blockchain indicam a parcela de transações associadas a crimes 
serpequena. A Elliptic diz 0,34% das operações com criptoativos no 
mundo em 2020 poderiam estar relacionadas com atividades ilícitas. 
No caso da ChainAnalysis, o número sobe para 0,63%. 

As regras de compliance e de combate à lavagem de dinheiro 
valem também para o mercado organizado de criptomoedas. As 
exchanges ligadas à ABCripto, seguem regulações “como as de 
bancos” e “um código de autorregulação bem exigente”.  

O mercado sente falta de se apontar qual o regulador 
responsável pelos criptoativos. O modelo poderia envolver Banco 
Central, Comissão de Valores Mobiliários e Superintendência de 
Seguros Privados. É uma discussão a ser feita no Congresso. 

Transferências Internacionais Desreguladas 

Realizar uma transferência bancária entre pessoas em países 
distintos em menos de dez segundos por um aplicativo de 
mensagem, sem a necessidade de preencher formulário ou usar o 
Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais 
(Swift), está prestes a virar realidade para os clientes do Zro Bank, 
banco digital com chat integrado da rede Telegram lançado em 
setembro de 2020. 

 Tem integração com um banco nos Estados Unidos e outro na 
Alemanha. Seus clientes terão acesso a uma conta internacional 
integrada na plataforma e poderão fazer transferências instantâneas 
pelo Telegram para clientes Zro Bank em qualquer parte do mundo. 
Tudo em segundos, sem precisar preencher formulários para envio de 
dinheiro a contas no exterior. 
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O uso do aplicativo de mensagens descomplica a transação 
financeira a exemplo do ocorrido com o chinês WeChat. Os clientes 
do Zro Bank no Brasil já podem fazer transferências entre contas pelo 
chat do Telegram em três segundos. 

Por conta da inclusão digital, o Conta Zap oferece serviços 
financeiros a clientes sem condições de manter um celular com 
recursos de memória e banda larga. Em atividade, desde outubro de 
2019, a fintech usa chatbots no WhatsApp e no Messenger, do 
Facebook, para integrar uma camada de brasileiros à margem do 
sistema bancário.  

Denomina-se o serviço de “superbot”. Pretente estender o 
serviço a outros aplicativos como o Telegram e o Tik Tok, no primeiro 
semestre de 2021. Tem mais de 500 mil interações dos clientes 
diárias pelo WhatsApp. 

Enquanto as fintechs investem tecnologia para desburocratizar 
o acesso a serviços financeiros, e o Banco Central propiciou o Pix, o 
WhatsApp Pay, ainda em fase de testes, parece ir na contramão. O 
WhatsApp Pay funciona como um arranjo de pagamento fechado, 
restrito a alguns participantes: Facebook, Cielo, Banco do Brasil, 
NuBank e Sicredi. 

No WhatsApp Pay, é preciso fornecer um cartão de crédito ou 
débito para realizar a transferência. A liquidação da transação não é 
instantânea para o lojista: se for débito, ocorre no dia seguinte; ser 
for crédito, em até dois dias.  

No caso do Pix, tudo ocorre de modo instantâneo. O Banco 
Central do Brasil também está estudando a integração internacional 
do Pix, permitindo pagamentos instantâneos do Brasil para pessoas 
no exterior e realizar pagamentos em viagens fora do país. 

Por quase dois anos, o WhatsApp trabalhou para fornecer uma 
funcionalidade de pagamentos inovadora no Brasil, em conjunto com 
parceiros financeiros locais. Eles demonstraram um histórico de 
cumprimento dos padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 

A CBDC, moeda digital a ser lançada a partir de 2022, deverá 
ser usada de forma complementar ao Pix – sistema de pagamento 
instantâneo em regulação pela autoridade monetária. A CDBC (sigla 
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em inglês para Centra l Bank Dig i ta l Currency) é uma 
desmaterialização em meio digital do papel-moeda, cujas emissão e 
distribuição custam R$ 70 bilhões para a economia. 

As CBDCs têm as mesmas características das moedas 
fiduciárias soberanas – reserva de valor, unidade de conta e emissão 
por Autoridade Monetária. O próprio Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), “o banco central dos bancos centrais”, já tem 
estudos sobre CBDC. 

Os bancos centrais têm estudado a importância sistêmica dos 
pagamentos digitais. Há jurisdições com oligopólios como na China, 
onde operam Wechat e Alipay, ou na Suécia, mercado dominado por 
um consórcio de bancos. No Brasil, a CDBC será um meio alternativo 
para o turista estrangeiro usar a moeda local sem precisar abrir uma 
conta para acessar o Pix. 

O grupo de trabalho anunciado pelo Banco Central, em agost de 
2020, terá até um ano para elaborar um estudo sobre a viabilidade 
da emissão de uma CDBC brasileira. O estudo será submetido à 
análise da diretoria colegiada para ela decidir os próximos passos. 
Não devem ocorrer antes de 2022. 

Por ora, as moedas digitais (criptomoedas) têm sido usadas 
mais como ativo financeiro em lugar de ser como meio de 
pagamento. Para reverter esse quadro, a Bitfy criou uma carteira 
multiuso em bitcoins. A Bitfy permite o uso do bitcoin como moeda 
no varejo. Tem mais de 23 mil clientes e transaciona mais de R$ 14 
milhões. 

Após a grande euforia no ano de 2017 – quando o preço do 
bitcoin passou de US$ 1 mil em janeiro para US$ 20 mil em 
dezembro –, o mercado de moedas digitais experimentou dois anos 
de declínio, enfrentando desconfiança com um número crescente de 
fraudes, Pirâmides da Felicidade e Esquemas Ponzi. O preço do 
bitcoin despencou para US$ 3,2 mil em dezembro de 2018.  

O bitcoin deu mais uma amostra de sua natureza volátil no dia 
22/06/21. A divisa digital descentralizada chegou a cair mais de 11%, 
para US$ 28,9 mil, na mínima do dia, afetada pela sequência de 
notícias vindas da China. No entanto, a criptomoeda conseguiu se 
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recuperar e fechou o dia com alta de 3%, aos US$32.870, segundo o 
portal “CoinMarket Cap”. 

Na primeira parte da sessão, o bitcoin foi negociado abaixo do 
piso de US$ 30 mil, com quedas superiores a 9%. Nesse patamar, o 
ativo digital apagava o ganho acumulado no ano. O bitcoin começou 
2021 valendo US$ 29.026 e chegou a ser negociado a uma cotação 
recorde histórica de quase US$ 65 mil em abril. 

Analistas técnicos têm apontado o nível dos US$ 30 mil como 
um suporte para a criptomoeda. O rompimento do piso pode 
deflagrar ordens de venda dentro de mecanismos de “stop loss”: um 
gatilho de vendas a partir de determinado patamar de preço. 

A criptomoeda, porém, não tem resistido ao fluxo negativo de 
notícias. Elas vão de tuítes do CEO da Tesla, Elon Musk, com sinais 
velados de rompimento com a especulação de “influencer”, promovida 
com a moeda digital, às movimentações de reguladores na China, 
com ações contra atividades de mineração e negociação do ativo. 

A China intensificou o aperto normativo contra as criptomoedas. 
Os reguladores do país asiático impuseram restrições à atividade de 
mineração do bitcoin, devido ao uso intensivo de energia. 

O governo central da China ordenou a província de Sichuan 
parar de fornecer energia a 26 grupos de mineração de bitcoin. Além 
disso, ameaçou fechar contas de negociadores de bitcoin. As medidas 
se juntam a ações tomadas em maio, quando instituições de 
pagamento como Alipay foram proibidas de fazer negócios usando as 
criptomoedas.  

O mercado caminha para a autorregulação e iniciativas como as 
stable coins - tokens lastreados em moedas soberanas como o real 
(BRZ) e o dólar (USDC), e ativos como o ouro - ajudam a reduzir a 
volatilidade. Há ainda a onda D-Finance (descentralized finance) 
bancos de base descentralizada em blockchain.  

Mesmo o bitcoin tendo nascido para operar fora de regulação, 
os especuladores do mercado discursam em favor da autorregulação. 
Isto é um grande paradoxo.  
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Eles continuam explorando limites até se fazer uma 
infraestrutura financeira. É necessário implementar programas de 
governança e de prevenção à lavagem de dinheiro. 

A cada ciclo, há uma série de inovações, inclusive em marcos 
regulatórios como o americano. Vai permitir bancos custodiarem 
dinheiro de quem vai emitir stable coins. 

A Mercado Bitcoin lançou stable coins lastreadas em ouro (PAX 
Gold) e em dólar (USDC), ambas criadas e aprovadas no mercado 
americano. Isso se trata de uma alternativa para operar com esses 
ativos, cujos mercados tradicionais são muito complexos. 

Reação dos Bancos Centrais 

Os Bancos Centrais intensif icaram suas crít icas às 
criptomoedas, segundo Eva Szalai (Financial Times, 24/06/21), 
diante da escalada dos embates em torno do sistema monetário. As 
instituições argumentam criptoativos como o bitcoin têm poucos 
mecanismos para resgate de recursos e “operam contra o bem 
público”. 

Em relatório publicado no dia 23/06/21, o Banco de 
Compensações Internacionais (BIS), o órgão mundial dos Bancos 
Centrais, também desqualificou as “stablecoins”, moedas atreladas a 
um ou mais ativos de reserva – uma ligação entre criptoativos e 
ativos convencionais – como um “apêndice” do dinheiro tradicional. 

O relatório, redigido em termos duros, foi o sinal mais claro 
emitido pelos bancos centrais até agora de estarem preparados para 
combater qualquer esforço de colocar em xeque seu papel 
fundamental no sistema financeiro mundial. 

Os preços das criptomoedas estão sob pressão devido ao 
crescente temor de especuladores de se defrontarem com uma maior 
regulamentação. 

O Comitê da Basileia, o mais poderoso órgão de fixação de 
padrões bancários do mundo, já defendeu regras de capital mais 
rígidas para a manutenção de ativos digitais. 
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Em seu relatório, o BIS disse: “Os Bancos Centrais estão no 
centro de uma transformação acelerada do setor financeiro e do 
sistema de pagamentos. Inovações como criptomoedas, ‘stablecoins’ 
e sistemas de software de plataformas fechadas e de acesso 
controlado das grandes empresas de tecnologia tendem a operar 
contra o elemento do bem público da sustentação ao sistema de 
pagamentos”. 

No entanto, o BIS endossou o desenvolvimento de moedas 
digitais, respaldadas por Bancos Centrais. Disse elas poderiam ser um 
instrumento para maior inclusão financeira e para baixar os elevados 
custos dos pagamentos. 

“Moedas Digitais dos Bancos Centrais [CBDC] oferecem, sob 
forma digital, as vantagens exclusivas do dinheiro de um Banco 
Central: finalidade de pagamento, liquidez e integridade. Elas são 
uma representação avançada do dinheiro para a economia digital [e 
devem ser] concebidas tendo em vista o interesse público”, disse a 
instituição. 

Um dos objetivos fundamentais desse projeto de CBDC é 
combater a propagação de moedas digitais criadas por outros países 
e empresas. Autoridades de várias economias de peso, entre as quais 
a China, intensificaram recentemente esforços para coibir a crescente 
aceitação do bitcoin e de seus pares devido a preocupações de as 
Autoridades Monetárias estarem perdendo o controle sobre uma 
parcela cada vez maior do sistema financeiro. 

O preço do bitcoin caiu para menos de US$ 30 mil, no fim de 
junho, pela primeira vez desde janeiro de 2021, mas se recuperou 
posteriormente. Em abril, alcançou o pico de US$ 63.573. 

“Está claro as criptomoedas serem ativos especulativos, e não 
dinheiro, e, em muitos casos, são usadas para facilitar a lavagem de 
dinheiro, os ataques de ‘ransomware’ [tomada de dados com 
cobrança de resgate para devolução] e outros crimes financeiros”, 
disse o BIS. “O bitcoin, em especial, tem poucos atributos de resgate 
de recursos de interesse público, se considerado também o 
desperdício de sua pegada energética.” 

A autoridade financeira mundial também voltou as baterias 
contra as “stablecoins”. O BIS disse: elas “tentam importar 
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credibilidade ao serem respaldadas por moedas verdadeiras”, mas, 
além de fragmentar os sistemas financeiros e de introduzir novas 
dificuldades, elas são, “em última instância, apenas um apêndice do 
sistema monetário convencional, e não uma inovação real”. 

O BIS também criticou empresas de tecnologia. Elas optam por 
se envolver no setor de pagamentos. Alerta para o fato de algumas 
poderão se tornar excessivamente dominantes, devido aos grandes 
volumes de dados detidos. Isso poderá resultar em custos muito altos 
para transferir dinheiro. Pagamentos onerosos são “uma das 
deficiências mais obstinadas” do atual sistema, acrescentou o 
relatório. 

“A preocupação é, quando as empresas de tecnologia entrarem 
no mercado de pagamentos, seu acesso a dados do usuário 
possibilitado por linhas de negócios digitais associadas poderá lhes 
permitir conquistar uma posição dominante. Isto levará a taxas ainda 
maiores face às cobradas atualmente por empresas de cartões de 
crédito e de débito”, disse o BIS. 

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, 
afirmou os investimentos em criptoativos exigirem “cautela”. “Esses 
são ativos arriscados, não regulados pelo Banco Central e devem ser 
tratados com cautela pelo público”, disse.  

A Autoridade Monetária também fez questão de diferenciar os 
criptoativos das moedas digitais oficiais (CBDC, na sigla em inglês). O 
primeiro grupo não tem “características de uma moeda”, como ser 
meio de troca, reserva de valor e unidade de conta.  

Por sua vez, as moedas digitais oficiais são uma “nova forma de 
representação da moeda já emitida pela Autoridade Monetária 
nacional”. O Banco Central do Brasil vem trabalhando na criação do 
real digital. 

A adoção da Central Bank Digital Currency, ou CBDC, moeda 
digital emitida pelos bancos centrais, levanta questões sobre como 
será regulamentada e seus impactos no mercado financeiro. Um 
grupo de estudos do Banco Central brasileiro acompanha essas 
discussões em diferentes países para nortear o real digital.  
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Além da CBDC, as stablecoins lastreadas em dólar e o NFT – 
Non-Fungible Token – compõem a cesta de criptoativos baseados na 
rede blockchain. Promete mudar o modelo de negócio do mercado 
financeiro. Atualmente, 64 instituições e bancos centrais estudam o 
lançamento de CBDCs em todo o mundo. 

As primeiras diretrizes divulgadas pelo Banco Central do Brasil 
informam o real digital será uma extensão da moeda física, com a 
distribuição ao público intermediada por custodiantes do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB). A arquitetura da infraestrutura tecnológica deve atender às 
recomendações internacionais e normas legais sobre prevenção à 
lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e proliferação 
de armas de destruição em massa. 

O Banco Central vai aprofundar o diálogo com o setor privado 
para analisar casos possíveis de uso para se beneficiar da emissão da 
CBDC e incentivar o desenvolvimento de novos produtos financeiros. 

A CDBC é isenta de taxa de juros, deve ser aderente à Lei do 
Sigilo Bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ter 
mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. A moeda pode 
impulsionar novos negócios na troca de ativos digitais, diminuindo o 
custo de conciliação bancária.  

Um dos requisitos mais importantes é ser interoperável com 
outros ativos da rede blockchain e contar com uma infraestrutura 
segura. Sendo emitida pela Autoridade Monetária local e aceita 
naquela jurisdição, a CDBC traz mais garantias em relação às 
criptomoedas emitidas por empresas fora desse sistema de 
governança. 

A CBDC será uma extensão da moeda física e faz parte da 
jornada de desintermediação bancária. Os avanços do blockchain 
viabilizam a criação de CBDCs em plataformas globais como a R3, 
nascida a partir de um consórcio de bancos.  

Para popularizar a moeda na China, a Autoridade Monetária 
está sorteando yuans entre lojistas para testar a adesão e 
funcionalidades. A Suécia criou a iCrona, ainda sem cronograma de 
lançamento. Os reguladores da China, Hong Kong, Tailândia e 
Emirados começaram a testar a troca de moedas por criptoativos. 
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Regulação das Criptomoedas 

Reguladores globais estão defendendo as criptomoedas 
obedeçcerem às normas de capital bancário mais rígidas dentre todos 
os ativos. As exigências para manter bitcoins e “tokens” semelhantes 
deveriam ser muito maiores em comparação às destinadas a ações e 
bônus convencionais. 

Bancos com exposição a criptomoedas voláteis deveriam 
enfrentar exigências de capitalização mais estritas a fim de refletir os 
maiores riscos envolvidos, disse o Comitê de Supervisão Bancária da 
Basileia, o mais poderoso órgão formulador de padrões bancários do 
mundo (FT, 11/06/21). 

O posicionamento é parte de um relatório divulgado quando 
autoridades do mundo inteiro aceleram planos de regulamentar o 
rápido mercado emergente. O comitê da Basileia reconheceu, embora 
a exposição dos bancos ao nascente setor de criptomoedas seja 
limitada, “o crescimento dos criptoativos e dos serviços afins tem o 
potencial de elevar os temores em torno da estabilidade financeira e 
de aumentar os riscos enfrentados pelos bancos”. 

Entre os riscos citados estão os de mercado e de crédito, 
fraude, invasão de computadores para captação criminosa de dados, 
lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

Alguns ativos, como “tokens” de ações, se ajustariam a regras 
já em vigor sobre padrões mínimos de capital para os bancos. Outros, 
como o bitcoin, enfrentariam um novo regime prudencial 
“conservador”, recomendou o comitê. 

As “stablecoins” – criptomoedas atreladas a ativos tradicionais, 
como divisas nacionais – também estão aptas a seguir as regras pré-
existentes se forem integralmente objeto de reserva em todos os 
tempos. 

Todos os demais criptoativos, entre eles o bitcoin e o ethereum, 
ingressariam no regime novo, mais severo. O comitê propôs uma 
ponderação de risco de 1.250%, alinhado aos padrões restritivos ao 
máximo para as exposições dos bancos a ativos de maior risco. 
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Isso, se adotado, significará os bancos terem, na prática, de 
manter capital equivalente à exposição enfrentada, além de estar 
preparados para a eventualidade de o ativo se revelar sem valor. Uma 
exposição de US$ 100 em bitcoins resultaria em uma exigência 
mínima de capital de US$ 100. 

Os padrões valeriam para ativos criados para serviços 
financeiros descentralizados (DeFi) e para “tokens” não fungíveis, ou 
não intercambiáveis (NFTs, nas iniciais em inglês). Entretanto, 
potenciais Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDC) ficaram de fora 
do âmbito da consulta. 

As propostas do comitê de Basileia ocorrem quando os órgãos 
reguladores mundiais estão às voltas com o acelerado surgimento de 
ativos digitais e com um interesse também elevado por parte dos 
investidores. As autoridades americanas, além disso, querem assumir 
um papel mais ativo na supervisão do mercado de criptomoedas, de 
US$ 1,5 trilhão, devido ao temor de a falta desse procedimento possa 
prejudicar os especuladores no setor altamente volátil. 

Alguns dirigentes de bancos avaliam as propostas de Basileia 
estarem indo longe demais. “Se impusermos uma ponderação 
punitiva, o que estaremos dizendo é: não queremos esses ativos no 
sistema bancário”, disse um executivo do setor bancário envolvido no 
universo cripto. Bidú! 

“Todos vimos o acontecido quando se expulsa a atividade de 
um sistema bem regulamentado para o faroeste... Os reguladores 
querem adultos fazerem o negócio ou querem adolescentes fazerem 
o negócio?” 

O State Street e o Citigroup estão entre os bancos desejosos de 
pretenderem oferecer aos seus clientes mais serviços relacionados a 
criptoativos. O Standard Chartered, com sede no Reino Unido, 
anunciou uma joint-venture com o BC Group, a empresa de ativos 
digitais com ações negociadas em Hong Kong, a fim de abrir uma 
corretora de ativos digitais e uma plataforma de transações de bolsa 
para clientes de toda a Europa. 

Regras prudenciais fixam exigências de ativos líquidos e de 
níveis de capital para um banco deixar em reserva para se 
recapitalizar ou eventualmente até entrar em liquidação, de uma 
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maneira ordenada, sem prejudicar seus clientes ou criar pânico no 
mercado. 

“Tokens” digitais são referenciados em ativos tradicionais, como 
ações, bônus, commodities e dinheiro vivo. Eles se encaixarão na 
primeira categoria de criptoativos.  

Precisarão, no entanto, ter o mesmo nível de direitos legais do 
ativo tradicional. Por exemplo, o direito a um dividendo ou a outros 
fluxos de caixa atualmente não previstos por alguns. 

China e Estados Unidos contra Criptomoedas 

Autoridades da China intensificaram sua campanha contra as 
criptomoedas, prendendo mais de 1.100 pessoas suspeitas de usar os 
ativos digitais para lavar recursos ilícitos e ordenando o fechamento 
de “mineradoras” em suas províncias ocidentais. 

Em uma investida abrangendo 23 províncias, regiões e cidades, 
a polícia chinesa prendeu, no dia 09/06/21, mais de 170 grupos 
criminosos envolvidos no comércio de criptomoedas para lavar 
dinheiro obtido por golpes por telefone e on-line, disse o Ministério da 
Segurança Pública em um comunicado. 

Os suspeitos converteram repetidamente os ativos de uma 
criptomoeda para outra para cobrir seus rastros, segundo o relatório. 
As atividades ilegais “causaram graves danos sociais”, acrescentou o 
ministério. 

As prisões aconteceram depois de um poderoso superregulador 
chinês ter prometido no mês anterior “reprimir a mineração de bitcoin 
e o comportamento de comércio”, como parte de esforços mais 
amplos para evitar riscos financeiros e reduzir o consumo de energia 
no país. As preocupações de uma restrição regulatória contribuíram 
para uma forte venda de bitcoin e outras criptomoedas.                           

O bitcoin ainda luta para se recuperar de sua faixa de 
negociação recente. A moeda era negociado perto de US$ 36,7 mil 
em meado de junho, depois de ter tocado US$ 64,8 mil em meados 
de abril. 
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Muitos defensores das criptomoedas minimizaram os recentes 
avisos da China, dizendo serem apenas uma reiteração das proibições 
anteriores. Mas há sinais de as autoridades chinesas estão mais 
sérias em controlar as atividades relacionadas a criptoativos, após 
meses de comércio volátil e crescentes preocupações sobre os efeitos 
ambientais. 

A China sempre teve uma postura muito forte contra as 
criptomoedas. Agora ela estáão intensificando algumas de suas 
narrativas. Várias plataformas de mineração de criptomoedas 
começaram a bloquear o acesso de endereços de internet da China 
continental aos serviços. 

Várias bolsas de criptomoedas importantes, incluindo Binance, 
Huobi e OKEx, não apareciam no popular mecanismo de busca na 
internet Baidu e no Weibo, um serviço de microblog semelhante ao 
Twitter. As bolsas eram escolhas populares para as pessoas na China 
continental negociarem moedas virtuais naquilo conhecido como 
mercado de balcão. Vários usuários do Weibo conhecidos por postar 
sobre criptomoedas tiveram suas contas banidas. 

A grande demanda pela mineração de criptomoedas, um 
processo a consumir muita energia no qual os computadores 
competem para resolver complexos quebra-cabeças matemáticos 
para desbloquear bitcoins novos, vai contra os objetivos energéticos 
de Pequim.  

O presidente Xi Jinping está determinado a reformular a China 
como “campeã do clima” e estabeleceu metas ambiciosas para 
reduzir o uso de carvão. Os governos regionais também 
intensificaram recentemente suas campanhas contra a mineração de 
criptomoedas. 

Uma autoridade reguladora financeira de alto escalão dos 
Estados Unidos criticou seus colegas por defenderem uma 
regulamentação mais dura das criptomoedas. Ao fazerem isso, eles 
corriam o risco de desencorajar os investidores. Ora, ora... 

Hester Peirce, entre os dois partidários republicanos entre os 
cinco comissários da Securities and Exchange Commission (SEC), 
disse ao “Financial Times” estar preocupada com a tentativa de várias 
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autoridades reguladoras americanas de ter um papel mais ativo no 
mercado de criptomoedas. Ele movimenta US$ 1,5 trilhão. Ah! 

Seus comentários expõem uma divisão na cúpula da SEC 
quando seu presidente, Gary Gensler, lidera um esforço para alinhar 
mais o crescente mercado das criptomoedas a outros tipos de ativos 
financeiros. 

“Estou preocupada com o fato de a reação inicial de uma 
autoridade reguladora é sempre dizer ‘quero pegar isso e tornar como 
os mercados já regulado’ ”, disse a reacionária. “Não sei se isso é 
bom para a inovação.” Anteriormente, ela pesquisou a 
regulamentação financeira no Mercatus Center, um centro de estudos 
sobre livre mercado, e trabalhou como advogada na SEC. Ela entrou 
para a SEC em 2018, após ser nomeada pelo ex-presidente Donald 
Trump. Ah!                                         

 As autoridades reguladoras americanas estão cada vez mais 
preocupadas com as criptomoedas depois das grandes oscilações 
registradas nos ativos digitais mais comumente negociados no 
mundo. No ano corrente, o bitcoin passou de pouco menos de US$ 30 
mil para mais de US$ 60 mil, para depois despencar para US$ 33 mil, 
levando autoridades graduadas do governo a pedir maiores proteções 
para os investidores. 

O Departamento do Tesouro anunciou, em maio de 2021, a 
exigência de transferências de criptomoedas avaliadas em US$ 10 mil 
ou mais serem informadas às autoridades tributárias americanas. 
Autoridades dos três principais organismos reguladores federais 
bancários do país – a Controladoria da Moeda, o Federal Reserve 
(Fed) e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – começaram 
a discutir qual é a melhor maneira de regular esse mercado. 

Membros da comissão bancária do Senado tinham uma reunião 
para discutir os potenciais méritos de uma moeda digital apoiada pelo 
Fed. Sua CBDC deve proporcionar mais estabilidade ao mercado. 

Há pressão democrata pela atualização das regras sobre 
investimentos em criptomoedas nos EUA. Há “lacunas” no sistema 
regulador. Pediu leis para esclarecer qual autoridade deverá 
supervisionar as criptomoedas em particular. A meta é proporcionar a 
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investidores em criptomoedas proteções parecidas às de investir na 
Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq. 

O democracra encontrará resistência republicana dentro de sua 
própria agência na condução de sua agenda. 

A republicana diz estar preocupada com a tentativa de tornar 
mais difícil as pessoas fazerem transações entre pares. Acha toda 
regulamentação dever ocorrer no âmbito do governo, ou melhor, ter 
uma autorregulamentação bastante eficaz.  

Suas preocupações se aplicam às tentativas de impor regras 
mais rígidas também às plataformas de negociação de ações. Adota a 
velha retórica intransigente e reacionária contra qualquer regulação 
progressista. 

Aplicativos de negociação on-line como o Robinhood estão 
sendo investigados depois das turbulências ocorridas no mercado no 
ano corrente, quando um exército de pequenos investidores os 
utilizaram para elevar o preço das ações da rede de lojas de 
videogames GameStop. 

Autoridades americanas vêm questionando como essas 
plataformas encorajam negociações pesadas com características 
parecidas com as de videogames, como competições, recompensas e 
quadros de líderes. Mas a representante republicana, de maneira 
simplória, diz todos esses instrumentos serem úteis para encorajar as 
pessoas a investirem nos mercados. 

“A ‘gamificação’ não é necessariamente uma coisa ruim; tornar 
as plataformas financeiras mais amigáveis ao usuário não é uma 
coisa ruim.” Para ela, uma maneira de ajudar a educar os usuários 
sobre os riscos desses negócios seria tornar as próprias mensagens 
da SEC mais parecidas com os games. “Precisamos gamificar nossas 
comunicações com os investidores. Precisamos chegar a eles onde 
eles estão”, afirmou a populista de direita com discurso para 
adolescentes. 

Convivência entre Moeda Digital e Papel-Moeda 

Quanto à moeda digital de emissão do Banco Central do Brasil, 
algumas questões operacionais já estão definidas, para 
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implementação em dois a três anos, mas há ainda enormes 
dificuldades a superar e várias perguntas sem respostas. 

Segundo o coordenador do grupo encarregado da construção 
dos CBDC (Central Bank Digital Currency, na sigla em inglês), o 
correntista ao desejar ter uma conta em moeda digital terá de 
solicitá-la ao seu banco. Ficará, portanto, com duas contas bancárias, 
uma em moeda convencional e a outra em moeda digital, substituta 
do seu saque de papel-moeda. 

Para quê? Para poder participar de novas operações a exemplo 
do dinheiro programável ou contratos inteligentes (“smart 
contracts”), assim como usar a moeda digital para fazer compras na 
internet das coisas. 

Dinheiro programável é uma operação onde o cliente vai definir 
o desejado de adquirir e só poderá mexer no dinheiro apartado para 
realizar a compra daquele bem. 

Por exemplo, quando ele tiver uma geladeira capaz de controlar 
o estoque de alimentos e notar a falta de carne, ela própria geladeira 
fará a compra da carne e pagará com moeda digital ou dinheiro 
programável (reservado). Nesse mundo futurista, a ideia se encaixa 
bem, mas já tem países adiantados na sua implementação. 

No Brasil, a ideia tende a florescer com a implantação do “open 
banking”. Ao deter o monopólio da emissão do dinheiro digital, de 
risco soberano, os Bancos Centrais estarão decretando a morte das 
criptomoedas – essa é a intenção. 

A tendência é de as criptomoedas ficarem confinadas às 
operações especulativas e a ilícitos, portanto, fora do alcance do 
regulador. Onde o Estado não conseguir manter a credibilidade e 
estabilidade da moeda, haverá espaço para os criptoativos. 

Nesse modelo de CBDC, a parte de prestação de serviços deve 
continuar nas mãos do sistema financeiro. Do contrário, seria a 
decretação do fim da intermediação. A custódia das operações ficará 
também a cargo do sistema de pagamentos oficial. 

Se o país tem o Pix (e brevemente o Pix off-line e o Pix 
internacional), com 244 milhões de chaves e quase 88 milhões de 
pessoas, sendo 5,8 milhões de CNPJ de um total de quase 7 milhões 
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existentes no país, por qual razão precisa de uma moeda digital como 
a extensão do real convencional em papel-moeda?  

A diferença é o Pix ser um componente do sistema de 
pagamentos, e a moeda ser o próprio meio de pagamento. A moeda 
digital existente hoje é um ativo contra o sistema financeiro, isto é, 
uma ordem de transferência de depósitos à vista como é a espécie 
em extinção do cheque, e a moeda digital disponível em dois a três 
anos será um ativo contra o Banco Central, tal como o papel-moeda, 
mas desmaterializado. Em matéria de segurança (e materialidade) 
são duas coisas incomparáveis. 

Algumas das perguntas sem resposta referem-se à questões 
cruciais: como será a convivência entre as duas moedas, o real físico 
e o real digital? Elas terão uma mesma taxa de câmbio?  

Com relação à política monetária, a expectativa é o Banco 
Central ganhar um novo mecanismo de provimento de liquidez direto 
em CBDC. A inclusão da moeda digital representará um aumento da 
potência da gestão monetária. Não se vê grandes riscos de perda de 
eficácia da política monetária nesse caso. 

Não há a perspectiva de desaparecimento da moeda 
convencional, até porque no país há imensas diferenças de acesso 
aos serviços bancários. Segundo a Cláudia Safatle (Valor 02/07/21), 
existem localidades onde as pessoas vão de van, uma vez por 
semana, até uma cidade mais próxima em busca de agências de 
bancos para se abastecer de papel-moeda.  

A demanda pelo real físico ficou evidente no ano da pandemia, 
quando o governo foi pagar o auxílio emergencial para milhões de 
brasileiros e faltou papel-moeda. 

Apesar de cerca de 90% do volume de transações financeiras 
no país serem feitas de forma digital, cerca de 50% das transações 
com movimentação financeira são em moeda física. Portanto, a 
convivência entre real convencional e real digital valerá ainda algum 
tempo. 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou 
o processo de criação do real digital ser “enriquecedor por si próprio”, 
mesmo se a implantação da moeda eventualmente não se 
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concretizar. Se a moeda digital não for necessária, o processo de 
aprendizado já será enriquecedor por si próprio. 

No entanto, que o Banco Central do Brasil segue trabalhando na 
criação do real digital. Algumas das diretrizes divulgadas no fim de 
maio de 2021 para a moeda são:  

1. emissão apenas pela própria autoridade monetária;  

2. custódia das instituições financeiras; e  

3. ausência de remuneração. 

O Brasil pode ter condições de implantar o real digital já no fim 
do próximo ano (2022). 

A respeito do Pix, a ideia é, no futuro, o sistema brasileiro 
permitir também pagamentos e transferências instantâneos para 
outros países. 

Blockchain e Transformação Digital 

O consultor canadense Don Tapscott, diretor executivo do 
Blockchain Research Institute e CEO do The Tapscott Group, é um 
guru da rede blockchain, com vários livros sobre o assunto. Costuma 
comparar o estágio atual dessa tecnologia com os primórdios da 
internet: no início só havia o e-mail. “Depois disso vivemos grandes 
transformações, indústrias surgiram e outras desapareceram e o 
mesmo deve acontecer com as bases do sistema financeiro conhecido 
hoje”. 

Com raiz nesse setor, o blockchain foi ampliando seu escopo 
para outras áreas de negócio, em um modelo descentralizado, com 
registros em blocos imutáveis e resistente a fraudes. Assim como a 
pandemia acelerou a transformação digital e popularizou tecnologias 
como videoconferência, telemedicina e comércio eletrônico, a 
digitalização dos ativos financeiros abre oportunidades de novos 
modelos de negócio. 

Os criptoativos, moedas digitais e tokenização provocam 
desintermediação e ao mesmo tempo abrem espaço para novos 
entrantes. Na operação das moedas digitais, as instituições 
financeiras serão responsáveis pela autenticação de identidade e 
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valor, assumindo a custódia dos dados para serem usados de forma 
segura.             

 Outra oportunidade de negócio é o armazenamento de ativos 
digitais, responsável por guardar chaves de segurança e tokens. O 
blockchain facilita a troca de valores em operações em tempo real, 
com pagamentos e contratos inteligentes, abrindo caminho para a 
operação de ativos digitais pelas bolsas de valores.  

Na área de seguros, o mercado descentralizado vai atrair 
empresas garantidoras de ativos, também responsáveis por avaliar e 
diminuir riscos de forma automatizada. Com o rastreamento das 
informações, as análises de valor de ativos são identificadas 
facilmente além da prestação de contas, com a emissão de relatórios 
de auditoria em tempo real com mais transparência.  

Os registros são imutáveis com a gravação do histórico do 
ativo. Permite recuperá-lo, posteriormente, por meio de uma 
auditoria. 

Também muda radicalmente, segundo Tapscott (Valor, 
30/06/21), o financiamento e o investimento. A descentralização do 
sistema permite percorrer vários caminhos para o levantamento de 
fundos.  

A base instalada dos bancos, baseada em sistemas antigos, 
pode atrapalhar a corrida para a inovação. O sistema financeiro tem 
de se movimentar para continuar relevante no mundo de criptoativos. 
Os órgãos reguladores devem ser sensíveis a esse momento para não 
sufocar a inovação e garantir um mercado seguro aos investidores. 

A R3 é plataforma para distribuir o software de blockchain 
Corda. Mostra o mercado financeiro já registrar resultados concretos 
na rapidez da conclusão de contratos transacionados por consórcios 
globais.  

Outra iniciativa bastante avançada é a tokenização de ativos. 
Cria correspondentes digitais para ativos físicos como metais 
preciosos, dando mais fluidez à distribuição. 

O Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift), 
apoiado pelo Banco Central do Brasil e Federação dos Servidores do 
Banco Central (Fenasbac), usa tecnologia da R3 e desenvolve 
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protótipos de soluções para o sistema financeiro. Entre eles, está um 
projeto de tokenização de cotas de consórcio. Deve facilitar o resgate 
ou sua oferta no mercado primário ou secundário. Há também a 
tokenização de precatórios. 

O sistema financeiro regulamentado sempre vai depender de 
intermediários garantidores da troca de bens, sendo remunerados por 
esse serviço. A digitalização dos ativos valoriza o papel do regulador 
na monitoração da atividade e prevenção à ilícitos.  

A rede blockchain garante privacidade nas transações, mas isso 
não quer dizer não poderem ser rastreadas por governos, órgãos 
reguladores e policiais para impedir a lavagem de dinheiro. Entidades 
autorizadas pelos reguladores dão mais confiança aos investidores 
naturalmente avessos ao risco.  

Os agentes financeiros devem continuar relevantes nesse 
mercado. Garantirão acesso aos serviços e manterão o ambiente 
financeiro estável. 

Os bancos privados vêm oferecendo produtos em fundos de 
investimentos: o BTG Pactual lançou um token para um portfólio de 
imóveis. Ele serviu como aprendizado sobre o funcionamento da 
tecnologia.  

Assim como a internet em seus primeiros tempos, basicamente 
só e-mail, os criptoativos têm muito a amadurecer como potencial de 
novos serviços. Após a pandemia, a demanda por ativos digitais deve 
aumentar. 

Em junho de 2021, a B3 passou a negociar ETFs (Exchange 
Traded Funds) referenciadas em bitcoin, nova alternativa para os 
investidores diversificarem suas carteiras. O ETF reflete a variação de 
preços da bitcoin e o investimento é realizado diretamente pelo home 
broker de qualquer corretora. O produto atende a demanda por uma 
nova classe de ativos financeiros digitais dentro do mercado 
regulado. 

Os riscos e a volatilidade dos criptoativos estão presentes, bem 
mais acentuados em relação aos existentes em todos os produtos 
financeiros. Com a regulação, esse mercado deve crescer.  
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O movimento global em direção à digitalização do dinheiro 
derrubou preconceitos, possibilitando o lançamento de fundos e 
derivativos referenciado a esses ativos especulativos.  

Além da prevenção à lavagem de dinheiro, o setor vai ter de 
lidar com as restrições à mineração de dados pelo uso elevado de 
energia e novas regulações. Para diminuir impactos ao meio 
ambiente, a China, por exemplo, impôs restrições à mineração da 
bitcoin. 

A popularização do NFT, um ativo não fungível, ou seja, não 
possível de ser trocado por um bem no mesmo valor, o que o torna 
único. Deve ir além do mercado de arte.  

Opera na rede Ethereum, um blockchain para emissão de 
tokens usando os “smart contracts” ou contratos digitais consolidados 
no sistema. O NFT traz uma nova maneira de olhar contratos e 
escrituras e vai contribuir para a descentralização do mercado. 

Pix versus Dinheiro Físico 

O Banco Central do Brasil aprovou 762 instituições, incluindo 
bancos, financeiras, fintechs, instituições de pagamentos, para 
ofertar o Pix, para a entrada em vigor no dia 16 de novembro de 
2020. Na lista de adesões constavam 914 instituições interessadas. A 
opção foi encerrada no dia 16 de outubro. 

As instituições aprovadas tiveram sucesso com todos os testes 
necessários. Assim, mostraram-se prontas para ofertar o Pix de 
forma segura e em conformidade com os requisitos definidos. 

As 152 sem entrar na lista ou pediram para ser retiradas ou não 
atenderam a essas exigências. Em muitos casos, como do banco XP e 
da administradora e emissora Credz, por exemplo, houve um acordo 
informal com o regulador para não ser concedida a licença neste 
primeiro momento.  

Em nota, a XP esclareceu não ter aderido ao Pix, pois o banco 
ainda não oferece serviços de conta digital. No entanto, a adesão 
seria feita em breve, logo quando os serviços de transferência 
bancária estivessem disponíveis. 
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O PayPal também tinha aderido e não apareceu na lista final, 
informou estar trabalhando com suas equipes e junto ao Banco 
Central para, em breve, oferecer o Pix aos seus mais de 4,3 milhões 
de clientes ativos no Brasil. 

A chave é uma forma de identificar e facilitar o recebimento 
pelo Pix. O cadastro pode ser feito quando o correntista quiser, sem 
data limite. Sem a chave, é possível fazer um Pix com inserção 
manual de dados caso as duas contas envolvidas na transação sejam 
de instituições participantes. 

O Banco Central fechou um acordo para o recolhimento, por 
meio do Pix, de contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e da contribuição social a partir do lançamento do 
FGTS Digital, previsto para janeiro de 2021. 

Ainda parecendo um contrassenso, o uso do dinheiro físico pode 
até se tornar mais presente no comércio com a chegada do Pix, o 
sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. Isto poderá 
ocorrer pelo menos para uma parcela da população com hábito de 
transacionar frequentemente com numerário ou ainda recebendo 
pagamentos em espécie, como os informais. 

Um dos impactos esperados do sistema era, justamente, o de 
desestimular o uso de cédulas de papel nas transações. Isso porque a 
transferência digital não teria custo para as pessoas físicas e estaria 
disponível 24 horas nos sete dias da semana.  

No entanto, a combinação do Pix, do open banking e das 
novidades regulatórias dos últimos anos, como o incentivo às 
fintechs, com as iniciativas da própria indústria bancária, tudo isso 
vai ajudar a quebrar uma tradicional barreira física do sistema 
financeiro? 

As inovações em tese permitiriam qualquer banco digital ou 
fintech ter capilaridade de pontos físicos para saques em dinheiro e 
pagamentos de contas. Até então, apenas as grandes instituições de 
varejo conseguiam por meio de redes de agências e caixas 
eletrônicos.  

O Banco Central do Brasil já anunciou pretender liberar o saque 
Pix no varejo. Na prática, a facilidade vai permitir as pessoas físicas 
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fazerem retiradas de dinheiro em qualquer loja, supermercado ou de 
serviços, como salões e outros estabelecimentos. 

Para essas empresas, as vantagens vão desde diminuir custos 
com armazenagem e transporte de papel moeda e ampliar a 
segurança com menos numerário dentro do ponto físico. Poderá até 
atrair o cliente para dentro da loja. 

Apesar do avanço do pagamento eletrônico, o uso de dinheiro 
ainda está muito presente no dia a dia de grande parte da população, 
como mostra uma pesquisa do Banco Central. Quase um terço ou 
29% dos trabalhadores brasileiros recebiam em espécie em 2018, no 
dado mais recente disponível. Em termos de classes, 51% dos 
integrantes da C declararam usar cédulas e moedas como principal 
meio de pagamento. Na B, a fatia caía para 30% e nas D e E, a 14%. 
No topo da pirâmide, o percentual era de apenas 4%. 

O levantamento indicava o dinheiro físico ainda ser muito 
utilizado em estabelecimento de pequeno porte, como restaurante, 
bares, lojas, mercados, salões de beleza, padarias e outros. O papel-
moeda ainda era usado em maior ou menor grau por 96% da 
população e aparecia em 82% das transações de valores até R$ 20. 

Aquela vantagem competitiva das agências dos bancos 
tradicionais, da grande capilaridade, deixa de ser mais vantagem, 
mas custo. Agora não precisa mais ter agência e nem ser correntista 
de banco para fazer transferências, receber e sacar dinheiro. 

Não vai se deixar de consumir serviços de bancos, mas vai 
mudar é a maneira como se consume, sem ficar preso a uma única 
instituição. O impacto das transformações tecnológicas não será algo 
exclusivo do setor financeiro. A concorrência aumentará em todas as 
indústrias. 

A possibilidade de clientes poderem fazer saques e 
eventualmente pagar contas no varejo ajuda também a inclusão de 
mercados hoje fora da atenção dos incumbentes. Existem 1,5 mil 
cidades sem agência bancária, ou seja, não tem serviços bancários. 
Isso dá 11 milhões de pessoas. Ainda existe cidades pouco assistidas 
pelo sistema bancário, então tem bastante mercado para ser 
atingido. 
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Quando tem um novo produto sempre se tende a pensar a nova 
solução tomará o espaço da antiga, mas na realidade amplia o 
mercado. Isso se dará pelo uso de outros meios de pagamento 
digitais. 

O pacote de inovações regulatórias a impulsionar a 
concorrência no sistema financeiro e no setor de pagamentos vai 
além do Pix. O Banco Central do Brasil, nos últimos anos, dentro da 
agenda BC+ e atual BC#, tem realizado inúmeras mudanças 
normativas, como a criação de novas figuras de instituições 
financeiras, as sociedades de crédito direto (SCD) e as sociedades de 
crédito entre pessoas (SEP), além de uma nova segmentação para 
bancos com cinco níveis de peso regulatório. 

Junto com o pagamento instantâneo e outras iniciativas do 
Banco Central, a possibilidade de os novos participantes do sistema 
financeiro terem uma licença mais soft, mais simples em lugar da 
exigida de um banco tradicional, ajuda a mudar a maneira como se 
consome os produtos do setor. Não se trata só de pagamentos, mas 
de mais crédito, democratização de acesso a serviços financeiros e 
melhora da experiência, possibilitados pela tecnologia, infraestrutura 
e facilidade de validação trazidas pelas fintechs. 

A promessa é o Pix, somado a outras iniciativas como o open 
banking e o cadastro positivo, trazer mais transparência, 
competitividade e principalmente aceleração da digitalização de micro 
e pequenos empresários. O próprio Pix integra a agenda da 
autoridade desde 2013. 

Os serviços financeiros serão cada vez mais um serviço de 
infraestrutura como telefonia. O crescimento da cadeia de valor 
permite os estabelecimentos e parceiros poderem vender mais, não é 
só transacional, mas de entrega de mais vendas. 

O novo ecossistema digital tem impulsionado a chegada de 
novos entrantes no mercado. A LiveOn, empresa fornecedora de 
infraestrutura para startups com desejo de oferecer serviços 
financeiros, quintuplicou a base de clientes só neste ano. A chegada 
do Pix e do open banking está por trás desse crescimento. 

Mais de 20 empresas aderiram às soluções da LiveOn em 2020, 
aumentnado o portfólio para 28 fintechs, das quais 27 são bancos 
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digitais. É uma plataforma ‘white label’ de ‘banking as a service’. Os 
serviços oferecidos incluem gestão de conta digital, cartão pré-pago e 
de débito, transferências e pagamentos, como o Pix. 

Além das mudanças induzidas pelo Banco Central, a indústria 
bancária tem criado suas próprias ferramentas para acelerar a 
transformação digital em andamento. Um exemplo é o HubDigital, 
lançado pela TecBan, para conectar fintechs e novas instituições de 
pagamentos à rede de mais de 23 mil caixas eletrônicos do 
Banco24Horas espalhados pelo país.  

Com chegada do Pix, a rede de pagamentos instantâneos 
capitaneada pelo Banco Central do Brasil, e do open banking, 
ambiente capaz de permitir a integração de sistemas e troca de 
informações entre as instituições, a plataforma da TecBan ganha 
tração. 

Hoje, 32 startups do setor financeiro oferecem saques, 
pagamentos, transferências e outros serviços por meio dos terminais 
de auto-atendimento (ATM). 

 Houve, no começo da pandemia, um grande crescimento da 
procura pelo dinheiro. O Hub foi justamente para facilitar o acesso a 
fintechs e do pessoal mais digital ao dinheiro físico. As fintechs veem 
uma demanda dos clientes por acesso a papel moeda. 

Tem um pipeline gigantesco de fintechs e até players maiores 
interessados em fornecer acesso ao dinheiro aos clientes. Com o 
impulso do HubDigital, cerca de um terço das instituições conectadas 
à rede Banco24Horas já é de fintechs. 

A procura por cédulas e moedas tem levado o Banco Central a 
aumentar a quantidade de dinheiro físico disponível. A autoridade 
elevou em R$ 65,6 bilhões o montante em circulação em apenas 
quatro meses, do início da pandemia até junho de 2020. Com o 
impulso, o numerário disponível atingiu o recorde de R$ 319,3 
bilhões, no maior valor nominal registrado. 

Além do acesso aos caixas eletrônicos, a TecBan também tem 
atuado na implementação de estrutura para conectar as instituições 
quando o open banking estiver operacional, a partir de novembro. Ela 
está trabalhando fortemente para os bancos utilizarem a plataforma. 
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O grupo de tecnologia bancária também lançou a ferramenta de 
saque digital. Trata-se de um pagamento instantâneo físico. A solução 
permite uma pessoa receber no celular uma mensagem de código 
para ser digitada no caixa eletrônico. Daí é só ir no ATM, colocar o 
código, o CPF e sacar o dinheiro enviado. 

O canal foi utilizado por um banco para pagar o auxílio 
emergencial. A TecBan lançou ainda uma versão do saque no varejo. 

Avanço dos Pagamentos Eletrônicos 

O Pix Saque e o Pix Troco entrarão em vigor em agosto de 
2021, de acordo com a programação estabelecida pelo Banco Central. 
Ele deu o primeiro passo para a implantação de ambas as 
funcionalidades, colocando em consulta pública a sua proposta para 
as ferramentas. 

Ambas as funcionalidades possibilitarão a retirada de recursos 
em espécie. O Pix Saque, como diz o nome, será uma transação 
exclusiva para saque. Já o Pix Troco estará associado a compra ou 
prestação de serviço. 

A ideia é tanto ampliar a capilaridade dos pontos de saques 
para o usuário final quanto diminuir a “assimetria competitiva” entre 
grandes e pequenas instituições financeiras e de pagamento. As 
funcionalidades estarão disponíveis no chamado “agente de saque”: 
estabelecimentos comerciais, empresas, instituições especializadas na 
oferta de saques (como redes de caixas eletrônicas) e instituições 
financeiras em geral.  

No caso específico do Pix Saque, se uma instituição financeira 
oferecer o serviços em sua própria rede de caixas eletrônicos, 
usuários sem serem clientes poderão também sacar recursos ali. Na 
prática, ela precisará apenas firmar um contrato com um participante 
do Pix. Pode ser uma instituição financeira ou de pagamento. 
Normalmente o estabelecimento já tem esse contrato. 

Na prática, o usuário fará a mesma coisa já feita ao realizar um 
Pix: a leitura de um QR Code, autenticando o pagamento e 
comandando a transferência. Todas as pessoas ao terem conta em 
uma das instituições participantes do Pix poderão usar os serviços. 
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Mas, segundo a consulta pública, não será obrigatório o agente 
ter valores para saque ou troco via Pix. Caberá a ele escolher se 
deseja ou não oferecer as funcionalidades. Não há nenhum tipo de 
punição prevista. Também não haverá restrições em relação ao 
tamanho do porte das empresas capazes de ofertar esses serviços. 

Pela proposta, os usuários terão quatro saques gratuitos por 
mês, seja por meio do Pix Saque ou do Pix Troco. A partir da quinta 
transação, as instituições financeiras ou de pagamentos detentoras 
da conta do sacador poderão cobrar uma tarifa. Os agentes de saque 
não poderão, entretanto, cobrar diretamente dos sacadores. 

O limite diário foi estabelecido a princípio em R$ 500. Mas o 
agente de saque poderá, dentro desse intervalo, definir os próprios 
valores mínimo e máximo. Também poderá definir o dia e o horário 
quando o serviço estará disponível, se ofertará o Pix Saque, o Pix 
Troco ou os dois e se os montantes serão trocados ou com um 
número redondo (múltiplos de R$ 20, por exemplo). 

A implantação das ferramentas não será um incentivo ao uso do 
dinheiro físico. Isso porque, com o aumento dos pontos de saque, as 
pessoas tenderão a andar com menos dinheiro em espécie, porque 
podem sacar a qualquer momento, caso seja necessário. 

Embora não seja esse o objetivo, o Pix Saque e o Pix Troco 
podem também fortalecer a presença do Pix no varejo. Era esperado, 
como vem acontecendo, o uso do Pix no setor comercial “se desse em 
velocidade mais lenta” em comparação com o caso das pessoas 
físicas.  

Isso porque a adoção do sistema por empresas exige uma 
estrutura maior. Mas, progressivamente, as transações no varejo têm 
crescido “a taxas mais elevadas” se comparada à de pessoas físicas. 

O volume das transações totais do Pix chegaram a 478 milhões 
em abril de 2021, mantendo o ritmo acentuado de crescimento. Em 
março, elas somavam 394 milhões. Essas transações não estão se 
concentrando em poucas pessoas ou poucas empresas, há uma 
capilaridade. 

O Pix ganhou terreno no comércio eletrônico, embora continue 
muito aquém da aceitação de outros meios de pagamento, mostrou 
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levantamento da consultoria Gmattos. A modalidade estava 
disponível em 25,4% das lojas em março de 2021, bem acima dos 
16,9% apontados em janeiro. 

Mesmo com esse crescimento, o Pix se manteve distante dos 
meios mais tradicionais no e-commerce. Os cartões de crédito eram 
aceitos em 98,3% das lojas virtuais e os boletos, em 81,3% dos 
estabelecimentos. As carteiras digitais tinham aceitação em 54,2% e 
os cartões de débito, em 42,3% na amostra. 

Segundo Fernanda Bompan (Valor, 11/05/21), a consultoria 
analisou 59 lojas on-line de destaque no mercado brasileiro, nos mais 
diversos segmentos. A maior parte das observações aconteceu entre 
os dias 10 e 26 de março de 2021. 

A Gmattos estimou ainda a participação do Pix nesse período 
ter sido de apenas 0,5% a 1% do faturamento on-line do mercado. 
Além da aceitação nas lojas, há um caminho a ser percorrido do 
ponto de vista de hábito dos consumidores.  

Lançado em novembro de 2020, o meio instantâneo vem 
rapidamente substituindo TED e DOC para transferências, mas a 
adesão no varejo é mais lenta. De acordo com o levantamento da 
Gmattos, o boleto representa em média 20% do faturamento do e-
commerce, e o débito, 10%. 

Diferentemente do inicialmente esperado pelos defensores do 
Pix no mercado, o boleto ainda não perdeu espaço para os 
pagamentos instantâneos. Um dos motivos é os custos ainda serem 
menores para os lojistas com o velho meio de pagamento em lugar 
de com o mais recente.  

Enquanto há um custo fixo de R$ 1 a R$ 2 para um boleto 
pago, cobrado sobre transação efetivada, a loja paga uma taxa 
estimada em 1% a 1,4% do valor do tíquete médio no Pix. Ele está 
por volta de R$ 460. 

Outra razão é cultural. Com o boleto, o consumidor não paga 
imediatamente como acontece com Pix. Assim, ele tem mais tempo 
para avaliar a compra e checar a empresa. 

O cartão de débito sim pode perder mais espaço para essa nova 
forma de pagamento instantânea. Além de o custo ser semelhante, o 
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Pix é mais simples em lugar do débito para a conclusão da compra 
on-line.  

No entanto, o levantamento aponta a taxa de conversão de 
compras feitas com débito é de 20% a 40%, enquanto no Pix é 
superior a 90% – o que tende a ser um grande atrativo para os 
varejistas. 

A tendência é as lojas on-line aumentarem a aceitação do Pix. 
No entanto, a utilização deve levar mais tempo para decolar. Até o 
fim do ano, a utilização ainda será menor se comparada à do débito. 

O desconhecimento sobre a utilização por parte dos 
empresários e seus funcionários, a falta de clareza com relação à 
cobrança de tarifas nas operações e a ausência de uma integração 
aos sistemas de software dos estabelecimentos comerciais devem 
atrasar a popularização do Pix no varejo. 

Representantes de associações acreditam no potencial do novo 
sistema de pagamentos instantâneos para ajudar a alavancar as 
vendas, pela promessa de reduções de custos e do uso do dinheiro 
em espécie, mas mostram preocupações a serem resolvidas para o 
Pix ser disseminado. 

Ao divulgar o balanço de um mês de operação do Pix, o Banco 
Central revelou 84% das operações terem sido entre pessoas físicas; 
7% de empresas para pessoas físicas; 6% de pessoas físicas para 
empresas; e 3% de empresas para empresas. 

Pesquisa realizada em dezembro pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel) mostrou que 71% de 300 
entrevistados, entre donos de micro e pequenos estabelecimentos e 
de restaurantes, disseram ainda não incentivarem o uso do Pix. 
Apenas 12% afirmaram já ter colocado sinalizações para essa 
utilização.  

Isso apesar de 62% responderem já terem feito cadastro de 
pelo menos uma chave no Pix. O principal receio é com relação ao 
novo arranjo não ser integrado ao sistema da loja, seguido pelas 
taxas cobradas e receio de fraudes. 

Já uma pesquisa da área de Inteligência de Mercado da Globo 
aponta 44% dos clientes terem interesse em usar o Pix como método 
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de pagamento em lojas físicas, e 47% no comércio on-line. Além 
disso, 68% disseram ser muito alta a probabilidade de aumentar o 
uso do Pix se forem oferecidos descontos.  

Entre os clientes com costume de pagar suas compras com 
boleto, 54% pretendem migrar para o Pix. No pagamento com 
dinheiro, esse nível é de 53%; no cartão de débito, 49%; e no cartão 
de crédito, 39%. 

Não há, de maneira acessível, soluções prontas para a 
conciliação do Pix no controle das vendas nos softwares das lojas, 
como já existe para cartões. 

Outra dificuldade é não ter uma comprovação de a operação ter 
sido realmente feita. Isso ocorre se o funcionário ao receber a 
transação não tiver acesso à conta corrente registrada para receber o 
Pix, normalmente em nome do dono do negócio. 

Um dos riscos apontados é caso o pagador seja um fraudador. 
Ele pode simular o pagamento ter sido feito e, sem ter como 
comprovar a operação, o funcionário, receoso de perder um cliente, 
libera a mercadoria. 

Outro ponto destacado é a questão das tarifas. Pelas regras do 
Banco Central, as pessoas físicas e microempreendedores individuais 
(MEIs) estão isentos de taxas.  

Entretanto, se receberam mais de 30 Pix por mês, isso se 
configura como atividade comercial e, a partir da 31ª. operação, 
poderá haver cobrança. Os representantes das associações afirmam 
ser necessário um melhor posicionamento dos bancos sobre como 
farão a cobrança. Para eles, essa situação causa insegurança. 

A solução é orientar o empresário a pesquisar as instituições 
ofertantes das melhores condições. 

Todas as instituições deveriam se mobilizar para zerar as taxas 
de transações no Pix para pessoa física e MEI. O mercado como um 
todo deveria fazer o mesmo. 

Alguns bancos cobravam taxas no Pix 50% superiores às do 
cartão de débito. Boa parte das transações com cartão de débito hoje 
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já é repassada ao lojista no mesmo dia. O Banco Central tem de 
regular a tarifa, não pode deixar para a autorregulamentação. 

A Autoridade Monetária afirmou o modelo de precificação (custo 
fixo ou percentual) e os valores das tarifas devem ser livremente 
definidos. O Pix é um sistema aberto no qual centenas de 
participantes podem oferecer serviços de pagamentos para pessoas 
jurídicas.  

A autoridade acreditava na entrada de novos ofertantes criar 
mais concorrência e reduzir as tarifas. O próprio Banco Central cobra 
R$ 0,01 a cada dez transações da instituição a receber o Pix. 

O Pix vai se popularizar com o tempo. Mais de 40% dos 
membros do IDV, reunindo as 70 maiores redes varejistas, estão 
prontos para operar o sistema. Existe uma variação enorme das 
tarifas. Os empresários precisam negociar com sua instituição 
financeira para essa concorrência reduzir os custos. 

Os membros do IDV ainda não faziam campanhas para 
incentivar a adoção do Pix pelos consumidores porque estavam 
adaptando a questão tecnológica e negociando as taxas com os 
bancos. A expectativa era o avanço do sistema ser “inexorável”.  

Em vários países, o pagamento instantâneo já representava 
uma boa parcela das compras no varejo, mas em nenhum lugar foi 
um crescimento explosivo. Foi algo gradual, crescendo com o 
aprendizado. 

Os primeiros meses de operação não estimula a disseminação 
no Pix no varejo. Os e-commerce de grandes empresas não quiseram 
tomar o risco de criar um novo processo de check-out em meio às 
vendas de fim de ano. Para o comércio, as vendas natalinas e da 
Black Friday são as mais importantes do ano. 

Por outro lado, com estímulos aos consumidores, como oferta 
de prêmios e sorteios ao optar pelo Pix, ele será usado pelo varejo no 
curto prazo. As vantagens econômicas são tamanhas de modo ser 
possível sortear um carro ou oferecer fidelidade em dobro somente 
pela economia gerada pelo Pix ao negócio. 

Os volumes globais de pagamento sem dinheiro devem 
aumentar 82% de 2020 a 2025, ao passar de 1,035 trilhão de 
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operações para 1,882 trilhão. E quase triplicar até 2030, a 3,026 
trilhões, segundo análise feita pela PwC. O Brasil deve acompanhar o 
movimento, ajudado pelo Pix e pelo open banking. 

O estudo feito pela consultoria e auditoria mostra a Ásia-
Pacífico ser a região líder nessa expectativa de crescimento, com o 
volume de transações sem papel-moeda crescendo 109% até 2025 e 
mais 76% de 2025 a 2030, seguida pela África (78%, 64%) e Europa 
(64%, 39%). A América Latina vem em seguida (52%, 48%), com os 
Estados Unidos e o Canadá crescendo em ritmo menor: 43% e 35%, 
respectivamente. 

Isso significa conforme o estudo: até 2030, o número de 
transações sem papel-moeda será aproximadamente o dobro ou até 
o triplo do nível atual, em todas as regiões. 

O avanço no mercado asiáticos, principalmente na China, se 
deve a uma mudança cultural no comportamento da população. 
Passou em poucas décadas a deixar de usar dinheiro em espécie para 
fazer pagamentos virtuais via mobile.  

O crescimento foi impulsionado pelos aplicativos Alipay e 
WeChat Pay. Eles criaram um novo paradigma no mercado, um 
conceito de “super-aplicativo”, ou “app faz-tudo”. 

Com os resultados positivos para essas economias, alguns 
governos estão eles próprios liderando o desenvolvimento de 
sistemas de pagamento sem dinheiro, tais como Troy, na Turquia, Mir, 
na Rússia, e Pix, no Brasil. 

Por aqui, o mercado sempre foi avançado na digitalização 
financeira, reflexo de instabilidades econômicas vistas nos anos 80 e 
90. Assim, no atual contexto onde o mundo todo se encontra, em 
relação ao sistema financeiro, o país não está de fora. Em termos 
estatísticos, o Brasil pode ter um avanço menor, mas não significa 
estar atrasado. 

Já tem uma parte significativa de pagamentos eletrônicos. O Pix 
faz substitui meios já eletrônicos, como TED e DOC. Com as novas 
funcionalidades do Pix, essa evolução digital será ainda maior. Isso 
sem contar com o open banking. 
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A partir da entrada em vigor da terceira fase do open banking, 
no fim de agosto de 2021, quando estará disponível a possibilidade 
de compartilhamento dos serviços de iniciação de transações de 
pagamento e de encaminhamento de proposta de operação de 
crédito, o caminho para um crescimento próximo a 80% dos volumes 
de pagamentos em cinco anos pode estar mais visível. 

A chave para esses avanços expressivos estará na 
universalização do uso de meios de pagamento digitais e o aumento 
da concorrência, possibilitado pelo Pix e open banking. 

O levantamento da PWC revela ainda os próximos cinco anos 
serão afetados por seis macrotendências:  

1. maior inclusão financeira;  

2. aumento das carteiras digitais;  

3. expansão dos pagamentos internacionais (entre países);  

4. criação das moedas digitais;  

5. acirramento da batalha dos rails (meios ou arranjos de 
pagamentos); e  

6. avanço dos crimes financeiros. 

Entender essas tendências é crucial para bancos, empresas de 
cartões, fintechs e outros mapearem um novo caminho para 2025 e 
além. 

No caso do Brasil, a inclusão financeira é uma tendência à qual 
o setor privado precisa estar mais atento, fomentando, por exemplo, 
as carteiras digitais. Ao mesmo tempo, discussões sobre as moedas 
digitais devem ser mais aceleradas no país para não ficar para trás 
também na área financeira, como ocorre na área produtiva. 

Utilização do PIX 

Transferências e pagamentos em tempo real, disponibilidade 24 
horas por dia, sete dias da semana e sem burocracia, popularizaram 
o Pix entre os correntistas. Operando desde novembro de 2020, ele 
já tem 93,6 milhões de usuários cadastrados com uma média de 2,7 
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chaves por pessoa ou empresa até maio de 2021. Foram sete meses 
de rápida evolução com crescimento mensal de e 18%. 

Em número de transações, o Pix alcançou 542,6 milhões com 
evolução média mensal de 62%, perto de ultrapassar as outras 
formas de transferência como TED e DOC, representando 30% nas 
modalidades de transferência segundo estudo da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) e Deloitte. 

A adesão ao sistema não se concentrou apenas nos jovens 
entre 20 e 29 anos. Eles representam 30% do total de usuários. 
Alcançou também a faixa de 30 a 39 anos (com 32%) e 18% entre 
40 e 49 anos. Além de pessoas físicas, são mais de 6 milhões de 
empresas e 254 milhões de chaves cadastradas. 

A facilidade pela diminuição da burocracia na transferência a 
partir de chaves de identificação ganhou adeptos em diferentes 
portes de empresa além de ser instrumento de inclusão social no 
pagamento de comércio autônomo. Este não operava com cartão de 
crédito. 

Além de regular, a infraestrutura do Banco Central do Brasil 
consolida as transações operadas pelos bancos e instituições 
financeiras. Como plataforma multiuso, o Pix faz pagamentos, 
recebimento de valores, pagamento de contas e transferências, 
reembolsos, impostos, salários e taxas, e ganhou espaço no comércio 
físico e digital. 

No próximo ano, novos serviços entram em operação como a 
possibilidade de agendamento de contas, o Pix cobrança capaz de 
substituir boletos, Pix parcelado, Pix saque, Pix troco, pagamento por 
aproximação do celular e a possibilidade de transferências 
internacionais. Outra evolução será a possibilidade de usar o sistema 
mesmo qse o usuário não tenha internet ou esteja sem plano de 
dados por meio do Pix off-line, cujas informações ficam armazenadas 
no sistema e depois são recuperadas para transferência. 
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 O Pix saque vai permitir o consumidor fazer uma transferência 
para o lojista com um valor superior à compra e receber a diferença 
em dinheiro. Espera-se grande adesão do varejo nessa modalidade 
bastante útil em lugares onde não contam com caixas eletrônicos. 
Oferece uma nova oportunidade de prestação de serviços ao 
comércio. 

A pandemia, o fechamento das lojas e a escalada do comércio 
eletrônico continuam transformando as formas de pagamento. Entre 
as modalidades mais usadas no Mercado Livre, marketplace de e-
commerce com reunião mais de 3 mil lojas, estão o cartão de crédito 
e o boleto.  

Com a chegada do Pix percebeu-se uma transição. Os 
consumidores, ao fazerem compras por computador, preferem o QR 
Code ou cartão. Quem finaliza pelo celular adota o Pix ou boleto. 

Uma pesquisa, realizada pelo Mercado Livre, com 324 
consumidores apontou: 55% adotariam o Pix para fazer o 
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pagamento. Essa tendência deve se aprofundar com as novas 
modalidades previstas para o Pix como a compra parcelada. 

A grande vantagem está na substituição dos boletos. Demoram 
dias para serem compensados e atrasam a logística de entrega de 
produtos. O pagamento com Pix torna mais fácil o trabalho do 
Mercado Envios – sistema de logística para entrega dos produtos no 
mesmo dia em algumas capitais. Ele está expandindo atuação.  

Para os clientes do Mercado Pago, sistema de pagamento do 
Mercado Livre, trabalhar com Pix representa redução de custos e 
incentiva o repasse em compensações e descontos para os clientes, 
estimulando vendas. 

O Pix vem na esteira de outras inovações com a chegada do 
open banking. Abriu interface para a integração de serviços entre 
instituições financeiras para facilitar o sistema de pagamento. 

O Banco Central do Brasil está reforçando investimentos em 
sistemas antifraude e no rastreamento das transações. Um sistema 
em camadas, com a automação das atualizações e notificações 
garante uma operação sem sobressaltos.  

O Pix traz rápida liquidez, facilidade para comércio de 
autônomos com chave ou QR Code e pode ajudar na recuperação da 
pós-pandemia no comércio físico ou on-line. O desenvolvimento de 
interfaces (APIs) e a padronização com o QR Code atrai tanto o 
grande varejo quanto o pequeno e os autônomos. 
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5. Economia Digital 

5.1. Debate sobre Big Techs 

Assembleia Anual de Acionistas das Big Techs 

Richard Waters (Financial Times, 31/05/21) afirma: “uma 
pantomima anual de capitalismo de acionistas está se desenrolando 
no Vale do Silício. Ela acontece todas as primaveras [segundo 
trimestre no Hemisfério Norte] quando as empresas de tecnologia 
enfrentam – e rechaçam – bombardeio de propostas de acionistas 
nas assembleias anuais. 

Esses eventos já aconteceram no Facebook e na Amazon e 
deveria acontecer ainda na assembleia anual de acionistas com a 
Alphabet. As classes especiais de ações dão a maior parte do capital 
votante a Mark Zuckerberg no Facebook e a Larry Page e Sergey Brin 
na Alphabet. Logo, elas tornam qualquer oposição de fora puramente 
simbólica. 

Jeff Bezos, com uma participação de 14% na Amazon, não está 
fortificado por direitos especiais de voto. Mas ele exerce forte 
influência como um dos mais bem-sucedidos executivos-chefes 
fundadores do nosso tempo. 

Este ano, as propostas de acionistas desafiantes dos Conselhos 
de Administração das empresas foram de exigir ao Facebook para se 
esforçar mais para:  

1. evitar a disseminação de informações falsas,  

2. forçar a Alphabet a nomear um diretor com experiência em 
direitos humanos e  

3. informar como a Alphabet lida com os riscos antimonopólio.  

Ideias como estas não surgem apenas para preservar os 
ativistas marginalizados. As propostas feitas à Alphabet conseguiram 
neste ano o apoio da ISS. Ela aconselha investidores institucionais. 
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Talvez isso venha a moldar o resultado. Os resultados das 
votações no Facebook e Amazon ainda não saíram, mas “ninguém 
está segurando a respiração”. 

Ironicamente, a paródia das Big Techs sobre a prestação de 
contas dos Conselhos de Administração coincidiu com a 
demonstração de democracia dos acionistas em outros lugares. 
Enquanto a Amazon e o Facebook defendiam-se de seus acionistas, a 
irritação com o fato de as grandes petroleiras não estarem se 
ajustando com rapidez suficiente às realidades das mudanças 
climáticas, levou acionistas a conceder dois assentos no Conselho da 
ExxonMobil a ativistas, e a se sobrepor ao Conselho da Chevron na 
questão da redução das emissões de gases do efeito estufa. 

Os investidores das Big Techs obviamente ainda têm um longo 
caminho a percorrer até tomar medidas drásticas como essas para 
proteger suas aplicações. Mas os níveis de insatisfação dos acionistas 
vêm aumentando e caminham para ser a principal preocupação. 

As regras de votação distorcidas tornaram-se foco de muito 
ressentimento. Na Alphabet, 31% dos votos expressos na assembleia 
de acionistas de 2020 foram a favor da resolução para acabar com as 
classes especiais de ações ordinárias. Uma proposta parecida no 
Facebook recebeu 27% de apoio. 

Parece ser pouco apoio às outras propostas desafiantes para as 
companhias de tecnologia, mas às vezes mascaram uma onda de 
preocupação maior. No ano anterior, por exemplo, 11% dos votos 
foram para uma proposta para obrigar a Alphabet a fazer divulgações 
detalhadas sobre os casos onde o governo a força a censurar 
conteúdo.  

A ISS calcula, sem a estrutura de voto distorcida, isso teria se 
traduzido em uma oposição considerável de 34% ao Conselho de 
Administração da companhia. 

Nesse mesmo espírito, um voto de 13%, no ano anterior, 
tentando atrelar parcialmente a remuneração executiva na Alphabet a 
metas de sustentabilidade, teria sido equivalente a um apoio de 39% 
em um sistema mais democrático. 
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Pode-se esperar um papel maior de acionistas externos se 
aumentar a pressão para obrigar a indústria tecnologia a prestar mais 
contas. Mas graças às estruturas de voto distorcidas e ao poder dos 
CEOs-fundadores, eles vêm sendo contidos. 

No ano da pandemia, seus negócios saíram-se ainda melhores. 
Logo, era tentador minimizar a necessidade de intervenção de fora.  

Mas ainda havia questões importantes para a riqueza de longo 
prazo dos investidores. Por exemplo, a ameaça da ação reguladora 
antitruste. 

Com os preços das ações das Big Techs em patamares recorde, 
ou perto disso, os fundadores demonstravam pouca necessidade de 
responder à pressão dos acionistas. Mas “o som da batida dos 
tambores da agitação”, ouvido neste ano nas Assembleias Anuais de 
Acionistas, só deverá subir. 

Marco Civil da Internet 

Karolyne Utomi e Eizani Rigopoulos são sócias-fundadoras da 
KR Advogados. Publicaram artigo (Valor, 24/06/21) a respeito do 
Marco Civil da Internet no Brasil. Compartilho-o abaixo. 

Em Brasília, circula a minuta do decreto presidencial que visa 
alterar o Marco Civil da Internet - MCI (Lei 12.065/2014), 
fundamentada, em especial, na garantia e proteção de direitos 
autorais e à liberdade de expressão, com a finalidade de determinar 
os provedores de aplicação, como Facebook, Twitter, Youtube, entre 
outros, somente possam excluir contas de usuários ou conteúdos de 
suas plataformas mediante ordem judicial. 

O texto causou grande alvoroço entre especialistas atuantes na 
área de direito digital e governança da internet. Ele reacende e pode 
impactar no “Tendão de Aquiles” do Marco Civil da Internet: a 
responsabilização e poder de atuação dos provedores de aplicação 
perante conteúdos gerados por terceiros. 

O debate, travado desde 2017, ainda está pendente de 
conclusão no Supremo Tribunal Federal (STF). Diz respeito à possível 
inconstitucionalidade do Artigo 19, do Marco Civil da Internet. Este 
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tema atinge toda a população brasileira e não pode ser discutido 
apenas por uma parte da sociedade. 

O Marco Civil da Internet, conhecido mundialmente como a 
Constituição Brasileira da Internet, traz direitos, deveres, princípios e 
garantias para o uso da internet no Brasil. 

Dentre as diretrizes trazidas pelo Marco Civil, há o famoso 
artigo 19. Em suma, estabelece os provedores de aplicação 
(Facebook, Twitter, Youtube, entre outros) apenas serem 
responsabilizados civilmente perante conteúdos, gerados por 
terceiros, caso haja uma determinação judicial e ela não for cumprida 
por estes provedores. 

Diante disso, caso alguém entenda ter tido seus direitos 
violados nestas plataformas, para conseguir efetivamente garantir a 
indisponibilidade do conteúdo considerado ilegal deve recorrer ao 
Poder Judiciário. As exceções ocorrem nos casos de exposição de 
cenas de nudez ou atos sexuais. 

Este dispositivo teve como base o uso da internet pautado na 
liberdade de expressão, privacidade e respeito aos direitos humanos, 
bem como a inimputabilidade da rede. Trata de responsabilizar e 
punir quem efetivamente cometeu o ato ilícito – e não os meios de 
acesso e transporte. 

A partir da vigência do MCI, não demorou muito para ser 
travada uma batalha sobre a constitucionalidade do Artigo 19. Quem 
defende a inconstitucionalidade do artigo argumenta a incumbência 
às “vítimas” de violações a direito de imagem e honra nestas 
plataformas, de ter de recorrer até o Poder Judiciário e aguardar 
decisão específica para cessarem os seus infortúnios é no mínimo 
injusta e tem aparência punitiva e inibitória a quem deve ser 
protegido. 

Quem defende a constitucionalidade do artigo 19 entende, caso 
o MCI determinasse os provedores de aplicação serem os 
responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em suas redes, 
haveria tribunais privados para a censura. Todos os provedores, a fim 
de se protegerem, com certeza caminhariam para a censura prévia 
de qualquer conteúdo com a possibilidade de lhes causar prejuízos. 
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Analisando de forma ampla estes dois cenários, é nítido induzir 
os provedores de aplicação a serem tribunais privados e poderem 
exercer censura de forma livre não garantir o devido processo legal. 
Não assegura a liberdade de expressão, a privacidade, a livre 
interação social e fluxo de conhecimento, e ainda pode compactuar 
com a falta de transparência nas atividades da Internet à disposição 
de todos. 

Todavia, apenas quem acompanha de perto casos graves de 
violação à honra e a imagem sabe o desespero e dificuldade de se 
enfrentar para serem ao menos minimizados danos às “vítimas”. Um 
conteúdo sem envolver cenas de nudez, mas ao expor a imagem de 
alguém de forma vexatória pode atingir de forma irreversível a saúde 
mental do envolvido, pode ocasionar uma demissão, exclusão social, 
impedimento de ingresso em organizações, entre outros. Sem contar 
os casos onde não se consegue alcançar a pessoa responsável pelo 
ato ilícito. 

É preciso refletir e ponderar as medidas extremistas seja para 
qualquer dos lados. Aplicadas a contextos imprevisíveis e nem 
sempre extremos causam insegurança jurídica e falta de 
democratização nas redes. 

Em uma leitura rasa e superficial de pessoas não atuantes nas 
áreas condizentes, pode parecer a minuta do decreto acompanhar a 
base do disposto no vigente artigo 19, do MCI, mas não é bem assim. 

Diferentemente do conteúdo no atual texto da referida 
legislação, o decreto presidencial visa impedir totalmente os 
provedores de aplicação adotarem quaisquer atitudes perante 
conteúdos de terceiros, inclusive diante de comprovadas 
disseminações de informações falsas, sem a intervenção do Poder 
Judiciário. 

O MCI es tabe lece os p rovedores somente se rem 
responsabilizados se não cumprirem determinação judicial, 
entretanto, de forma alguma impede os provedores de aplicação 
adotarem medidas preventivas de orientação de conduta e políticas 
próprias. Elas devem coibir a violação de direitos em suas 
plataformas. 
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Pois bem, tal medida prevista no decreto seria de bom tom? 
Afinal, qual seria o equilíbrio perfeito da tríade: liberdade de 
expressão - honra e imagem - responsabilidade e poder de controle 
dos provedores de aplicação? A resposta certa para este verdadeiro 
equilíbrio ainda não existe, mas um pequeno passo com grande 
impacto a longo prazo, raramente colocado em relevância, é a 
conscientização e a capacitação dos usuários da internet, no âmbito 
de cidadania digital, desde o período infanto-juvenil. 

Políticas públicas neste sentido, sem dúvidas, colaborariam ao 
menos para coibir de forma preventiva tantas atrocidades ocorridas 
na internet. Elas ocasionam preocupações de debate extenso como o 
existente na minuta do decreto presidencial e no Tendão de Aquiles 
do Marco Civil da Internet, desafogando o Poder Judiciário. 

Ainda assim e por fim, está vigente e em conformidade com o 
ordenamento jurídico brasileiro, quanto à validade de dispositivos 
legais, é o texto do Marco Civil da Internet. Ele inclui o seu artigo 19. 

Ele permite aos gestores da rede social censurar as fakes News 
da rede de ódio do atual (des)governo desde já até a próxima 
eleição. 

5.2. Tecnologia Bancária: Inovações Financeiras 

Com investimentos anuais de R$ 24 bilhões em tecnologia, o 
setor bancário enfrenta os desafios da chegada do Pix e do open 
banking. Segundo Ana Luiza Mahlmeister (Valor, 30/04/21), ambas 
inovações tecnológicas intensificam a concorrência e a pressão por 
serviços inovadores e personalizados.  

As novas tecnologias facilitam a captura rápida de informações 
e, combinadas com parcerias, alcançam plataformas fora do ambiente 
bancário, oferecendo serviços mais relevantes para a vida financeira 
dos cl ientes. O comparti lhamento das informações com 
consentimento do correntista ajuda a criar ofertas personalizadas, 
porque as instituições trabalham com uma grande massa de dados e 
entendem seu fluxo de consumo. Isso só é possível com sistemas de 
inteligência artificial (IA) e técnicas de “data science”, pela qual a 
tecnologia habilita a inovação. 
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Segundo estudo da NTT Data, a aplicação da IA e aprendizado 
de máquina é a base das finanças hiperindividualizadas. A pesquisa, 
de dezembro de 2020, realizada com 4,8 mil clientes de oito países, 
incluindo o Brasil, mostra:  

• 53% gostariam se sua instituição financeira lhes enviasse 
lembretes sobre os pagamentos mais importantes,  

• 47% querem conhecer a relação entre receitas, despesas e 
economias, para ajudá-los a alcançar suas metas financeiras, e  

• 39% querem as instituições impedirem eles fazerem compras, 
para auxiliar o controle do orçamento. 

A abertura das bases de dados para os clientes compartilharem 
informações com quaisquer empresas desejadas não é uma tarefa 
trivial. Essas redes foram projetadas para dar maior peso à 
confidencialidade e segurança, onde os dados são os ativos mais 
valiosos dos bancos. 

A tarefa é desenvolver procedimentos para verificar a 
identidade e as autorizações dos prestadores de serviços em busca 
de acessar as informações. Além disso, é necessário criar 
ferramentas para facilitarem o consentimento de acesso para os 
clientes entenderem quais dados serão compartilhados e com quais 
empresas.  

O lançamento pelos bancos de portais com APIs (sigla em 
inglês para Interface de Programação de Aplicações) garante a 
transmissão controlada das informações entre as instituições e 
empresas. Segue formatos definidos pelo órgão regulador.  

Essa plataforma comum permitirá o cliente migrar para outros 
bancos mais facilmente. Poderá consumir produtos de todos eles 
dentro da plataforma de um terceiro, oportunidade perfeita para se 
diferenciar e criar produtos e mais personalizados. 

Para acompanhar o ritmo de inovação, os investimentos em 
tecnologia do Itaú Unibanco cresceram 112% entre 2018 e 2021, 
incluindo a migração para a nuvem e a conectividade com outras 
empresas. Para aprimorar a experiência dos correntistas, o Itaú 
investe na análise de informações para obter “insights” e entender 
sua jornada.  
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O open banking abre espaço para mais customização de 
produtos de acordo com perfis individuais e não mais faixas de 
consumidores aleatórios. 

Com interfaces abertas para outras instituições financeiras e 
empresas, os bancos funcionam como plataformas de serviços no 
conceito de “Bank as a Service” (BaaS). Esse ecossistema integra 
produtos bancários e não bancários e proporciona uma experiência 
mais fluída.  

Na busca por um imóvel na plataforma da OLX, por exemplo, o 
cliente já inicia o financiamento nesse canal ao invés de fazer uma 
jornada paralela no site do Bradesco. 

No primeiro trimestre, 98% das transações do Bradesco foram 
feitas pelos canais digitais, com destaque para internet móvel. Esta 
representou 91%, com 5,2 bilhões de transações, crescimento de 
17% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. 

Ainda em 2017, o Banco do Brasil lançou o Portal do 
Desenvolvedor. Conecta empresas a serviços bancários.  

Uma das soluções é o status de boletos, para qualquer empresa 
consultar a liquidação de pagamentos, dando rapidez à liberação do 
caixa. Fez parcerias com sistemas de gestão empresarial (ERP) para 
cobrança nas plataformas de empresas clientes, onde o banco oferece 
serviço fora do seu ambiente. 

No Santander o open banking alavancou:  

• serviços de comparação de preços e tarifas,  

• iniciação de pagamentos,  

• encaminhamento de propostas de crédito,  

• ofertas personalizadas de Educação Financeira e  

• tratamento de risco de crédito.  

Por meio de APIs trabalha com empresas coligadas e parceiros 
como a Getnet, empréstimos com a fintech SuperSim, Decolar, HDI 
Seguros, Sul América, Zurich e Tokio Marine. O banco investiu em 
“streaming” de dados na captura de informações do cliente em tempo 
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real para ofertas rápidas de avaliação de risco e prevenção de 
fraudes. 

A plataforma de “bank as a service” foi a opção do Banco 
Votorantim (BV). Atua como liquidante e custodiante para fintechs e 
startups por meio do BV Open.  

Sem os sistemas legados dos bancos tradicionais, as 
instituições financeiras nativas em ambientes digitais aceleraram 
ofertas para aproveitar a oportunidade do open banking por meio de 
parcerias e aquisições focadas em planos flexíveis. A XP adquiriu a 
Flipper, plataforma de consolidação automatizada de investimentos 
com um aplicativo facilitador da administração das carteiras pelos 
investidores. 

Com a autorização do cliente é possível investir em diversos 
bancos e corretoras, fazer comparação do desempenho da carteira e 
acompanhar a evolução do patrimônio. A instituição financeira está 
atualizando a camada de gestão de APIs (interface de Programação 
De Aplicações na sigla em inglês) para uso interno e externo, e 
investe em Inteligência Artificial para refinar a recomendação de 
novos produtos de acordo com o perfil do cliente. 

O BTG Pactual se integrou a um ecossistema de fintechs para 
oferecer produtos e serviços complementares. A arquitetura aberta 
assegura a agilidade necessária para construir soluções ou integrar 
aplicativos e serviços de terceiros e extrair inteligência das 
informações, criando modelos comparativos de produtos, dando mais 
subsídios à escolha do cliente. 

                                            

 O open banking ampliou a discussão sobre os melhores 
padrões tecnológicos para viabilizar o compartilhamento de 
informações e serviços. Esse debate na área de segurança é positivo 
para todo o mercado para padronizar o compartilhamento de dados e 
sistemas de segurança reconhecidos internacionalmente. 

Na primeira fase do open banking, o banco tem acesso a várias 
informações dos concorrentes antes não visíveis. Fica sabendo 
quantos clientes pagam ou têm isenção de tarifas nas grandes 
instituições e com isso reavalia a estratégia de personalização de 
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serviços, como a decisão de não cobrar tarifa de Pix para pessoas 
físicas e empreendedores individuais. 

Com a entrada da segunda fase do open banking, em julho de 
2021, os bancos terão mais dados sobre as transações e poderão 
fazer ofertas ainda mais elaboradas. Nessa fase é necessário contar 
com ferramentas de auxílio à contratação e portabilidade de crédito, 
agregadores de contas e informações bancárias e assessoria de 
investimentos digital. Há também muito espaço para soluções 
corporativas, como pagamento de impostos e operações de câmbio. 

Varejistas e lojas on-line poderão se beneficiar de uma nova 
figura, regulamentada pelo Banco Central, o iniciador de pagamentos. 
Para a fintech de crédito SuperSim, o compartilhamento de dados 
com os bancos significa aprovar um maior número de clientes. 
Aqueles já seriam aprovados podem conseguir condições melhores, 
seja em relação a taxa de juros, a valores ou prazos. 

O maior desafio é padronizar e regulamentar de maneira 
isonômica as normas para todos os participantes. No Reino Unido, 
onde o open banking está em vigor há mais de dois anos, 3 milhões 
de usuários geram 900 milhões de interações mensais com os 
bancos. O Brasil, com 10 milhões de correntistas, geraria 3 bilhões de 
chamadas por mês.  

Esses dados precisarão de sistemas protegidos de 
armazenamento e tratamento de informações. Eles devem gerar 
empregos para engenheiros, analistas de softwares e especialistas 
em Inteligência Artificial. 

Operadoras de Telecomunicações para Interconexões Financeiras 

Com iniciativas como participação e criação de fintechs, além 
de ecossistemas para oferecer seguro, crédito, contas, carteiras 
digitais e marketplaces com produtos e serviços, as operadoras de 
telecomunicações ajustam seu posicionamento junto ao segmento 
financeiro. Boa parte das novidades está atrelada a tornar mais fáceis 
as recargas de crédito, pagamentos de faturas e inclusão financeira 
do público de baixa renda. 
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A Claro se antecipou com a oferta do seguro celular em 2018, 
hoje adotado por quase 45% dos clientes pós-pagos e conta controle. 
O serviço será oferecido aos clientes de pré-pagos. Para estes, criou o 
SOS Recarga, capaz de antecipar créditos de R$ 5 e R$ 10 para 
completar chamadas com desconto na recarga seguinte, além de 
apoio de machine learning para classificação de crédito e, no futuro, 
oferta de equipamentos ou serviços. 

Em 2019, em parceria com o banco Inbursa, do mesmo grupo, 
nasceu o Smartcred, empréstimo pessoal de até R$ 25 mil para 
pagamento em 36 vezes, destinado a usuários de pós-pagos. 
Lançada no ano passado para sua carteira de clientes pré-pagos, a 
conta digital Claro Pay passou, em março, a atender clientes de 
outras operadoras, oferecendo bônus de dados por recargas pelo app 
e inclusão gradual de outros serviços, como TV, música e vídeo. 

A conta corrente pré-paga recebe valores via boleto e usa Pix 
para recebimentos e pagamentos, também feitos por código de 
barras. A instituição de pagamento tem o Inbursa como liquidante e 
parceria com a Tecban, para saques no Banco 24 Horas. Apesar da 
redução de receitas, as telcos têm capacidade de relacionamento com 
os clientes. 

A Tim Brasil, por sua vez, fechou em 2020 parceria e aporte no 
C6 Bank para oferecer serviços financeiros combinados com bônus de 
internet para pré-pagos. Hoje toda a base pode abrir conta no banco 
com cartão de débito e tag de pedágio sem custos, além de 
transferências via SMS ou app de mensagens e uso do app sem 
consumo do pacote de dados. 

 Além de bônus de dados, clientes controle e pós-pagos 
ganham desde taxas exclusivas para investimento em CDBs até 
cartão de crédito com seis meses gratuitos e RappiPrime. 

O próximo projeto é instituir a carteira digital a partir de 
créditos pré-pagos. A Tim implementou Pix para pagamento de 
faturas, com QR Code. O Pix deve reduzir os cerca de R$ 1 bilhão 
gastos por ano pelas telcos em recolhimento de boletos e comissões 
para parceiros de recargas, informa o head de estratégia de 
transformação da Tim Brasil Renato Ciuchini. 
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Em dezembro de 2020, clientes pessoa jurídica (PJ) ganharam 
benefícios para investirem no C6, como maquininha de pagamentos 
com condições especiais e abertura de conta gratuita. O segmento 
conta ainda com locação de equipamentos eletrônicos da Plugify, 
benefícios de saúde da Doutorpass e tablets, modems e chips de 
dados sem pacotes de voz. Com 50 milhões de clientes, a Tim mira 
ainda segmentos como edutechs, healthtechs, energia, seguros e 
entretenimento. 

A Vivo se posiciona como hub de serviços digitais e estendeu 
seu programa de benefícios para sua base de um milhão de PMEs. O 
Vivo Valoriza Empresas dá vantagens em serviços de startups, como 
PagSeguro (pagamentos), Creditas (crédito), Arquivei (gestão de 
notas fiscais) e Contabilizei (escritório contábil).  

Também criou o serviço de crédito pessoal, com limite de R$ 30 
mil para clientes pós-pagos e controle e pagamento em 24 meses. 
Em março relançou o cartão de crédito Vivo Itaucard, com 
parcelamento em até 21 vezes de aparelhos e acessórios e cashback 
por compras no marketplace da operadora. Além do uso no 
marketplace, o Pix rende bônus em recargas em canais digitais e em 
breve deverá chegar a faturas. 

Os desbancarizados estão na mira da Oi e da Surf Telecom. A 
primeira é pioneira no uso do Whatsapp para abertura e 
movimentação de conta digital gratuita, com pagamentos, 
transferências e recargas pelo app, inclusive via Pix. A parceira é a 
Conta Zap. A Oi Conta Zap está disponível para clientes de qualquer 
operadora. 

A Surf optou por criar fintech própria. Facilitar a recarga pelo 
usuário foi o primeiro passo. Já soma dois milhões de chips pré-pagos 
com marcas como Correios, BMG e Uber.  

A plataforma Surf Banking criada em 2019, oferece carteira 
digital para o usuário, cartão de crédito pré pago, recarga, 
transferências e pagamentos de contas, com saques e depósitos em 
agências do Correio, e crédito consignado em parceria com o BMG. 
Daí nasceu o microcrédito de até R$ 600 com pagamento via conta 
de luz. Iniciado com a CPFL, o serviço será estendido para EDP e 
Enel. 
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Fintechs e Inteligência Artificial 

As fintechs estão usando mais recursos de Inteligência Artificial 
(IA) para desenvolver novos serviços, como análise de imóveis para 
garantia de crédito, recomendações de gastos e adiantamento de 
salários. Estudo divulgado este ano (2021) pela empresa de inovação 
Distrito indica o Brasil ter 75 startups financeiras com soluções de IA 
ou o equivalente a 7,3% de uma base de 1.021 companhias 
mapeadas. A maioria (63%) usa a tecnologia em negócios B2B (entre 
empresas). 

!  

A Olivia AI, Inc. oferece serviços financeiros baseados em IA e 
aprendizado de máquina para mais de um milhão de usuários. 
Fundada em 2016, mantém uma assistente virtual chamada Olivia. 
Organiza contas e dá orientação sobre despesas. Além dela, tem uma 
plataforma B2B conhecida como Bob parao compartilhamento de 
dados dos correntistas com outras instituições, por meio do open 
banking. 

 A estimativa da empresa é encerrar o ano com três milhões de 
contas conectadas. Na prática, as novas tecnologias avisam os 
usuários sobre dias de pagamentos, orientam a não entrar no cheque 
especial ou a fazer uma compra recorrente em local com melhor 
preço. Com a entrada de novos dados, a tecnologia de IA deve ajudar 
com maior exatidão as recomendações financeiras. 

A Olivia tem parcerias com a Credicard na área de dicas de 
gastos para os usuários, enquanto no Banco BV a tecnologia da 
assistente financeira foi rebatizada como o robô “Bevê”. Ele oda no 
aplicativo de cartões da instituição.  
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A XP investiu na empresa e será a base para uma nova 
ferramenta de investimentos pessoais. Em 2019, a Olivia levantou 
US$ 5,5 milhões em rodada de investimentos, com o BV e fundo 
brasileiro BR Startup. 

A Xerpa é startup para oferecer soluções de salário sob 
demanda e adiantamento do 13º. para empresas. A IA ajuda a 
identificar a melhor forma de alocar os ganhos dos usuários, sem 
atrapalhar a organização financeira. Criou uma estrutura de 
transferências para enviar o salário aos colaboradores da forma mais 
rápida possível, utilizando o Pix. 

Em operação desde 2015, a Xerpa tem 30 empresas 
cadastradas, com 65 mil funcionários que podem ter acesso ao app 
da marca, o Xerpay. A carteira inclui a Ambev, Rappi e Nivea. 

A fintech testa um novo produto de pagamentos onde o 
colaborador pode quitar contas recorrentes, descontando o valor em 
folha. Em 2019, recebeu um aporte de US$ 13 milhões da firma de 
capital de risco especializada em mercados emergentes Vostok 
Emerging Finance e do americano Founders Fund. 

Na Acordo Certo, de renegocição on-line de dívidas, os 
conceitos de IA e aprendizagem de máquina são explorados para 
escolher o melhor momento de acionar potenciais clientes. 
Conseguem identificar a probabilidade de ocorrer um cadastro, um 
acordo ou um pagamento total. 

Fundada em 2015 e adquirida no fim de 2020 por um valor 
inicial de R$ 37 milhões pelo birô de crédito Boa Vista, a fintech tem 
27 empresas parceiras, entre bancos e grupos de telefonia, como 
Itaú e Claro. Diz ter uma base de mais de 17 milhões de usuários 
cadastrados.  

Somando todos os clientes apresentados pelas fintechs e 
bancos, parece multiplicar por várias vezes a população adulta 
brasileira. Um cliente pode ter várias contas, mas a relevante é onde 
deposita seu fluxo de renda. 
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Whatsapp para Acesso a Serviços Bancários 

O WhatsApp é um fenômeno no Brasil. A pesquisa Panorama 
Mobile Time/Opinion Box mostra, em fevereiro de 2021, o 
mensageiro estava instalado em 98% dos smartphones e 86% dos 
brasileiros o utilizam todo dia.  

Com o objetivo de ampliar os canais de autoatendimento para 
os clientes – e atrair correntistas para os primeiros passos na jornada 
digital –, os bancos embarcam tecnologias de Inteligência Artificial e 
ampliam funcionalidades para permitir consulta de saldos, pagamento 
de contas e até renegociação de dívidas pelo aplicativo. 

O Banco do Brasil iniciou a operação com chatbots (robôs de 
atendimento) no WhatsApp em 2018, inicialmente para consultas de 
saldo e extrato. Desde então, agregou funcionalidades entre as quais 
incluem operações de cartão de crédito (pagamento de faturas, 
solicitação de segunda via, consulta de limites), pagamento de contas 
de consumo, cadastro ou alteração de limites do Pix e renegociação 
de dívidas. Esta última, uma alternativa atraente para quem não se 
sente confortável em tratar de dívidas com o gerente ou o call center. 

Para o cliente, o autoatendimento pelo mensageiro não difere 
do mobile banking: é preciso cadastrar agência e conta, inserir uma 
senha de oito dígitos para autenticação e outra de seis para efetuar 
determinadas transações. Para o cliente, a principal vantagem do 
WhatsApp é a comodidade. No caso, 77% das conversas começam e 
terminam no mensageiro e apenas 23% transbordam para o app do 
banco, internet banking ou a central de atendimento. 

Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, 81% 
dos brasileiros se comunicam por áudio no WhatsApp. Atento a isso, 
o BB embarcou uma tecnologia “speech to text”. Ele permite ao robô 
transcrever arquivos de áudio para texto e atender as demandas dos 
clientes.  

O Whatsapp Bradesco é usado para operações como consultas 
de saldos e limites, lançamentos futuros, dúvidas sobre produtos e 
serviços e checagem de oferta de crédito em conta, com o auxílio da 
Inteligência Artificial Bia. Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus e as medidas de isolamento social, o banco permitiu os 
clientes renegociarem dívidas pelo mensageiro.  
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O Itaú Unibanco inaugurou em meados de março de 2021 um 
canal de atendimento pelo WhatsApp para clientes com desejo de 
renegociar dívidas (crediário, cartões de crédito, cheque especial e 
financiamentos em geral) e antecipar parcelas de empréstimos, em 
atraso ou não. A novidade coincidiu com o lançamento da plataforma 
on-line de renegociação de dívidas Renegocie Fácil. 

Concessão de Crédito para Micro e Pequena Empresa (MPE) 

Os pequenos negócios passaram a receber foco de potencial 
clientela para concessão de crédito por parte dos bancos digitais e 
fintechs. Das 20 milhões de empresas ativas no Brasil, mais de 90% 
são de micro e pequeno porte, com maior predominância dos 
microempreendedores individuais (MEIs). Representam 11,3 milhões 
de CNPJs, segundo dados do “Mapa de Empresas”, do governo 
federal. 

Fazem avaliação do risco de crédito? Cinco fintechs e bancos 
digitais têm, somados, cerca de 1,2 milhão de contas PJ. Com 
soluções totalmente digitais, o objetivo desses players é levar aos 
pequenos negócios uma experiência mais fácil, rápida e barata em 
relação ao que normalmente os empresários de menor porte têm 
acesso nos grandes bancos. 

!  

O Inter soma uma carteira com mais de 800 mil clientes 
Pessoas Jurídicas. Tem uma conta corrente gratuita 100% digital para 
PMEs desde junho de 2017. Isenta de tarifas, disponibiliza até cem 
TEDs e cem boletos por mês; Pix gratuito e ilimitado; boletos de 
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cobrança e de depósito; entre outros serviços. O banco digital lançou 
um cartão de crédito sem anuidade, onde é possível gerenciar 
múltiplos centros de custo da empresa. 

Tem soluções de câmbio, plataforma de adquirência, onde os 
clientes podem fazer gestão das vendas e antecipar recebíveis. No 
pipeline, a ideia é oferecer mais soluções de gestão para os clientes 
por meio da plataforma bancária. Isso pode ocorrer com 
desenvolvimento de soluções internamente, via parcerias ou até 
mesmo aquisições de negócios complementares da oferta. 

A fintech Cora lançou oficialmente uma conta digital para PME, 
após receber a licença do Banco Central para operar como o banco 
403. A startup também oferece cartão de débito com bandeira Visa, 
Pix sem taxas, além de ferramentas de gestão e de automatização do 
processo de cobrança.  

O principal objetivo é dar crédito para os clientes, ou seja, 
pequenas empresas com faturamento até R$ 5 milhões por ano. A 
base atualmente soma 68 mil clientes, com previsão de atingir 380 
mil até o fim do ano 2021. 

A fintech recebeu autorização do Banco Central do Brasil para 
funcionar como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Isto lhe permite 
realizar empréstimos com capital próprio. O primeiro produto a ser 
lançado pela Cora é o cartão de crédito, cujos testes começaram no 
ano passado.  

A fintech está capitalizada para seus novos projetos. No início 
de abril de 2021, recebeu um aporte de US$ 26,7 milhões (mais de 
R$ 150 milhões, no câmbio da época). Só? 

Quem também começa a avançar nos pequenos negócios é o 
C6 Bank. Desde sua criação, há dois anos, o banco digital fundado 
por ex-sócios do BTG Pactual tinha entre os planos a criação de uma 
oferta para PME. Isso vem se concretizando nos últimos meses.  

Tem uma estratégia para combinar oferta digital completa, 
ilimitada, com distribuição ‘omnichannel’. Tem 250 mil contas PJ. O 
banco digital acaba de lançar uma nova geração de maquininhas, em 
modelo ‘multiadquirência’, integrando no mesmo terminal os sistemas 
de maquininhas de todos os players do mercado. 



!  218

A Conta Simples, lançada em 2019, aposta em uma plataforma 
de cartões corporativos, vinculada a uma conta digital. O foco são 
PMEs da nova economia, como empresas de tecnologia e startups. A 
fintech passou de 20 mil clientes e já transacionou R$ 1,5 bilhão. 

O BTG Pactual fez o lançamento da sua plataforma digital para 
PME em setembro de 2020. Mira negócios com faturamento entre R$ 
3 milhões e R$ 300 milhões anuais. Desde então, já soma mais de 10 
mil clientes cadastrados e mais de R$ 11 bilhões em crédito 
concedido. O BTG+ Business começou dando foco ao crédito e vem 
incluindo novos produtos e serviços, como soluções de cash 
management. 

Pesquisa de Tecnologia Bancária da FEBRABAN – 2021 

A pandemia de covid-19 impulsionou o uso dos canais digitais 
dos bancos, conforme confirmação da pesquisa anual da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) sobre tecnologia bancária. A Deloitte 
Brasil coordenou a pesquisa da Febraban, divulgada o CIAB, 
Congresso de Tecnologia Bancária. 

O mobile banking já vinha crescendo há alguns anos, mas deu 
um salto e passou a ser o principal canal: chegou a 51% do total de 
transações em 2020 ante 43% em 2019. 

O Brasil tem 198,2 milhões de contas ativas em mobile 
banking, número acima da estimativa da população adulta: cerca de 
162 milhões de pessoas. O crescimento em 2020 foi de 118%. 
Mesmo desconsiderando o efeito do auxílio emergencial, tendo ele 
gerado a abertura de quase 70 milhões de contas, a expansão ainda 
seria robusta com 39%. 

 Se os canais digitais têm crescido, a rede de agências 
bancárias só encolhe. Em 2020 a queda foi de 5,4%, para 19,4 mil 
unidades. Nos últimos cinco anos, a retração foi de 17,1%.  

Já o número de postos de atendimento (PAs) subiu 5,6%, a 
18,7 mil. Em cinco anos, a expansão foi de 19,1%.  

A rede de agências é importante e não vai acabar. Elas serão 
remodeladas. A agência é a ‘loja’ dos bancos, a vitrine no mundo 
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físico. Elas vão ter cada vez mais um papel consultivo e para 
transações mais complexas.  

Porém, enquanto no mobile apenas 15% das transações 
envolvem movimentação financeira, nas agências esse volume é de 
62%. Transações sem envolver dinheiro são verificação de saldo, 
agendamento de pagamento, consulta de limites, entre outras.  

Apesar do grande volume desse tipo de operação, a quantidade 
de transferências bancárias nos canais digitais em 2020 foi 14 vezes 
superior à dos canais físicos. Das operações de contratação de 
crédito, 90% foram feitas no digital. 

Muita gente ainda vai às agências para consultar saldos. Foram 
1,190 bilhão de transações no ano passado, sendo o tipo de operação 
mais comum. Na sequência aparecem depósitos (388,0 milhões de 
transações) e pagamentos de contas (252,2 milhões). 

De qualquer forma, 2020 marcou uma queda anual para a 
maioria das operações realizadas em agências. A maiores retrações 
foram em pagamentos de contas (-47%), saques (-45%), depósitos 
(-28%), saldos e extratos (-16%) e contratação de crédito (-15%).  

Enquanto isso, serviços mais complexos cresceram. Foram os 
casos de renegociação de dívida (+45%), câmbio (+11%), 
contratação de seguros (+6%) e contratação de investimentos 
(+4%). 

!  

No ano 2020, mesmo com o pagamento do auxílio emergencial, 
tendo aumentado a quantidade de papel-moeda em circulação, os 
saques caíram muito. Nas agências e PAs, a queda foi de 45%, para 
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187,5 milhões de transações. Nos caixas eletrônicos, a redução foi de 
18%, para 2,123 bilhões de transações. 

Enquanto isso, o “boom” das transações digitais exige mais 
investimentos em segurança. Os bancos investiram um total de R$ 
25,7 bilhões em tecnologia em 2020, com alta anual de 8%. Isso 
equivale a 14% de todo o investimento brasileiro em TI, perdendo 
apenas para os gastos do governo com percentual de 15%.  

No mundo, governo representa 16%. Depois de governos, setor 
bancário é o maior investidor em tecnologia no Brasil e no mundo. 

Em média, do orçamento geral de TI dos bancos, 10% é 
voltado para cibersegurança. A Febraban a classifica como essencial 
para alavancar um crescimento escalável e atender a novas 
regulamentações. 

Os canais digitais são seguros, inclusive porque nunca houve 
violação nos aplicativos dos bancos. Os investimentos são massivos 
em cibersegurança. Os golpes acontecem em cima de engenharia 
social: o meliante entra em contato com o cliente e o convence a 
passar as informações, por exemplo. 

Os investimentos em segurança devem crescer ainda mais este 
ano, com o avanço de novas tecnologias como o sistema de 
pagamentos instantâneos Pix, a ascensão dos criptoativos e a 
implementação do open banking. A pesquisa da Febraban mostra: o 
Pix já representava 30% das transações bancárias, em março de 
2021, com menos de seis meses em operação. 

As novas funcionalidades a serem adicionadas ao Pix devem 
acelerar ainda mais a adesão do varejo ao meio de pagamento 
instantâneo. Espera-se uma enorme adesão do Pix Saque e Pix Troco 
a partir do terceiro trimestre, quando essas novas funcionalidades 
devem começar. 

As moedas digitais emitidas por Bancos Centrais (CBDC, na 
sigla em inglês), podem habilitar e impulsionar novas tecnologias, 
como “smart contracts” e internet das coisas. A Autoridade Monetária 
reforça as críticas dos reguladores globais às criptomoedas 
descentralizadas. Nem sempre têm uma entidade emissora, têm 
pouca governança e alta volatilidade. 



!  221

Um levantamento da consultoria Bain & Company aponta, 
segundo Talita Moreira (Valor, 22/09/20), os bancos tradicionais 
poderem tirar proveito disso para melhorar a forma como são vistos 
pelos clientes. 

De acordo com o estudo, o isolamento social fez com 21% 
deles usarem o aplicativo de sua instituição financeira pela primeira 
vez. Em uma escala de menos cem a mais cem pontos, a avaliação 
dos clientes atribuem ao app (68) é sete pontos superior à do canal 
principal de atendimento do banco. 

Experiências com começo e término digitais também são mais 
bem percebidas. Prefere-as em relação àquelas situações onde o 
cliente começa a contratação de um serviço pelo celular, mas acaba 
tendo de recorrer à rede física ou ao telefone para concluí-la. 

Ao mesmo tempo, os dados mostram a utilização da rede física 
ter caiu 69% no semestre após a decretação do distanciamento 
social, enquanto a de internet banking e aplicativos aumentou 21% e 
38%, respectivamente. Corroboram, portanto, a visão de as agências 
serem bem menos importantes na nova realidade. 

A análise da Bain sugere: as instituições ao oferecerem a seus 
clientes uma boa jornada digital podem sair da crise mais bem 
avaliadas. 

Os dados fazem parte do NPS Prism, ferramenta recém-lançada 
pela Bain. Ela decompõe o Net Promoter Score (NPS). Esse indicador, 
desenvolvido pela consultoria há mais de 15 anos, mede o 
engajamento dos clientes de uma marca e vem sendo amplamente 
utilizado por bancos e seguradoras. O novo serviço tem o objetivo de 
mostrar quais fatores levam uma instituição a ter aquela pontuação. 

O painel mostra, por exemplo, experiências geradoras de 
engajamento nos clientes de alta renda, como resgatar pontos de 
cartão, podem atuar como um detrator da marca para segmentos de 
renda mais baixa. Resgatar benefícios por eles é menos provável. 

O levantamento foi feito a partir de análise com cerca de 100 
mil clientes de instituições financeiras e seguradoras do país. A 
percepção geral dos clientes a respeito de seus bancos na pandemia 
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é positiva, e aumentou a probabilidade de eles recomendarem essa 
instituição para outras pessoas. 

Para 34% dos clientes de bancos, as ferramentas digitais 
(aplicativos, site e mobile) foram a principal razão para a escolha de 
seu provedor de conta corrente ou poupança, seguida por 
recomendação de amigos e parentes (27%). Nos cartões, a escolha 
se dá pela disponibilidade de crédito para 32%, enquanto as 
ferramentas on-line são citadas por 29%. 

De acordo com a Bain, cerca de 37% dos clientes de bancos 
têm seu cartão de crédito principal fora do banco onde são 
correntistas. Nos produtos de investimentos, essa participação sobe 
para 45%. Isso mostra haver uma oportunidade grande para as 
instituições melhorarem suas ofertas para os correntistas alheios. Os 
bancos ainda são muito focados em produtos. 

!  

O custo de aquisição de novos clientes é alto. Por isso, os 
bancos têm a chance de vender mais serviços para sua base atual 
gastando muito menos. É melhor trabalhar naquilo já pronto. 



!  223

!  



!  224

O estudo mostra 56% dos entrevistados terem reduzido as 
despesas na pandemia. A constatação de a renda ter diminuído nesse 
período (ou ainda diminuirá) chegava a 70% da baixa renda e 44% 
dos clientes de alta renda. Ao mesmo tempo, 40% das pessoas físicas 
com empréstimos tiveram de aumentar ou renegociar suas linhas. 

No setor de seguros, a consultoria também via oportunidades. 
Apenas 7% dos entrevistados reduziram gastos nessa área, e 32% 
dos clientes aumentaram a utilização dos aplicativos das seguradoras. 

Essa também é uma preocupação da SAP, gigante da área de 
software. Investe em plataformas de experiência do cliente, vendidas 
em lotes, no modelo de assinatura mensal. As empresas podem 
começar com os módulos essenciais e ir escalando, conforme a 
necessidade. 

Mobile Banking e Aplicativos 

Digitalização e bancarização avançaram no Brasil, suportadas 
pela evolução tecnológica do setor financeiro. Os bancos adotaram 
tecnologias sofisticadas, como Inteligência Artificial (IA), e admitiram 
outras, antes vistas com cautela, como computação em nuvem. Essa 
onda de inovações ganhou impulso desde a pandemia, alimentada 
por isolamento social, auxílio emergencial e Pix. 

Em 2020, o setor deparou-se com afluxo inédito de milhões de 
brasileiros para os canais on-line, em especial aplicativos de celular. 
Quem nunca havia baixado um app de banco teve de aprender a usar 
o canal rapidamente.  

A população sem conta corrente passou a receber o auxílio 
emergencial no app Caixa Tem. Em poucos dias, seu site para 
cadastramento de solicitantes do benefício suportou o registro de 
praticamente metade da população brasileira. 

A bancarização móvel é um fato. Durante o Ciab Febraban 
2021, maior congresso de tecnologia do setor, os clientes bancários 
aprenderam sobre a facilidade e a conveniência dos apps, onde já 
encontram todos os serviços dos bancos. Dados da Caixa apontam: 
ao migrar para esse canal, o cliente passa a realizar de 20 a 25 
transações no mês, contra quatro feitas nos canais físicos. 



!  225

!  

Com 52,9 bilhões de transações em 2020, 43% acima de 2019, 
o mobile banking responde, pela primeira vez, por mais da metade do 
volume total das transações bancárias. As movimentações financeiras 
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móveis atingiram 7,7 bilhões em 2020. O número parece pouco 
relevante perto das 45,2 bilhões de transações sem movimentação 
financeira, feitas nesse canal, mas o dado impressionante é mais de 
60% no volume de transações via app envolverem movimentação de 
dinheiro. 

A adesão maciça ao Pix também contribuiu para esse salto. No 
mês do seu lançamento, novembro de 2020, esse sistema respondeu 
por 7% das operações de pagamento no país. Em maio de 2021, já 
tinha 30%, contra 19% das transferências, TEDs e DOCs. 

A computação em nuvem é uma das tecnologias por trás desse 
sucesso. Boa parte dos bancos implementaram o Pix em nuvem 
pública, seja totalmente ou de forma híbrida: nuvem e datacenters 
próprios. A nuvem coexistirá, transitoriamente, com a infraestrutura 
antes de suporte às atividades bancárias. 

Não é a nuvem, entretanto, e sim a Inteligência Artificial, na 
liderança no ranking de prioridades de investimentos de TI em 
praticamente todos os grandes bancos. Sua aplicação mais conhecida 
ainda são os chamados chatbots. 

Eles vêm evoluindo ao longo do tempo e já permitem completar 
transações. Mas casos de uso proliferam em diversas outras áreas, 
como processos de retaguarda (backoffice), com impactos nas áreas 
de crédito, jurídica e segurança cibernética, entre outras. 

Com IA, o setor está aumentando eficiência e segurança e 
reduzindo risco. A cibersegurança consome 10% do orçamento de TI 
do setor, ou R$ 2,5 bilhões de um total de R$ 25,7 bilhões em 2020. 

A IA também aumenta a percepção de segurança do cliente e 
simplifica a sua vida. A união dessa tecnologia com o reconhecimento 
facial, por exemplo, já dispensa o deslocamento para uma agência 
para liberação de dispositivo.  

Tecnologias multibiométricas envolvendo face, voz, digitais e 
comportamento, permitirão os clientes superarem a primeira barreira. 
Ela se refere ao acesso, à criação de credenciais, ao cadastramento 
de dispositivos. 

A IA é uma das tecnologias disruptivas por trás do sucesso do 
aplicativo Caixa Tem. Entre outras coisas, os algoritmos de IA são 
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usados para entendimento de como o cliente está usando suas 
finanças, possibilitando dicas personalizadas para melhor gestão de 
seus ganhos, gastos e dívidas. 

A explosão dos canais digitais não implica em desaparecimento 
imediato das agências físicas. Elas continuarão diminuindo em 
tamanho e quantidade, focando nas transações consideradas mais 
complexas, como negociações de dívidas, contratação de seguros e 
câmbio. Todas estas estão em plena expansão no mundo físico. 

O movimento de digitalização segue no Brasil em duas direções. 
A Caixa, por exemplo, depois de perceber as dificuldades com a 
maciça digitalização do pagamento do auxílio emergencial, está 
abrindo 130 agências e deve somar 200 novas unidades em 2021 
para atender programas como o Bolsa Família. Há um Brasil digital e 
outro não. 

Outras mudanças podem ser ativadas pela concorrência. Um 
exemplo é o crédito imobiliário. Embora líder no segmento, com 70% 
do mercado, o banco foi levado a replicar produto lançado pelo Itaú 
indexado à poupança e hoje 45% do crédito vêm em segmento não 
idealizado pela Caixa. 

Além disso, a evolução da tecnologia de dados está por trás das 
iniciativas digitais de personalização. Os dados existem faz tempo, 
mas a tomada de decisão não era direcionada pela necessidade do 
cliente. 

O processo não impacta apenas o contato com o cliente, 
transformando todas as áreas de uma organização a partir da 
identificação de gargalos e oportunidades de melhoria. As tecnologias 
de inteligência artificial ajudam a mapear cada jornada com 
aprendizado de máquina e automação de processos (RPA). Miram a 
hiperautomação capaz de unir todos os componentes para uma 
experiência ideal para o cliente. 

O funcionário também foi impactado pelo movimento digital. 
Atingiu em cheio o contexto interno das instituições. Por exemplo, no 
BB, foram 40 mil empregados colocados em home office de uma vez.  

As conexões entre os departamentos têm sido uma vivência 
inédita. Ao mesmo tempo, cada profissional está tendo oportunidade 
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de se revisar, para ampliar seu horizonte de visão corporativa, em 
meio à maior maturidade e requalificação do quadro de funcionários. 

A Salesforce, especialista em softwares de relacionamento com 
o cliente, marketing e inteligência artificial, é uma das marcas a 
apoiar a personalização em escala e o trabalho das equipes. Pesquisa 
da empresa aponta: 93% dos líderes de serviço financeiro concordam 
as operações autônomas serem essenciais para terem um bom 
desempenho.  

A empresa criou a solução Financial Services Cloud. Permite 
centralizar a experiência de atendimento e melhorar a produtividade 
dos funcionários. 

Já a InterSystems, provedora de sistemas de armazenagem e 
integração de dados, adotou o conceito de tecido de dados (data 
fabric) para oferecer uma arquitetura capaz de permitir 
interoperabilidade entre os diferentes sistemas (silos) e informações, 
estejam dentro ou fora da empresa. A integração é uma das bases 
para a hiperpersonalização. 

O sistema financeiro do futuro funcionará em cenário quando a 
intermediação dependerá mais de:  

1. algoritmos organizadores de dados,  

2. finanças descentralizadas, possibilitadas por moedas digitais, e  

3. empoderamento de clientes por meio da tecnologia. 

Reação dos Grandes Bancos 

O Itaú Unibanco está na reta final de uma reestruturação de 
seu banco de varejo. Passará pela maior mudança em décadas.  

O atendimento presencial não sairá de cena – ao contrário, é 
peça importante no modelo –, mas a ideia é haver uma melhor 
integração com os canais digitais. A ideia é o cliente ter a mesma 
experiência independentemente da forma como acessar os serviços.  

Será um banco digital com conveniência física. Com foco no 
“mobile first” e uso intensivo de dados, a expectativa do Itaú é o 
digital passar a representar metade da receita do varejo em até três 
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anos, sem deixar de haver crescimento nos canais tradicionais. Hoje, 
a contribuição do digital fica entre 20% e 25%. 

Batizado de iVarejo 2030, o projeto começou a ser estudado há 
cerca de dois anos e envolveu alguns milhares de funcionários, com o 
objetivo de adaptar o banco às mudanças no cenário competitivo, 
tecnológico, regulatório e, principalmente, às novas demandas dos 
clientes. Porém, a estrutura provisória acabou sendo convertida em 
um espaço de transformação permanente. 

O modelo emergente dessa revisão combina os mundos físico e 
digital (“phygital”) e também se apoia no conceito de 
“omnicanalidade” (sic). Trata-se do acesso ao mesmo tipo de 
atendimento e aos mesmos serviços, independentemente do canal 
usado pelo cliente para acessar. 

Todos os clientes terão acesso a uma agência digital, com um 
grupo de gerentes prontos para atendê-los de forma remota. Esses 
profissionais estarão disponíveis até às 20h, em horário estendido em 
relação ao da rede física O atendimento poderá ser feito por telefone, 
chat e WhatsApp.  

Não será um telemarketing. O gerente digital conhecerá a 
carteira de clientes da região, saberá qual usuário estará logado, será 
parceiro do gerente físico. 

A rede física, por sua vez, continuará tendo papel estratégico. 
Apesar do esforço de digitalização, não estão previstos fechamentos 
de agências nem a conversão em massa para unidades de negócios, 
sem caixa, como vêm fazendo os concorrentes Bradesco e Santander.  

O Itaú já fez ajustes importantes no número de agências depois 
da fusão com o Unibanco. Manter essa estrutura é uma exigência dos 
clientes. O banco tinha um total de 4.334 agências e postos de 
atendimento no fim de março de 2021. 

Isso não significa as agências passarem incólumes às 
mudanças. A ideia é elas ganharem mais especialização. Será criado 
o modelo de agências “hubs” e satélites, onde uma delas terá uma 
estrutura mais completa e outras, ao redor, cobrirão a mesma região, 
mas de forma mais enxuta. O modelo atual de agência ‘full service’ é 
ineficiente. 
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A proposta é as agências passarem a contar com especialistas 
em temas como investimentos, crédito imobiliário e seguros, em vez 
de concentrar todo o atendimento no gerente da conta, como 
acontece hoje. Essas especialidades serão definidas conforme a 
necessidade da região atendida. 

Para isso, o Itaú tem feito contratações de especialistas. Em 
investimentos, foram mais de 1 mil consultores; em seguros, cerca 
de 600; em pequenas e médias empresas também houve aumento 
das equipes. Em contrapartida, as agências deixarão de ter dois 
gerentes gerais como acontece hoje, onde há um comercial e outro 
operacional.  

Nesse sentido, haverá redução de pessoal com isso. Mas o foco 
nunca será redução de custo em si, mas sim melhorar o atendimento 
aos clientes. 

 Nessa lógica, a remuneração dos profissionais também vai 
mudar. O incentivo deixará de ser definido com base em vendas de 
produtos e passará a refletir o valor gerado para o cliente.  

As metas também passarão de mensais para trimestrais. 
Delegará mais responsabilidades para as equipes. Elas selecionarão o 
imaginado ser melhor para o cliente naquele momento da vida dele. 

Mudança nessa linha já foi feita na área de investimentos, onde 
a remuneração deixou de ser baseada em produtos. Foi uma resposta 
ao conflito de interesses na relação entre plataformas como a XP e 
seus agentes autônomos. 

Ao juntar os modelos físico e digital, o Itaú também tem em 
vista gerar dados para afinar a “conversa” com os clientes conforme a 
necessidade deles. Esse um trabalho nem sempre aparece, mas é 
necessária a infraestrutura, para ter informações dos clientes de 
forma essas conversas serem mais contextualizadas. 

A necessidade de reformular o varejo reflete o acirramento da 
competição no setor e a própria mudança de comportamento dos 
clientes. Eles se acostumaram ao atendimento digital nos mais 
variados serviços. Trata-se também de um mercado com crescimento 
nos últimos anos. 
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Em 2019, o Itaú percebeu a necessidade de revisitar a 
operação de varejo de forma profunda, sem promover uma ‘terra 
arrasada’, mas também sem nada preservado a priori. Depois da 
fusão com o Unibanco, em 2008, a base de clientes de varejo do 
grupo ficou mais ou menos estável por alguns anos, mas voltou a 
crescer a partir de 2017. Em 2020, com o impulso da pandemia, 
foram abertas 2 milhões de contas pelo banco digital. 

Entretanto, dos 55 milhões de clientes do banco, apenas 25 
milhões são correntistas e 30 milhões são “monoprodutos”, ou seja, 
têm cartão de crédito ou financiamento imobiliário. Um dos objetivos 
da reestruturação é gerar mais engajamento nesse público.  

Esses clientes já têm um relacionamento constituído com o 
banco, mas este ainda não tinha uma oferta ampla para eles. Eles 
têm um custo de aquisição marginal. 

O banco também vai reforçar o serviço de folhas de 
pagamentos, onde há um universo de prospecção de 36 milhões de 
clientes, e em aposentados e pensionistas do INSS, um segmento 
rentável. Em paralelo, o iti, nascido como carteira virtual e tornado 
um banco digital, faz parte da estratégia de varejo, mas tem vida 
própria. Mira principalmente clientes hoje não possuídos pela 
instituição. 

A meta do iVarejo 2030 é entregar 80% das mudanças este ano 
e colher 90% da captura de valor até 2023. O projeto deve levar a 
uma contribuição “substancial” para os resultados do banco Itaú. 

A Itaúsa tem dois ou três investimentos previstos e vem 
analisando setores como educação, saúde e saneamento. Apesar 
disso, não está em busca de diversificação, mas da “construção de 
um portfólio”. Não é objetivo reduzir o peso do Itaú Unibanco na 
carteira, afirmou o presidente da holding, Alfredo Setubal (Valor, 
24/09/20). 

Até uns anos atrás, tinha um portfólio estático e não era vista 
por bancos de investimento e fundos de private equity como 
investidora. “Agora, a Itaúsa entrou no circuito. 

Está nos planos dela construir uma carteira com algo entre dez 
e 12 empresas – a holding tem investimentos na Duratex, na Itautec, 
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na Alpargatas e na NTS (Nova Transportadora do Sudeste), além do 
Itaú. Também aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) para a compra de 49% da Copagaz. A ideia 
é a empresa ser usada como plataforma para entrar em outros 
mercados de energia além do GLP. 

A holding planeja fazer investimentos com tíquete médio de R$ 
1,5 bilhão a R$ 2 bilhões para participar do bloco de controle de 
empresas familiares brasileiras, com bom potencial de crescimento e 
geradoras de caixa. A combinação desses elementos não é fácil, mas 
ponderou que a Itaúsa não tem pressa nem obrigação de ir às 
compras. 

Em qualquer cenário, o Itaú deve se manter como o principal 
ativo do grupo e Setubal não prevê uma grande diluição do banco no 
portfólio. A instituição financeira representa hoje cerca de 90% dos 
resultados da Itaúsa. 

A expectativa é esse percentual não cair de forma significativa. 
Para haver uma redução desse peso, a holding teria de vender parte 
das ações do Itaú – algo fora dos planos. 

O banco vai passar por essa onda de digitalização e vai sair 
fortalecido, com participação grande no mercado. Ele vai vencer essa 
situação de competição completamente nova vista no mercado 
bancário. Está preparado para atuar em um sistema financeiro muito 
mais competitivo. 

As novidades como o open banking e o Pix, meio de 
pagamentos instantâneos, vão movimentar o mercado e aumentar a 
concorrência. Haverá alguma perda de receita para a instituição 
financeira, mas não será tão relevante. Como exemplo, TED e DOC 
poderão ser substituídas pelo Pix, mas representam menos de 1% da 
receita de serviços do banco. 

A crise do coronavírus reforçou a convicção do Itaú no modelo 
adotado para a transformação digital de suas operações. Isto vem 
sendo feita de dentro para fora. 

Os pilares adotados pelo banco – centralidade do cliente, 
satisfação dos colaboradores e busca de eficiência – se mostraram 
acertados na pandemia. Os resultados do Itaú caíram nos primeiros 
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trimestres pelo reforço nas provisões contra calotes, mas ao longo do 
tempo a rentabilidade se recuperou.  

No entanto, o retorno sobre o capital próprio do banco se 
acomodou-se um pouco abaixo do patamar apresentado antes da 
crise (por volta de 24%), porque a taxa Selic caiu bastante. 

Quando a pandemia chegou ao Brasil, em meados de março de 
2020, o Bradesco viu seu espaço de coinovação – o Inovabra Habitat 
– esvaziar de uma hora para outra. Mas também encontrou a senha 
para repensar a proposta e ampliar o alcance do projeto. 

O Habitat estava com 100% de ocupação, foi um grande baque. 
O Bradesco se reinventou na área digital. 

Localizado na avenida Angélica, em São Paulo, o espaço físico 
vai continuar existindo, mas o banco criou também um ambiente 
virtual para conectar empresas e startups. A mudança forçada pela 
necessidade de isolamento social acabou sendo providencial, pois 
permitiu integrar ao ecossistema companhias de outras regiões. 

Empresas antes hesitavam em deslocar equipes para São Paulo, 
mas conseguiram se conectar. São os casos do Grupo Edson Queiroz, 
com sede em Fortaleza, e da Impulso, startup carioca da área de 
gestão de pessoas. Ambas passaram a usar o espaço virtual.                                        

 No modelo conectado, as empresas podem se autosservir na 
plataforma do Inovabra, buscando startups para lhes ajudarem a 
buscar uma solução inovadora para determinado problema. O 
Bradesco oferece a curadoria, ou seja, a peça fundamental. 

Os clientes do Bradesco costumam procurar o Inovabra para 
resolver uma questão específica, pesquisar sobre determinado 
assunto ou buscar alguma forma de transformação cultural dos 
funcionários. 

Criado em 2018, o habitat reúne 75 grandes companhias e 170 
startups, mas a previsão é o número de empresas cadastradas para 
oferecer soluções saltear para cerca de 2 mil com o ambiente virtual. 
Desde 2019, o banco tem parcerias com o Porto Digital, do Recife, e 
o Acate, de Florianópolis. A tendência é crescer e, principalmente, ter 
menos concentração regional. 
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A pandemia levou o banco a uma guinada nos planos para o 
Inovabra Habitat. Até então, o Bradesco pretendia abrir outros 
centros em diversas regiões do país. Agora, com o foco no digital, a 
instituição não descarta a possibilidade de buscar parceiros fora do 
mercado brasileiro. 

Apesar disso, o atendimento presencial continua estratégico 
para o Bradesco. Muito da inovação é fruto do acaso, de ideias 
surgidas de conversas entre representantes das empresas e das 
startups ali no espaço. 

A crise também trouxe novas demandas para os frequentadores 
do Habitat. Companhias de varejo passaram a buscar mais soluções 
de comércio eletrônico, logística e interação digital com os clientes.  

Na saúde, aumentaram as buscas por gestão e monitoramento 
remoto. O open banking e o Pix, meio de pagamentos instantâneos, 
também vêm atraindo o interesse das empresas. 

Startups como a Carenet, oferece, soluções de telemedicina; o 
Zenklub é plataforma para conectar psicólogos a pacientes por meio 
de videochamadas; e o Rankdone, um marketplace de testes virtuais 
para contratação de funcionários. Estes são alguns dos “habitantes” 
do Inovabra. Viram a demanda por seus serviços aumentar nos 
últimos meses. 

No geral, há dois grandes focos na demanda das companhias.  

Um deles é a digitalização de processos. Em 85% dos casos, 
está voltada a melhorias no “backoffice”.  

O outro é a busca do chamado de uma nova proposição de 
valor para o cliente. Isto muitas vezes transborda a atividade 
principal dessas empresas. 

Criado para o pagamento de benefícios sociais na pandemia, o 
aplicativo Caixa Tem se tornou estratégico nos planos da Caixa para 
atender um público momentaneamente alvo do interesse crescente 
de bancos digitais e fintechs: a população de baixa renda. 

Como de hábito do “vendedor de terrenos na lua”, o ministro da 
Economia manifestou a intenção de fazer o IPO do braço digital da 
Caixa “nos próximos seis meses” – plano já antecipado pelo 
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presidente preposto no banco estatal. Ambos são repetitivos 
contadores de lorotas. Nada aconteceu a respeito! 

A disputa no setor bancário sempre esteve muito voltada às 
classes A, B e, em menor escala, C. No entanto, a forte competição 
pelo topo da pirâmide, a digitalização da economia capaz de reduzir 
custos de atendimento, o pagamento do auxílio emergencial e a 
queda das taxas de juros têm aumentado o interesse na prestação de 
serviços para os mais pobres.  

Outro fator a entrar em cena foi o Pix. Abriu novas 
possibilidades de prestação de serviços para consumidores até então 
pouco atrativos. Como de hábito dos “vendedores de sonhos” de O 
Mercado, tratava-se de um alinhamento inédito de fatores capazes de 
atender essa população de forma rentável. Só faltava dar ocupações 
estáveis e pagar salários dignos à ela... Só. 

A Caixa tem uma vocação natural para atender o público de 
baixa renda por ser o distribuidor de benefícios sociais do governo. O 
pagamento do auxílio emergencial neste ano contabilizou na 
instituição financeira 120 milhões de contas digitais, dos quais 33 
milhões não tinham relacionamento bancário.  

Era um contingente muito significativo. No fim do ano 2019, o 
Instituto Locomotiva estimava em 45 milhões o número de brasileiros 
“desbancarizados”. 

“Fizemos, em tempo recorde, o maior projeto de bancarização e 
criamos o maior banco digital do mundo”, afirmou o farofeiro. 
Desconsiderou os bancos chineses e indianos... 

O desafio para a Caixa era reter esse público e transformar os 
usuários do aplicativo em clientes. Para isso, o recém-criado banco 
digital começaroa a oferecer microsseguros, preparava o lançamento 
de uma operação de microcrédito e estava ampliando as operações 
de pagamentos.  

Tinha uma marca conhecida e o relacionamento. O preposto, 
demonstrando desconhecer Sociologia e Economia Política, aplicadas 
à sociedade brasileira, pretendia fazer “um grande cross-selling”! 

Segundo o enganador, o banco já vem fazendo testes com 
microcrédito. Seriam empréstimos de até R$ 500, tendo como 
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público-alvo cerca de 10 milhões de brasileiros. A expectativa era o 
serviço atender parte da população quando deixasse de receber o 
auxílio emergencial em janeiro de 2021. Os miseráveis tomariam 
microcrédito para comer?! 

A Caixa, porém, não ficaria sozinha nesse mercado de venda de 
lorotas. Bancos digitais e fintechs também também olhavam, de 
longe, para a parcela menos favorecida da população. Sonhavam 
como segmentos de clientes todo esse universo, estimado em 150 
milhões de pessoas! 

“Quero ser a primeira conta para concorrer com o Caixa Tem, 
oferecendo tudo o desejado pelo cliente em uma lotérica” afirmou o 
presidente da Conta Zap. Pretendia oferece serviços operados por 
meio do WhatsApp. Só faltava combinar com quem não tinha dinheiro 
nem para pagar a conta de celular... 

O inventivo desconhecer de Economia Bancária apostava nas 
transações feitas por comando de voz como um atrativo para a baixa 
renda. Os clientes falariam o desejado para um ‘bot’ e este executaria 
as transações. Tipo: “quero dinheiro!” Faça-se dinheiro a partir do 
nada! 

A Zap conseguiu autorização do Banco Central para usar esse 
mesmo modelo no Pix. O tecnista ousou dizer: “consigo atrair clientes 
no habitat natural deles: os aplicativos de mensageria”. 

 Na Neon Pagamentos, o foco recai sobre o chamado de classe 
C expandida. “Nosso público tangencia a parte de baixo da classe B e 
pega uma parte importante da D”, disse seu representante sem a 
menor ideia da renda baixa e instável das pessoas nessa 
classificação. 

Segundo ele, boa parte dos 9,5 milhões de clientes do Neon 
eram pessoas não totalmente fora do mercado bancário. Tinham o 
hábito de compartilhar uma conta com outras pessoas para rachar as 
tarifas.  

Eram pessoas com desejo de cartão de crédito para ter acesso 
a bens de consumo, em um passe de mágica com juros de 300% a 
350% aa. Muitos são pequenos empreendedores recém-formalizados.  
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Há um fenômeno grande de individualização das contas. “Isso 
permite essas pessoas planejarem melhor suas finanças pessoais.” 
Sem Educação Financeira, apenas com um app... 

O potencial desse mercado também também levava a 
instituições com mais tempo de fracasso a se reinventar. Era o caso 
do Pan, cujo controle se dividia antes entre BTG Pactual e Caixa – até 
esta se livrar dele.  

Tradicionalmente voltado ao crédito para as classes C, D e E, o 
banco lançou, no início do ano de pandemia, um aplicativo e uma 
conta, e imaginou já se posicionar como uma solução completa para 
esse público. “O crédito continua sendo o nosso DNA e é uma 
necessidade grande desse público, mas agora somos uma plataforma 
completa”, afirma o diretor de banco digital e meios de pagamento do 
Pan. 

Grande parte dos clientes do Pan já era bancarizada, mas não 
tinha uma boa experiência com serviços financeiros. A estratégia era 
só oferecer um aplicativo amigável, produtos simples de 
investimentos, seguros e Educação Financeira. Além do atendimento 
digital, o banco ainda tinha lojas e trabalha com correspondentes 
bancários para explorar os pobres-coitados. 

Para o mercador, em plena Grande Depressão, “a estabilização 
da economia [?!] torna mais atrativa a oferta de serviços para as 
classes C, D e E – universo de 150 milhões de pessoas, abrangendo 
vários perfis. É um mercado grande, crescente e a utilizar cada vez 
mais o digital. Todo mundo tem um celular na mão e acessa redes 
sociais.” Basta isso! Dinheiro? Prá que dinheiro? 

Com foco mais amplo, a Caixa apostava na capilaridade como 
um de seus diferenciais. O banco está presente em todos os 
municípios brasileiros e ter uma rede física ainda é muito importante 
para atender a população sem acesso à internet e ainda sem 
familiaridade com o digital. 

O intervalo de um mês imposto entre o recebimento das 
parcelas do auxílio e a permissão para saque em dinheiro acabou 
servindo como um “treino” para quem nunca havia feito uma 
transação digital. Isso porque, nesse período, só era possível fazer 
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pagamentos de forma eletrônica, por meio do aplicativo. Muita gente 
conseguiu criar à força o costume de uso. 

Esse treino forçado, porém, também é visto no mercado como 
um possível salto para outros serviços. Clientes aprenderam a usar o 
Caixa Tem, mas tiveram problemas com o aplicativo como 
travamentos e dificuldades de uso. Eles poderiam migrar para outras 
fintechs com melhores serviços de informática. 

Porém, a realidade é outra. Há uma grande parcela da 
população sem interessar às fintechs. Ela vai continuar recebendo 
benefícios sociais por meio da Caixa mesmo depois do auxílio 
emergencial. “Uma coisa é o banco digital da Faria Lima. Outra é o de 
Pacaraima (RR). A Caixa está em Pacaraima.” Mas seu dirigente saiu 
do PFL, isto é, Partido da Faria Lima... 

Conexão Financeira entre Bancos e Fintechs 

O setor bancário é um dos maiores investem em tecnologia e 
inovação. Em 2019, o orçamento para tecnologia atingiu R$ 23,9 
bilhões, alta de 24% em relação ao ano anterior, e em 2020, R$ 25,7 
bilhões, elevação de 8%, segundo pesquisa da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), em parceria com a Deloitte. Os aportes em 
software, por exemplo, tiveram incremento, respectivamente, de 
59% e 14%. 

 No Banco do Brasil (BB), o orçamento para a inovação 
praticamente dobrou entre 2020 e 2021. A verba na área é 
distribuída entre iniciativas departamentais, experimentais e venture 
capital.  

O número de pessoas envolvidas com inovação cresce a cada 
ano. Cerca de 2,5 mil funcionários estão dedicados às iniciativas de 
inovação. 

A gestão das iniciativas relacionadas à inovação é responsável 
pela criação de modelos de negócio, com foco em novos mercados e 
clientes. O banco utiliza desde práticas mais simples como ‘demo 
days’, passando por acelerações, provas de conceito (PoC, na sigla 
em inglês) até o investimento em startups, conectados às demais 
áreas da empresa. 
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Com 86,5% das transações realizadas por meio de plataformas 
digitais e mais de 21,2 milhões de clientes ativos nesses canais, o BB 
está desenvolvendo uma plataforma para incluir conteúdo, produtos e 
serviços não financeiros. A vida útil do modelo de operação 
estritamente financeiro, com movimentação, guarda e empréstimo de 
dinheiro, está chegando ao fim. Por dia, transitam pelo aplicativo do 
banco 8 milhões de clientes. 

O Bradesco investe, por ano, aproximadamente R$ 6 bilhões 
em tecnologia, e cerca de um terço desse montante é direcionado 
para inovação. A instituição mantém um Departamento de Pesquisa e 
Inovação. Ele coordena o programa inovabra e interage com as áreas 
de negócio.  

No total, são mais de cem profissionais dedicados à inovação e 
mais 200 funcionários de diferentes áreas de negócios. Interagem 
com startups, grandes empresas de TI e universidades, para gerar 
soluções inovadoras. O inovaBra fomenta a inovação dentro e fora do 
banco por meio da colaboração entre funcionários, clientes, 
empresas, startups, parceiros tecnológicos, investidores e mentores. 

O Santander aposta em modelo descentralizado de incentivo à 
inovação. Entre as iniciativas na área estão o Radar Santander 
Empreenda, concurso aberto a startups e fintechs; hackatons; e Lab 
033, onde as ideias são ‘prototipadas’ e testadas. Somando iniciativas 
de inovação e digitalização, o banco investe anualmente mais de R$ 
800 milhões, com crescimento entre 20% e 30% ao ano. 

Em 2020, o Itaú Unibanco contratou mais de 3,7 mil pessoas de 
tecnologia. Quase 300 deles cientistas de dados atuantes em uma 
área crucial para inovação. De 2018 até o primeiro trimestre de 2021, 
os desembolsos para desenvolvimento de soluções foi além do dobro. 

As soluções trazidas pelas fintechs podem complementar a 
prateleira de produtos e serviços bancários. O grau de conhecimento 
e expertise das fintechs com seus nichos é algo difícil de um banco, 
concorrer. 

Por exemplo, o BV (ex-Banco Votorantim), conhecido pelo 
financiamento de veículos, aposta em parcerias para expandir a 
receita em outros segmentos, como financiamento de energia solar, 
crédito estudantil e antecipação de recebíveis para PMEs. Ao todo, 
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são mais de 30 startups parceiras, entre elas, Guiabolso, Weel e 
QueroQuitar.  

!  

Seu fundo de corporate venture capital tem patrimônio de R$ 
400 milhões e já investiu em 25 startups. Neste ano, por exemplo, o 
BV investiu R$ 100 milhões na Trademaster, fintech de soluções 
financeiras e crédito B2B. 

Por meio do boostLAB, hub de negócios para empresas tech, o 
BTG Pactual vem fechando parcerias com fintechs e também alguns 
investimentos. Desde quando o programa foi lançado, em 2018, 44 
startups foram potencializadas, inclusive 70% delas fizeram negócios 
com as empresas do grupo BTG Pactual.                         

Inaugurado em 2018, o inovaBra habitat, espaço de coinovação 
em São Paulo funciona como um radar de oportunidades de negócios 
para o Bradesco. Ao todo, são 193 startups e 74 grandes empresas 
residentes, além de aceleradoras, investidores e parceiros 
tecnológicos. Apoia e investe em novas tecnologias, ajudando 
também na construção de algumas delas. 

O Itaú Unibanco assinou junto com o Bradesco um investimento 
na fintech Quanto em 2020. Também vem avançando em novas 
operações. Em 2019, o banco comprou a mineira de tecnologia Zup 
para acelerar o desenvolvimento de projetos de transformação.  
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Neste ano corrente, o fundo de venture capital da Kinea, 
gestora do banco, fez aporte na fintech Monkey Exchange, 
marketplace de recebíveis. O espaço de inovação Cubo, criado pelo 
banco há quase seis anos, soma quase 500 startups e 22 empresas 
mantenedoras. 

No Santander, a aproximação com startups ocorre por meio de 
programas de geração de novos negócios, como o Radar Empreenda 
Santander, via laboratório de inovação Lab 033, ou ainda por meio de 
investimentos do fundo de venture capital global. Seu fundo Mouro 
Capital, com mandato global, tem US$ 400 milhões sob gestão e já 
aportou recursos em mais de 30 startups no mundo. 

O BB tem parcerias com fintechs como ContaAzul, Spin Pay e 
Bom Pra Crédito, entre outras. No ano 2020, lançou seu programa de 
investimento para fazer os primeiros aportes com base em quatro 
teses de investimento: experiência do cliente, fintechs, agtech e 
govtechs. 

A combinação de tecnologia e regulação favorável possibilitou 
aos bancos digitais fazerem sombra aos incumbentes. Agora, ajuda 
na mão inversa: as grandes instituições começam a agir como 
fintechs. 

O BTG Pactual entrou no varejo bancário por meio de duas 
plataformas digitais. O Bradesco lançou uma carteira digital de 
pagamentos, chamada Bitz, voltada a desbancarizados. 

No caso do BTG, a plataforma BTG+ atende às pessoas físicas e 
BTG+ Business atendem às micro, pequenas e médias empresas. 
Representam a chegada do antigo Pactual no varejo bancário após 
quase quatro décadas como banco de investimentos.  

Para ele, foi um momento histórico, porque desde meados dos 
anos 90 discutia se o Pactual entraria no varejo e finalmente esse 
momento chegou. A casa ensaiava essa estreia desde a abertura a 
investidores de varejo do BTG Pactual Digital, sua plataforma de 
investimentos, em 2018. 

Como pano de fundo, há crescente consolidação de fintechs, 
bancos e corretoras para integrar serviços digitais de “banking” e 
investimentos. A chegada do BTG+ ocorre em um momento no qual a 
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XP corre para lançar seu serviço bancário aos clientes da corretora, 
com previsão de disponibilizar serviços de conta digital e pagamentos 
no quarto trimestre e o Nubank, maior banco digital do país com 30 
milhões de clientes, acaba de adquirir a plataforma de investimentos 
Easynvest. 

Neste processo das transformações tecnológicas, os grandes 
bancos de varejo também se movimentam para conquistar tanto 
parte do público desbancarizado, quanto atrair clientes demandantes 
de serviços virtuais. As maiores instituições lançaram contas digitais 
sem tarifas, com movimentação por aplicativos. O Bradesco foi além 
e criou fintechs, como o banco digital Next e a Bitz. 

Para o BTG, a concorrência direta com a XP tem levado o banco 
a acelerar o passo na corrida das plataformas. Os cartões de crédito 
vão ser disponibilizados para os clientes do BTG+ contando com um 
benefício de fidelização muito parecido com aquele criado pela XP no 
lançamento de seu cartão de crédito. 

 Trata-se de um “cashback” de investimentos, onde um 
percentual dos gastos com o plástico volta como um valor aportado 
em um fundo gerido pela asset do grupo. No BTG+, esse serviço foi 
batizado de Invest+. No caso da XP, o benefício ganhou o nome de 
Investback. 

O cartão “black” terá 1% de cashback, enquanto os modelos 
“platinum” vão reverter 0,75%. Mas alguns tipos de recompensas e 
campanhas podem elevar esse percentual para até 2%, no caso do 
black. 

A conta corrente transacional do BTG+ está disponível aos 
clientes já cadastrados na plataforma de investimentos BTG Pactual 
Digital. O banco pretendia ofertar a abertura de contas a qualquer 
interessado.  

Em um primeiro momento, os clientes do BTG Digital poderiam 
utilizar funcionalidades, como pagamentos de contas, boletos, 
transferências e portabilidade de salário. Depois, outros produtos 
seriam incorporados, como cheque especial, financiamentos de 
veículos, “home equity” e seguros. 
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O CEO do BTG vislumbra um potencial exponencial de 
crescimento para a nova plataforma de varejo do banco. Em cinco 
anos, metade da receita do BTG Pactual poderia vir do varejo digital. 

Junto com o BTG+, o banco lançou uma segunda plataforma 
voltada às micro, pequenas e médias empresas. A BTG+ Business, 
em um primeiro momento, vai focar em operações de financiamento 
para as MPMEs. 

Estava clara a decisão de começar pelo crédito. Uma pesquisa 
da instituição, citada pelos sócios, indica 54% das empresas de 
menor porte classificam os serviços bancários existentes como “ruim” 
ou “muito ruim”. As reclamações são várias: crédito caro, burocracia, 
dificuldade no atendimento e demora para os pedidos ser resolvidos. 
Na plataforma 100% digital, as operações são contratadas on-line e 
liberadas no mesmo dia. 

O BTG+ Business pretendia lançar serviços de gestão 
financeira. Entraria no 'cash management' e traria soluções de 
pagamento de fornecedores, de folha de pagamentos, transferências 
e outras. 

BTG X Banco XP 

Banqueiros de negócios buscam iludir os especuladores na 
bolsa de valores, isto é, seus acionistas minoritários. São, 
habitualmente, “vendedores de ilusões”. Os controladores justificam 
assim a não distribuição de dividendos e a ameaça de diluição das 
participações acionárias daqueles minoritários com novos follow-on 
(ofertas subsequentes de ações). 

Até alguns anos atrás, havia a expectativa de o BTG Pactual 
fazer uma aquisição para se tornar um banco de varejo como os 
“bancões” [big five]. Na época, era imprescindível ter uma vasta rede 
de agências para atuar no segmento.  

No início de 2021, a instituição finalmente abriu sua operação 
para pessoas físicas. Deu-se por meio de estrutura digital totalmente 
construída internamente. O roteiro mudou, mas os planos 
continuaram demasiadamente ambiciosos. 
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O BTG+, como foi batizado o novo negócio, terá pela frente o 
desafio de encontrar seu espaço em um mercado já tomado por 
fintechs e bancos digitais, além das instituições financeiras 
tradicionais. A missão se faz ainda mais difícil porque tem em vista 
um público não apenas bancarizado, mas também cortejado pelos 
rivais. 

Para atrair esse segmento, o plano é se posicionar como um 
banco completo e uma espécie de organizador da vida financeira dos 
clientes. Anunciou o fanfarrão: “vim para ficar e para ser relevante. O 
varejo pode se tornar um dos maiores negócios do BTG”, afirmou um 
sócio do banco e chefe do BTG+, em entrevista ao Valor (09/02/21). 
“Não vamos ser coadjuvantes.” 

Ao falar detalhadamente sobre a estratégia do BTG+, disse sua 
previsão é o negócio se tornar rentável em até três anos e, com isso 
em mente, não deve abrir contas de forma desenfreada. O objetivo 
não é ter “milhões e milhões de clientes”, mas ter um relacionamento 
com menos correntistas para a operação gerar o retorno necessário. 

O banco busca principalmente a população de classe média 
para alta com uma vida financeira mais “complexa”: gente de bens 
com filhos em escolas pagas, capaz de usar cartões de crédito, viajar 
para o exterior e ter funcionários em casa são alguns exemplos da 
elite branca almejada. Para captar esse público, o BTG aposta em 
dois modelos de conta. Uma simples e gratuita, com transações 
ilimitadas. 

A grande expectativa, no entanto, reside no Plano Premium 
(bom nome para atrair incautos), com cobrança de tarifas, 
contrastando com a praxe entre bancos digitais e fintechs. Por R$ 
29,90 mensais, a modalidade dará acesso a benefícios como:  

o Simplypag, ferramenta de gestão de funcionários no eSocial;  

1. “tag” para pedágios;  

2. dez dias sem juros no cheque especial;  

3. monitoramento do CPF por meio de um serviço do Serasa; e  

4. acesso ao conteúdo da “Exame”, revista da qual o BTG é dono.  



!  245

Já pensou? É tudo desejado por essa gente consumidora do 
“me engana porque eu gosto”! “Acho as pessoas não se importam em 
pagar se veem valor no serviço”, avalia o prócer olhando para seu 
espelho. 

Com uso de dados, o banco também oferecerá ferramentas de 
gestão financeira e alertas relacionados a hábitos de consumo, por 
exemplo, avisando quando o cliente gastou demais com restaurantes 
no mês – em lugar de gastar com ele. 

No crédito, de acordo com o executivo, o BTG terá uma “oferta 
completa”. Cheque especial e cartões já estão disponíveis. Linhas de 
crédito pessoal serão lançadas até o fim de fevereiro. Crédito com 
garantia imobiliária (“home equity”) e linhas de financiamentos 
imobiliário e de veículos também estão previstas para os próximos 
meses. Já reparou tudo anunciado por banqueiro de negócios vir no 
futuro inescrutável? Está tudo sempre pré-visto! E jamais visto... 

O banco não revela, por enquanto, qual a dimensão planejada 
para o portfólio de crédito alcançar. No fim de setembro de 2020, o 
BTG Pactual tinha um saldo de R$ 68,3 bilhões em empréstimos e 
financiamentos, formado essencialmente por operações com pessoas 
jurídicas – cerca de 10% da liderança no mercado de crédito exercida 
pela Caixa com estoque de financiamento imobiliário em longo prazo. 
“Mas a gente quer o varejo ser algo relevante, representativo na 
carteira do banco”, diz. 

As sinergias com a plataforma de investimentos BTG Pactual 
Digital são óbvias, mas as estratégias são separadas e não há planos 
de unificar os dois aplicativos. Os dois vão ter apenas uma identidade 
parecida. 

O BTG+ começou a ser oferecido a clientes da área de 
investimentos em setembro de 2020, mas foi apenas na terceira 
semana de janeiro quando o banco abriu a operação para o público 
em geral. 

A operação do BTG+ começou a ser desenvolvida há pouco 
mais de um ano, embora os planos de um banco digital já existissem 
bem antes disso. Em maio de 2019, os planos começaram a tomar 
forma com a chegada de Amos Genish, ex-presidente da Vivo e da 
TIM, para ajudar o BTG a dar um olhar para o varejo digital. O banco 
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tem suas origens nas operações de crédito e mercado de capitais 
para grandes empresas. A conferir. 

Em contrapartida, a XP comunicou a contratação de José 
Berenguer, ex-presidente do J.P. Morgan para entrou como sócio na 
nova companhia aberta. Surgiram especulações sobre o caminho a 
seguir pela ex-corretora de valores: assumir o banco de varejo, atrair 
médias empresas, aumentar a carteira de fortunas.  

No fim do 3º. trimestre de 2020, ele assumiu o cargo de 
presidente do Banco XP. Lidera uma equipe de 300 pessoas, mas 
declara uma meta ambiciosa. “Meu mandato é bastante simples: 
junto com a equipe, tornar o banco de atacado o número um do 
Brasil em três anos”, disse o executivo ao Valor (03/10/20). 

Já destituído do terno e gravata e devidamente adaptado ao 
colete característico da ala jovem do mercado financeiro, Berenguer 
disse haver várias métricas possíveis, porque o ranking pode ser 
medido em ativos, em indicador de satisfação de clientes (NPS), em 
receita.  

“No nosso conceito, é principalmente de qualidade do serviço. 
Queremos ser a primeira ligação do cliente quando ele pensar em um 
produto de atacado”, disse. “Isso inclui ser o private banking principal 
da carteira de investimentos dele, ser o assessor em operação no 
mercado de capitais, atendê-lo para um contrato de hedge.” 

Sob o Banco XP ficam as áreas de banco de investimento, 
comandada por Pedro Mesquita, o private banking, tendo como chefe 
Beny Podlubny, e a recém-criada área de corporate, comandada por 
Gustavo Balassiano, na XP há cinco meses, oriundo do Itaú BBA.  

A atividade bancária de varejo já estava em fase piloto com 
conta e cartão de crédito, não ficaria sob Berenguer, mas sim a cargo 
de Gabriel Leal, sócio-diretor da corretora. Poderia, eventualmente, 
ter distinção de marca. 

Em rearranjo de áreas, os departamentos de câmbio, cobrança 
e pagamentos foram para o atacado. Mas a intenção é entrar na 
“briga de cachorro grande”.  

Por isso, o atendimento às médias empresas não será 
realocado, ao menos no momento, para o comando de Berenguer. A 
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cobertura de middle será via agentes autônomos, pois acredita dessa 
forma possuir mais vantagem competitiva. 

São 65 mil CNPJs na base da XP, entre os 2,36 milhões de 
clientes. No corporate, ficarão as companhias com mais de R$ 1 
bilhão de faturamento anual. Hoje são 600 grupos econômicos sob 
sua responsabilidade. Não ficam só no eixo do Sudeste. Vai ter um 
business forte de tesouraria, com gestão de caixa, câmbio, 
derivativos, desconto de fornecedores e outras atividades de bancos 
grandes. 

 O plano pode representar uma guinada na composição de 
negócios da XP. A expansão da companhia em duas décadas foi 
notadamente no varejo, sua área de origem.  

Com carreira nos bancões tradicionais, Berenguer sabe a 
concorrência ser pesada, mas ele considera a XP estar em um 
ambiente muito propício para acelerar o banco, com tecnologias mais 
novas, como Pix, nova central de recebíveis. São evoluções puxadas 
pelo mercado ou pelo Banco Central.  

Além do contexto, tem a vantagem da cultura da empresa. “Os 
bancos tradicionais são transatlânticos sem agilidade de jet ski. Aqui 
é o transatlântico capaz de mudar de direção rapidamente.” E ficar 
em zig-zag sem rumo... 

A agilidade, acesso a todos os níveis hierárquicos e flexibilidade 
para ajustar e aprovar produtos são notáveis. É um choque a 
velocidade de decisão. Um contrato de derivativo pedido em um dia é 
aprovado no seguinte. Em um banco grande leva no mínimo duas a 
três semanas. 

Desde o ano 2019, a XP galgou posições em banco de 
investimento, como coordenadora de emissões de dívida e ações. 
Começou pela proximidade com o investidor de varejo e cresceu com 
a capilaridade entre investidores institucionais.  

No banco de investimento, já era número um em renda fixa e 
estava entre os três maiores em renda variável, segundo o ranking 
Anbima. Tem uma proximidade grande com os emissores, não fica só 
na Faria Lima, isso a coloca em IPOs de gigantes regionais. A XP está, 



!  248

por exemplo, no sindicato do maranhense Grupo Mateus e da 
catarinense Havan. Xiii, queimou seu filme! 

No atacado, o banco também fará operações de crédito, mas a 
proposta não é encarteirar operações. Não quer ser um banco de 
ativos de crédito, mas concederá também crédito. Vai reter um 
pedaço, ficar com parte do risco, empacotar o restante e vender via 
fundos, para institucionais com demanda de produtos estruturados. 

A integração das áreas “sob um mesmo chapéu” vai 
potencializar a integração de negócios e a venda de um pacote 
completo para o cliente empresário. A XP está falando de maneira 
uníssona com o cliente, independentemente da porta onde ele entra. 
Vai gerir o patrimônio de alguém cuja empresa pode fazer emissão de 
dívida ou ações com um, estruturação e tesouraria com outro. Tem 
um cross-sell importante para potencializar muito seu negócio.  

Esse cross-sell abre espaço para esse empresário concentrar 
cada vez mais o relacionamento dele com a XP. No private banking, 
por exemplo, um cliente de altíssima renda tem em média conta em 
quatro bancos. A meta, como é as dos três demais, é atrair o maior 
percentual desse capital para a XP. 

A estimativa da XP é contratar logo cerca de 180 funcionários 
da área de tecnologia, voltados a desenvolvimento de software, 
ciência de dados e inteligência artificial. No ano 2020, foram mais de 
500 contratações de profissionais vindos de empresas como 
Facebook, Google, Amazon e Mercado Livre. 

A arquitetura das empresas está cada vez mais definida pela 
tecnologia. Ela deixa de ser uma “tiradora de pedidos” dos outros 
departamentos. Ainda assim, a chegada de um oriundo da área à 
presidência da XP marca a inédita escalação de um executivo de TI 
para o comando de uma instituição financeira relevante. Tecnologia 
sempre foi uma área de apoio para os bancos, embora os nomes 
fortes da área nunca tenham assumido a sua frente. 

Mesmo os bancos mais tradicionais começam a buscar formas 
de colocar a tecnologia no centro de seus negócios, dada a 
importância vital assumida por ela na competição. As principais 
instituições financeiras do país passaram a se organizar em “squads”, 
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times multidisciplinares voltados ao desenvolvimento de produtos e à 
resolução de problemas de forma mais rápida.  

Foi um aprendizado trazido pela concorrência das fintechs. Elas 
já nasceram dessa forma. Se os bancos buscam inspiração nas 
fintechs, estas tentam fugir do rótulo de “bancos” para ganharem 
clientes e se tornarem operações mais complexas. 

O Nubank, por exemplo, tem mais de 30 milhões de clientes, 
costuma se definir como uma empresa de tecnologia prestadora de 
serviços financeiros. Na XP, mirou-se nas “big techs” para propor o 
CTO (principal executivo de tecnologia) para o cargo de CEO.  

“Estamos lutando para ganhar a guerra, não para ser mais um 
participante. E a guerra vai ser ganha com tecnologia, de cloud a 
inteligência artificial”, disse seu ex-CEO. “Nossa agenda de tecnologia 
vai para intensidade máxima.” 

Muitos diretores de área nas empresas tratam “tech” como uma 
“software house” – “quero isso, preciso daquilo” – quando a 
tecnologia deveria estar na jornada do negócio. “Eu como CEO e 
Maffra como CTO estávamos o tempo todo falando dessa importância. 
Mas não tem forma mais clara de empoderar a tecnologia na empresa 
senão colocar o CTO de CEO.” 

No exterior, o movimento de promoção do CTO a CEO começou 
nas empresas de tecnologia, mas já tem sido visto em outros setores. 
Companhias como telecom e empresas de apostas e outras digitais 
colocaram os executivos de tecnologia no posto de presidente-
executivo. 

Uma pesquisa da McKinsey mostrou, mesmo antes da covid-19, 
92% das empresas já entendiam a digitalização demandar mudança 
no modelo de negócio. Sinalização dessa rápida transformação no 
mundo dos negócios está na bolsa de valores americana. As 
empresas componentes o S&P 500 tem idade média de 22 anos. Na 
década de 60, o índice era formado por empresas com 61 anos de 
existência, em média. 

Na XP, Benchimol assegura não vai desacelerar na presidência 
do Conselho de Administração, no cargo definido como chairman 
executivo. “No fundo, estamos formando uma dupla. Ele é o CEO 
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para dentro e eu sou o CEO da porta para fora”, diz. “Vou continuar 
na visão do negócio. E ele na visão do dia a dia, da execução, da 
tecnologia, da disrupção.” 

Ao assumir como CEO da XP, no dia 12 de maio de 2021, 
Thiago Maffra tinha a missão de acelerar o passo digital da 
companhia na sua primeira troca de liderança desde quando foi 
criada, há vinte anos. Seu papel seria transformar a plataforma que 
nasceu com investimentos numa operação completa de serviços 
bancários.  

A ambição, afinada com a do antecessor Guilherme Benchimol, 
era a ampliação da oferta, o cliente cortar o relacionamento com 
grandes bancos e fintechs e centralizar a vida financeira no Banco XP. 

Conta digital, produtos para empresas como “cash 
management” e crédito estavam entre as frentes a ser desenvolvidas. 
O alvo seria não só o público com investimento, se estenderia a 
aquele com renda para um cartão ou um financiamento imobiliário no 
futuro, mas a depender da fase de vida ainda sem possuir uma 
reserva financeira. 

Ao entrar em novos segmentos, o plano era brigar por uma 
parte maior dos R$ 800 bilhões de receitas do setor financeiro. Sua 
disputa se limitava antes a R$ 100 bilhões. Tem outros R$ 700 
bilhões disputar. Só em crédito, o setor captura R$ 500 bilhões. 

Para conseguir esse feito, a XP contava com o empurrão 
regulatório. Começaria a fazer crédito do zero, enquanto os bancos 
tinham uma relação de 10, 20, 30 anos com o cliente. Eles tinham 
dados não possuídos por outros players, mas quando tiver o ‘open 
banking’ – a autorização para o compartilhamento da vida financeira 
pelo cliente –, esses dados vão ser acessíveis. Assim, poderia 
modelar produtos e preço de acordo com essa radiografia. 

Guilherme Benchimol fica agora na presidência do Conselho de 
Administração. “Eu sempre acompanhei tudo como CEO, controlador 
e simultaneamente no Conselho, não é a melhor governança para a 
companhia”, afirmou. Maffra poderá ser um CEO muito melhor nesse 
mundo mais tecnológico, nos próximos anos, em lugar dele, porque o 
momento exige novas habilidades. 
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A expansão de serviços bancários não significa virar um banco 
à moda tradicional. No cartão, por exemplo, a XP cobra 3,69% ao 
mês, ante 14% do mercado. Cheque especial e poupança não serão 
produtos oferecidos pela XP. 

O modelo “asset light” vai prevalecer. A ideia é não entulhar o 
balanço com crédit. A XP fechou o primeiro trimestre com R$ 715 
bilhões em custódia de investimentos. Essa base já é rentável e 
permite uma maior flexibilidade na oferta de produtos e na política de 
preço. 

A conta digital deve ser uma das primeiras entregas, com 
funções de pagamento, transferências instantâneas (PIX), conta 
salário e cartão de débito. O crédito com garantia em investimentos 
já começou a ser ofertado e ao fim do trimestre somava R$ 4,7 
bilhões. 

A prioridade será o crescimento orgânico. M&A é uma 
consequência disso e a XP anuncia estar sempre aberta a olhar as 
oportunidades de Fusões e Aquisições. 

Não está definido o mix para a dupla listagem entre BDRs 
(recibos de ações) da XP na B3 e as ações na Nasdaq. A operação vai 
oferecer uma porta de saída para os acionistas do Itaú.  

Pelo acordo com o sócio Itaú, quando tiver aval regulatório, a 
XP deve incorporar a XPPart, empresa criada pelo banco para 
acomodar a participação de 40,5% possuída pelo conglomerado 
financeiro no capital da XP. A XP vai então distribuir aos acionistas do 
Itaú ações na Nasdaq ou BDRs no Brasil. E vai ser decisão de cada 
um vender ou não. 

A Itaúsa, juntamente com Itaú Unibanco Participações (IUPAR) 
e os controladores da XP, assinou acordo contendo os principais 
termos e condições relativos à proposta de incorporação da XPart 
pela XP e outros direitos e obrigações. A XPart é o novo nome da 
Newco, companhia com 41,05% detido pelo Itaú na XP.  

A XP apresentará à administração da XPart a proposta de 
incorporação. Os acionistas da XPart recebarão ações classe “A” da XP 
(ou o equivalente em BDRs) na proporção de suas participações no 
capital social total da XPart.  
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As partes envidarão esforços para realizar a incorporação em 
até 120 dias contados da segregação da XPart do Itaú no início de 
fevereiro de 2021. Até quando a incorporação for implementada, a 
XPart será parte do acordo de acionistas da XP, com os mesmos 
direitos e obrigações atribuídos atualmente ao Itaú.  

Quando implementada a incorporação, Itaúsa e IUPAR 
continuarão a ter direito de indicar dois membros do Conselho de 
Administração da XP, sendo um deles também membro do Comitê de 
Auditoria, enquanto detiverem, em conjunto, ao menos 5% do capital 
social da XP.  

Itaúsa e IUPAR não poderão alienar ações de emissão da XP até 
30 de outubro de 2021. Depois disso, poderão realizar até seis 
blocktrades a cada período de 12 meses. Com a incorporação, 
também haverá atualização da vigência do acordo de acionistas para 
até 30 de outubro de 2026. 

Se houver pressão de venda, em algum momento a XP poderia 
fazer a recompra dos ativos, mas essa não é a melhor forma de 
alocar capital. A venda tende a ser consumida por novos compradores 
ou atuais acionistas com desejo de aumentar o stake. Ela se colocar 
como contraparte desse fluxo de vendas de ações, recomprando-as, é 
uma possibilidade possuída por toda sociedade aberta. 

Fintechs sem Desejo de ser Chamado de Banco 

O banco Inter de atingiu a marca de 10 milhões de clientes, 
segundo Álvaro Campos (Valor, 23/03/21), e tem projeções ousadas. 
A expectativa é terminar o ano com quase 20 milhões, sendo 16 
milhões de correntistas e 4 milhões de usuários do marketplace do 
app, Ele se tornou aberto para clientes de fora do banco. 

A pandemia de coronavírus forçou o isolamento social e 
impulsionou os canais digitais. Ela é um fator para elevar o número 
de clientes, mas além disso tem a questão da força da marca e dos 
comentários favoráveis feitos pelos clientes. O Inter tem um NPS – 
métrica para medir a satisfação dos usuários – bastante elevado por 
atingir 80 pontos. 
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A abertura do marketplace para não correntistas aumentará 
bastante o mercado endereçável. O Inter não queria mais ser 
simplesmente uma instituição financeira, a ponto de a palavra 
“banco” sair do nome, mas sim ter um ecossistema para estar 
presente em todas as etapas do dia de uma pessoa. 

No quarto trimestre, as receitas de intermediação financeira 
foram de R$ 299,062 milhões, com crescimento anual de 16,2%, 
enquanto as receitas de serviços ficaram em R$ 195,7 milhões, com 
expansão de 128%. Desse total, R$ 38,7 milhões foram do 
marketplace. Ele não existia no quarto trimestre de 2019. 

Sobre o crédito em si, o Inter tem uma situação peculiar, 
porque boa parte de sua carteira tem garantias. Por isso, nem 
precisou elevar as provisões para devedores duvidosos tanto quanto 
os grandes bancos.  

Apesar do forte crescimento da base do Inter, essa expansão 
vem com um custo. No ano passado, o lucro da instituição foi de R$ 
5,6 milhões, com queda de 93%. Foi causada pelo aumento nas 
despesas. O retorno sobre o patrimônio (ROE) ficou em 0,2%.  

Espera o ROE ser baixo nos próximos três anos. Poderia 
entregar um ROE muito maior, mas deixaria de crescer, oferecer mais 
produtos, inovar na plataforma. 

Pelo aumento da receita por cliente, mesmo com o forte 
crescimento da base de usuários, e queda das despesas por cliente 
muito do ceticismo com o modelo de negócios de rentabilização da 
base pode ter sido ultrapassado. 

Sobre a concorrência, o CEO do Inter diz os principais 
competidores não serão nem os bancos tradicionais nem as big techs, 
e sim outros players digitais disruptivos, como Nubank, Mercado 
Livre, entre outros. Quem oferece monoproduto dificilmente terá 
escala e vida longa. Os vencedores serão grandes plataformas 
completas. 

No médio prazo, deve haver uma consolidação no segmento, 
mas para o Inter não faz sentido comprar um grande rival, visando 
aumentar a base de clientes. Pode sim haver aquisições menores, 
para complementar o portfólio. Em setembro de 2020, a instituição 
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captou R$ 1,2 bilhão em uma oferta subsequente de ações (follow-
on). 

!  

Se até pouco tempo atrás as fintechs eram vistas como a maior 
ameaça à hegemonia dos grandes bancos, aos poucos essa percepção 
vem mudando. 

 Primeiro porque várias das com maior visibilidade atuam em 
meios de pagamento e novos segmentos. Estão surgindo graças a 
tecnologias recentes, como o Pix e open banking, e ainda não batem 
de frente no varejo bancário. Segundo porque as próprias fintechs 
cada vez menos enxergam os bancos como rivais, segundo Álvaro 
Campos (Valor, 23/12/20). 

Pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs) e a consultoria e auditoria PwC mostra apenas 10% das 
fintechs enxergam os bancos como competidores, índice bem menor 
se comparado ao ano anterior, quando eram 18%. Para 46%, os 
bancos já são parceiros (de 35% em 2019) e para outras 29% são 
possíveis parceiros (de 28% no ano passado). Uma parte restante de 
15% vê os bancos como potenciais compradores, ante um patamar 
de 20% na edição anterior da pesquisa. 
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Dos fundadores de fintechs, 55% já tinham atuado no setor 
corporativo no mesmo ramo, ou seja, muitos saíram do próprio setor 
financeiro. Além disso, 96% das fintechs consomem e 74% delas 
oferecem serviços via APIs, indicando uma grande interligação dos 
novos players com os incumbentes. Estes têm a incumbência, isto é, 
a autorização, o dever e a obrigação de ser bancos completos. Entre 
os segmentos com APIs mais usados estão: pagamentos (48%), 
criação virtual de contas (38%) e criação e validação de usuários 
(37%). 

Os bancos têm o fundamental ainda não possuído pelas fintechs 
iniciantes: dinheiro para investir, ampla base de clientes e uma marca 
conhecida. Já as fintechs trazem inovação, agilidade, estão focadas 
em resolver problemas específicos, então, essas parcerias fazem todo 
sentido. 

Muitas fintechs precisam de licenças bancárias, por isso, há a 
necessidade indiscutível de parcerias. Elas atuam em segmentos nos 
quais os grandes players não têm interesse comercial. 

Das fintechs ouvidas, 44% estão desenvolvendo soluções para 
open banking e Pix; 16% apenas para o Pix; 13% apenas para o 
open banking; e 27% não trabalham com essas tecnologias.  

Quase todos os tipos de fintechs envolvem transferência de 
valores em algum momento do processo. O Pix torna esse trânsito de 
recursos mais eficiente e barato.  

Esses dois aspectos são uma revolução na “indústria 
financeira”, por isso, têm um potencial gigantesco. Ainda mais 
barreiras vão cair. No Reino Unido, levou dois anos após o início do 
open banking para, de fato, ele ter um impacto no mercado bancário. 

 Os cinco principais segmentos de atuação das fintechs são:  

1. crédito, financiamento e negociação de dívida (21%);  

2. meios de pagamento (16%);  

3. gestão financeira (9%);  

4. bancos digitais (9%); e  

5. tecnologias como open banking e Banking as a Service (9%).  
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Essa última categoria nem apareceu na edição do ano anterior 
da pesquisa e se coloca em 5º. lugar. 

Outro aspecto de demonstra a intenção das fintechs de inovar e 
não competir diretamente com os bancos em serviços já existentes: a 
disposição de participar dos ambientes de sandbox regulatório criados 
pelas autoridades. Das empresas ouvidas, 53% pretendem participar 
do sandbox do Banco Central, 7% da iniciativa da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e 2% da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

“O foco em serviços diferenciados para o consumidor explica as 
principais apostas tecnológicas das fintechs para o futuro. Inteligência 
artificial, aprendizado de máquina e análise de dados serão 
tecnologias essenciais para aprender o comportamento dos usuários e 
fornecer alto nível de personalização, na forma de produtos e serviços 
adaptados a necessidades específicas, mesmo antes que o cliente 
sinta que precisa deles”, aponta a pesquisa. 

O estudo da ABFintechs e da PwC também mostra 42% atuam 
no atendimento a empresas e pessoas (B2B e B2C), 40% só em B2B, 
16% só em B2C e 2% em outros. No ano passado, o foco em pessoa 
física era bem maior: 50% em B2B e B2C; 29% em B2B e 21% só 
em B2C.  

“A mudança indica maior confiança dos clientes corporativos 
nessas empresas e disposição crescente das fintechs de assumir 
riscos. Depois de amadurecerem suas plataformas com pessoas 
físicas, elas passam a fornecer serviços de maior complexidade para 
pessoas jurídicas. Esta exigem, por exemplo, cadastros mais 
sofisticados, com base em contratos sociais não padronizados nem 
digitalizados”, afirma o estudo. 

Esse aspecto também corrobora os outros dados indicadores de 
um amadurecimento da fintechs. Geralmente, em modelos B2C é 
preciso crescer muito a base de clientes até a companhia se tornar 
lucrativa, enquanto em modelos B2B com poucos contratos fechados 
a startup já pode passar a dar retorno.  

A pesquisa da ABFintechs e PwC mostra, no ano inicial da 
pandemia, 52% tiveram faturamento acima de R$ 350 mil por ano. 
Na edição anterior, eram 50% e, dois anos antes, 46%. 
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Em termos de capital, 64% das fintechs financiam suas 
iniciativas só com capital próprio. Das restantes com investimentos 
de fora, 37% delas captaram entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. No 
exterior, o dinheiro compete pelos empreendedores, e aqui os 
empreendedores competem pelo dinheiro.  

Para a ABFintechs, “com toda a inovação incentivada pelas 
novidades no sistema bancário e a necessidade de reinvenção em 
meio à uma pandemia global, as fintechs passaram por um longo 
período de amadurecimento e pavimentaram com disrupção os seus 
caminhos em meio à crise. Como resultado, o setor está fortalecido, 
com atuação mais diversificada, oferecendo novos serviços e 
alcançando um novo tipo de público.” 

Na pesquisa do ano corrente pode ser incluída uma pergunta 
sobre fusões e aquisições. São cada vez mais frequentes as notícias 
de M&A envolvendo fintechs. Não existem indicadores claros sobre 
isso, mas parece ser uma tendência sim. 

A pesquisa ouviu 146 fintechs entre setembro e outubro de 
2020. A ABFintechs tem 417 associados e mapeamentos 
independentes indicam existirem entre 750 e 800 fintechs no Brasil. 

Bancos versus Fintechs 

Se até poucos meses atrás a palavra mais presente nas 
conversas entre bancos e fintechs era “cooperação”, agora essa 
relação passa por um momento mais tenso. Com algumas novatas 
como Nubank e Ebanx recebendo aportes de centenas de milhões de 
dólares e uma nova fase do open banking, as instituições financeiras 
tradicionais deixaram de lado a postura mais reservada para marcar 
posição. 

Na abertura do principal Congresso de Tecnologia Bancária do 
país, realizado em junho de 2021, o presidente da Febraban subiu o 
tom ao afirmar: “enquanto a economia brasileira teve retração de 4% 
no ano passado, os bancos, e não fintechs, deram às famílias e às 
empresas volumes inéditos de crédito”.  

As instituições financeiras não só falam de tecnologia, mas 
fazem inovação. “Não têm vergonha de serem bancos, muito ao 
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contrário, e também não se escondem atrás de letras, marketing e 
grifes.” 

O presidente da Febraban afirmou ainda os bancos não viverem 
uma “crise de identidade”. “Não somos como alguns, tendo crescido 
bastante, já alcançando o tamanho de bancos, parecem bancos, 
agem como bancos, mas preferem se dizer serem apenas empresas 
de tecnologia.” 

A fala gerou respostas das fintechs. O presidente da Associação 
Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e co-fundador da Open Custo de 
oportunidade, resultado da fusão de Rebel e Geru, afirmou não se 
pode esperar o Brasil continuar vivendo em um sistema financeiro 
“antiquado”, exclusivo de dezenas de milhões de pessoas e com um 
dos maiores spreads do mundo. “Os bancos precisam se adaptar à 
realidade moderna, não adianta ficar chorando, ou vão se tornar 
datilógrafos lamentando a chegada do computador.” 

O representante da Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs) disse as fintechs estarem resolvendo problemas reais, 
criando negócios disruptivos e colaborando para reduzir a 
concentração bancária. “Com as fintechs quebrando oligopólios, 
desafiando as estruturas do status quo, atraem a atenção de 
investidores internacionais. Eles chegam com cheques enormes. Isso 
está chamando atenção dos incumbentes. Eles agora precisam se 
afirmar, mostrar estarem prestando seus serviços”. 

No mesmo evento da Febraban, os presidentes dos seis maiores 
bancos do Brasil criticaram a chamada “assimetria regulatória”. “A 
partir de um certo tamanho, é importante ter as mesmas regras para 
bancos”, defendeu o BTG Pactual. “Somos a favor da competição, mas 
também da isonomia”, afirmou o presidente do Itaú, dizendo a 
equidade de exigências para bancos a partir de determinado tamanho 
deve ser observada para a segurança do depositante. 

Os cinco maiores bancos de varejo do país têm quase 80% do 
mercado crédito, mas o crescimento das fintechs tem mudado um 
pouco o cenário. “A arena competitiva mudou drasticamente, basta 
ver market share de valor de mercado de cada um aqui”. “O sistema 
financeiro hoje não é mais composto por seis bancos, tem pluralidade 
relevante”, exagerou o presidente do Santander. 
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Mesmo reconhecendo a importância da competição e 
concorrência no setor, é preciso se trabalhar com um marco 
regulatório em bases mais homogêneas. “O Banco Central do Brasil 
adota o termo ‘open finance’. Temos de abrir tudo, as bases de dados 
das varejistas, das empresas de tecnologia e dos bancos também. 
Estamos no caminho certo, só é preciso prestar atenção ao desenho 
regulatório.” 

Em resposta à ideia de as fintechs terem vantagens 
competitivas em termos de tecnologia e inovação, o presidente do 
Bradesco afirmou: “ao longo dos anos, as instituições financeiras 
tradicionais fizeram investimentos vultosos para chegar onde estão. 
Isso tem de ser respeitado, é propriedade intelectual, industrial.” 

O presidente do Banco do Brasil criticou o cronograma do open 
banking por ser bem apertado. Seria preciso prestar atenção na 
questão da segurança da informação. “Existem instituições operando 
como bancos, mas ‘disfarçadas’ de instituições de pagamento, 
startups. É preciso corrigir isso. Os bancos de verdade têm um custo 
de capital até seis vezes maior, segundo alguns modelos”. 

 O presidente da Febraban combateu ainda a “percepção 
equivocada” de os bancos não gostarem de concorrência. A 
concorrência é fundamental e saudável para todos os setores, 
inclusive para o bancário.  

“O setor bancário apoia e, além disso, colabora com a agenda 
acertada de competitividade adotada pelo Banco Central. Ele é 
favorável a medidas para estimularem a competição e a entrada de 
novos players , preservando-se a isonomia de regras”. 
Equivocadamente, talvez como cacoete, não fala de sistema bancário, 
incluindo os clientes, classificados como “público não-bancário”. 

Um dos principais pontos de atrito entre bancos e fintechs é a 
figura da chamada “instituição de pagamento”, criada em 2013. As 
IPs gerenciam contas de pagamento.  

No uso pelo consumidor se parecem bastante com uma conta 
corrente, mas têm uma diferença essencial em termos operacionais. 
O dinheiro das contas de pagamento fica apartado dos recursos 
próprios da instituição e precisa ser obrigatoriamente alocados em 
títulos públicos.  
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Já as contas correntes são um instrumento de captação dos 
bancos. Eles até podem usar o dinheiro em depósitos à vista para 
emprestar para outros clientes, mas por conta de sua liquidez o 
aplicam para carregar títulos de dívida pública. Com a equivocada 
pressuposição de eles se alavancarem com base nesse funding 
barato, estão sujeitos ao recolhimento de compulsórios, onde não são 
remunerados pelos custos fixos e variáveis, empregados para sua 
captação. 

Outro ponto de divergência é o chamado risco sistêmico, 
quando uma instituição se torna tão grande a ponto de eventuais 
problemas podem afetar todo o sistema financeiro. Nubank, com 40 
milhões de clientes, e PicPay, com 50 milhões, são os principais 
exemplos citados nessa discussão. Evidentemente, o risco de uma 
corrida bancária é diferente para quem opera contas de pagamento, 
porque os recursos dos clientes têm de estar apartados para carregar 
títulos de dívida pública. Outro ponto a se examinar é o porte típico 
desses “milhões” de clientes: talvez a maioria seja composta por 
adolescentes compradores de acesso a jogos eletrônicos virtuais. 

“Competição é importante, mas é preciso ver a questão 
sistêmica. Quando começa a ter operações de fintechs com 5 
milhões, 15 milhões, 20 milhões de pessoas, uma falha pode ser 
sistêmica. Nós vimos isso no ano passado, com o pagamento do 
auxílio emergencial. Uma fraude pode afetar centenas de milhares de 
pessoas”, comentou o presidente da Caixa. 

Em novembro do ano passado, o Banco Central do Brasil abriu a 
consulta pública 78 sobre o tratamento prudencial aplicável aos 
serviços de pagamento. A minuta original prevê a criação de três 
tipos de conglomerados, com exigências diferentes de capital. 

Para o diretor-presidente da Zetta, entidade criada em março 
deste ano para representar instituições como Nubank, Mercado Pago, 
Moville e Banco Inter, hoje existe uma regulação prudencial 
proporcional ao risco representado por cada grupo delas para o 
sistema financeiro nacional.  
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5.3. Tecnologia Corporativa 

Revisão de Normas Trabalhistas 

O governo federal deve editar novo marco legal para simplificar 
e desburocratizar as portarias e normas trabalhistas. As cerca de 2 
mil normas infralegais administrativas foram avaliadas pelo governo 
nos últimos dois anos. Devem ser reduzidas a 15 atos. A ideia é 
desburocratizar e simplificar para melhoria do ambiente de negócios. 

“Com essa simplificação, serão devolvidos cerca de R$ 200 
bilhões em normas obsoletas para o setor produtivo sem ser dado um 
passo atrás na proteção do trabalhador” disse o secretário especial de 
Previdência e Trabalho. Anunciou a medida na live sobre “Relações 
Trabalhistas Pós-Pandemia” promovida pelo Valor (01/07/21). 

Os 2 mil atos normativos administrativos infralegais estavam 
obsoletos. Serão transformados em 15 atos revisitados, simples e 
palatáveis, para ser compreendido pelo empregador, empregado e 
sociedade civil. Os atos cobrem segurança e saúde do trabalho e 
excluem portarias sem corresponderem mais à realidade do trabalho. 

 Essas normas foram analisadas pela Comissão Tripartite 
Paritária Permanente (CTPP), fórum oficial do governo federal, desde 
1966, responsável por discutir temas de segurança e saúde no 
trabalho, em especial as Normas Regulamentadoras (NR). Tem como 
competência principal estimular o diálogo social para melhorar as 
condições e o ambiente de trabalho. 

A comissão conta com representantes de empresas, 
trabalhadores e governo. Quase todos os novos atos foram aprovados 
em consenso por audiências públicas. Passou-se dois anos analisando 
e retirando tudo aquilo sem norma legal para respaldar e necessário 
de ser revisado. 

De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, 
a legislação trabalhista tem de ser mais dinâmica, menos burocrática 
e mais simples ao tratar das relações de trabalho, para gerar novas 
oportunidades de negócios. 

Segundo a presidente do TST, mesmo os trabalhadores 
autônomos precisam ter alguns direitos assegurados. Para ela, seria 
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importante garantir uma proteção previdenciária não só para 
aposentadoria, mas para coberturas em caso de doença. Além disso, 
enquanto não há lei, pode se assegurar jornada de trabalho e 
intervalo dos dias trabalhados por acordo ou convenção coletiva. 

 A pandemia também deixou mais evidente a dificuldade 
enfrentada pelos jovens de 15 a 29 anos em buscar uma primeira 
oportunidade de emprego e também da chamada geração “prateada”, 
acima de 55 anos. Todos sofrem com o desemprego em longo prazo. 
Agir com políticas públicas significa não ficar só olhando para o 
mundo formal, mas também para informalidade como nova realidade. 

Relações sociais e de trabalho precisam ser revisitadas e 
acompanhar as mudanças na atividade econômica. Com a pandemia, 
atualmente dois terços dos profissionais de áreas internas dos bancos 
estão em trabalho remoto ou híbrido. Considerando a digitalização 
dos clientes, 53% das transações bancárias são feitas pelo celular. 

A legislação precisa acompanhar as mudanças para as novas 
funções possam se adaptar ao mercado de trabalho. Os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhista devem se atentar para o 
fato de a Inteligência Artificial irá manipular os dados e daí haverá 
corrida grande por monetizar dados em emprego de trabalho 
humano.  

O total de transações bancárias subiu de 65 bilhões para 103 
bilhões entre 2016 e 2020. Mais dados estão transitando e novas 
funções surgem, como o detetive de dados, os profissionais para 
cuidarem da análise e da ética dos dados, da segurança e custódia 
das informações, da venda de dados e do combate às fraudes 
cibernéticas, crescentes de forma exponencial, demandando mão de 
obra qualificada contra esse inimigo invisível. 

A Emenda Constitucional no 45, de 2004, deu à Justiça do 
Trabalho a incumbência de julgar todas as relações decorrentes do 
trabalho. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar conflitos 
de trabalhadores autonômos, mesmo regido por leis específicas, mas 
não esse o entendimento não tem prevalecido no STF. 

O Supremo tem decidido, se não houver vínculo de emprego, 
como o caso de representantes comerciais, ou até em cenário mais 
amplo, na discussão sobre complementação de aposentadoria, a 



!  263

competência seria da Justiça Comum ou da Justiça Federal. Apesar 
das decisões, considerada a variedade do tema, ainda está em 
formação o entendimento sobre a competência da Justiça do Trabalho 
para analisar esses novos conflitos sobre trabalho autônomo e/ou 
remoto. Ainda existe um longo caminho a percorrer para a fixação 
dessa competência. 

Sobre os conflitos gerados em decorrência do teletrabalho, ele é 
previsto em lei desde 2011. A reforma trabalhista (Lei no 13.467), 
em 2017, passou a disciplinar de forma mais específica. 

Podem ocorrer conflitos sobre o regime geral de trabalho fora 
das dependências da empresa e pontos não tratados pela lei podem 
ser regulamentados por meio dos acordos ou convenções coletivas ou 
até mesmo por acordos individuais. Isso pode reduzir litígios na 
Justiça do Trabalho. 

Equipamentos para Home Office 

Notebooks, monitores com tela grande, touchscreen e câmera 
embutida, e dispositivos de segurança e de biometria pelo 
reconhecimento facial são as principais vendas entre os 
equipamentos mais consumidos pelas corporações brasileiras, em ano 
impactado pela pandemia do coronavírus. Os investimentos mais 
pesados na infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), no 
segmento empresarial, em grandes servidores, por exemplo, foram 
quase deixados de lado, ao menos temporariamente. 

Os gastos das corporações brasileiras na infraestrutura de 
hardware, software e serviços para cloud computing, inicialmente 
previstos para crescerem na faixa de 7%, em relação a 2019, caíram 
para 2,8%. Ainda assim, em volume considerável, estimado em R$ 
23 bilhões, devendo crescer para R$ 24 bilhões em 2021. 

Em contraponto, as empresas procuram se adaptar, às pressas, 
à melhor forma de manter suas atividades remotamente, face à 
crescente demanda do home office. Estudo da consultoria Vanson 
Bourne, patrocinado Dell Technologies, em parceria com a Intel, 
mostra 58% das organizações no Brasil priorizarem investimentos em 
soluções para garantir o trabalho remoto e o home office.                                                 
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 Os notebooks tiveram um crescimento estratosférico de vendas 
no ano 2020. Até abril, já tinham sido vendidos 548,1 mil PCs, 300,9 
mil dos quais foram notebooks. Teve falta de produto, os preços 
aumentaram (o preço médio de um desktop ficou em R$ 3,6 mil e de 
um notebook em R$ 4,3 mil) e muitas empresas tiveram de buscar 
equipamentos no varejo ou na locação. 

Na Positivo Tecnologia, fabricante brasileiro de computadores, 
com receita em torno de R$ 1,9 bilhão em 2019, a demandas por 
notebooks e tablets explodiu já em março de 2020. Houve retomada 
do mercado de PCs, especialmente nos segmentos financeiro, 
transporte e logística, saúde e no varejo. 

O crescimento dos monitores, de telas grandes, geralmente 
destinados a usuários de games, foi muito forte também no 
segmento corporativo. A preocupação foi apresentar monitores com 
webcam embutida e touchscreem para garantir melhor utilização em 
qualquer atividade de entretenimento, profissional e educacional. 

Além de desktops, notebooks, tablets, monitores, e toda os 
acompanhantes dos computadores, como roteadores wi-fi, teclados, 
mouses e impressoras, cresceram também as vendas de 
equipamentos de segurança e acesso e devices envolvidos no 
processo de pagamento de compras, sem necessidade de toque 
físico. Sistemas biométricos baseados na identificação digital, por 
exemplo, se tornaram obsoletos e foram substituídos pelo 
reconhecimento facial, que passaram a ser testados numa velocidade 
nunca antes vista. 

Uma multinacional italiana lançou mais de 30 novos modelos de 
soluções de produtos de biometria, principalmente leitores faciais e 
de QrCode. A FullFace, sediada em São Paulo, passou de 20 para 40 
os clientes do seu sistema de reconhecimento facial, que integra 
hardware e software para facilitar processos de autenticação 
biométrica. 

Migração para Nuvem 

A pandemia obrigou as empresas a acelerarem a transformação 
digital. A computação em nuvem é um elemento fundamental nesse 
ecossistema. Uma pesquisa realizada com 200 empresas brasileiras 
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de grande porte patrocinada pela Dell Technologies, em parceria com 
a Intel, coloca a adoção da “cloud” entre as cinco principais 
prioridades de investimento ao lado da segurança, análise de dados, 
trabalho digital e serviços de terceiros. 

!  

Para atender essa demanda os provedores de computação em 
nuvem dobraram suas apostas no mercado brasileiro. A IBM expandiu 
sua capacidade de nuvem pública com a inauguração do Multizone 
Region de IBM Cloud em São Paulo para atender toda a América 
Latina. Os clientes aceleraram estratégias de nuvem para garantir 
operações de trabalho remoto e dar escalabilidade aos negócios. 

 A Microsoft abriu uma nova região de datacenter, a Brazil 
Southeast, com sistema de recuperação de desastres e planeja para 
2021 o lançamento da Brazil South, mais uma zona de 
disponibilidade em sua nuvem para apoiar grandes cargas de 
trabalho. 

A oferta remota de soluções por meio da nuvem foi essencial 
para a continuidade dos negócios, garantir a segurança e 
conformidade nos processos. Atende a demandas de empresas por 
sistemas capazes de permitirem aos colaboradores o acesso aos 
materiais de trabalho para o dia a dia, incluindo videoconferências e 
navegação rápida na rede. 



!  266

A pandemia acelerou a migração tanto das empresas sem 
nuvens e necessitadas de manter suas operações em “home office”, 
como aquelas já em uma jornada de transformação digital com 
estruturas de atendimento centralizadas e projetos de automação e 
inteligência artificial rodando. 

A pressa em migrar para esse ambiente nem sempre é 
benéfica. Estudo da IDC sobre adoção de nuvem híbrida feito com 
cem empresas, mostra 49% delas não terem abordagem clara de 
modernização de aplicações. Pelo menos 22% pensarem em levar 
suas aplicações como estão para a nuvem, o que não é aconselhável. 

Um importante elemento a ser considerado é a automação e o 
monitoramento desse ambiente. Para isso não basta apenas um bom 
provedor de nuvem. Pequenas falhas em uma linha de código podem 
derrubar uma plataforma inteira de comércio eletrônico.  

A evolução do ambiente de nuvem prevê uma operação 
autônoma com a ajuda de Inteligência Artificial para detectar e 
corrigir problemas antes de acontecerem. 

Uma das soluções muito demandadas nesse período foi o 
desktop virtual – serviços de virtualização de aplicativos e área de 
trabalho executado na nuvem –, forma encontrada pelas empresas 
sem a capacidade de comprar novos notebooks para toda sua rede de 
colaboradores para garantir o fluxo de trabalho. 

Empresas com soluções de atendimento ao consumidor, como 
as de varejo, bancos e serviços, em especial aqueles já nativos 
digitais, a exemplo de aplicativos de transportes e entregas, são as 
mais beneficiadas pela elasticidade da nuvem para escalar negócios. 

Com o home office, a nuvem ajudou a ativar estações de 
trabalho, Conexões de Rede Virtual (VPN), acesso remoto a arquivos, 
colaboração e videoconferência. Aumentou a demanda do setor 
financeiro para o desenvolvimento aplicações nativas em nuvem e 
integração de soluções com o PIX, antes em processo de 
homologação.  

A adoção da nuvem ainda é incipiente no Brasil. Tem muito 
espaço para crescer no comércio eletrônico, varejo e bens de 
consumo. 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5.4. TeleMedicina: Tecnologia na Saúde 

Healthtechs com Investimentos de Capital 

Apesar da pandemia, startups da área de saúde não 
desaceleraram projetos voltados para outras enfermidades graves, 
como câncer e epilepsia. A fim de financiar pesquisas e o 
desenvolvimento de soluções, contam com investidores externos e 
parcerias com instituições de ensino, hospitais e incubadoras de 
negócios.  

Jacílio Saraiva (Valor, 08/06/21) informa: de acordo com o 
relatório Healthtech Report Brasil, da companhia de inovação Distrito, 
entre 2017 e 2020 foram injetados US$ 359 milhões no setor, em 142 
rodadas de investimentos. 

A Mendelics/meuDNA, de testes genéticos, recebeu R$ 75 
milhões desde a fundação, em 2019. A rodada foi liderada pelo 
empresário Laércio Cosentino, fundador da companhia de tecnologia 
Totvs e Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento 
(2003-2007). 

A empresa, parte do laboratório Mendelics, de análise 
genômica, já atendeu 300 mil clientes e identifica riscos de patologias 
como câncer e hipercolesterolemia (colesterol alto). Em 2021, incluiu 
no portfólio o meuDNA Bochechinha, teste de triagem neonatal que 
garante localizar mais de 320 doenças raras e graves. 

Com a identificação da mutação pelo teste genético, o usuário 
pode fazer um monitoramento mais detalhado com o médico, para a 
detecção precoce de doenças. O exame não exige pedido clínico e 
pode ser adquirido por qualquer pessoa acima de 18 anos. 

 Além de investidores externos, a meuDNA é financiada pelo 
Mendelics, no desenvolvimento de produtos. No último ano, ampliou 
os canais de venda em marketplaces, como o da Amazon, e em redes 
de farmácias, como Pague Menos e Raia-Drogasil. 

Também focada no auxílio ao tratamento do câncer, a curitibana 
PreviNEO utiliza inteligência artificial (IA) para estratificar o risco de 
desenvolvimento de cinco tipos da doença. No mercado desde 2015, 
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construiu uma base de dados com mais de 90 mil pacientes 
analisados.  

No último ano, conquistou clientes como o Hospital Real 
Português (PE) e a Unimed Curitiba. Está expandindo a plataforma 
para atuar de maneira preventiva com doenças cardíacas e mentais. 

!  
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Na Cor.Sync, o destaque é uma solução rápida de diagnóstico 
de infarto para o atendimento em emergências. Quando um paciente 
apresenta dor no peito, a equipe hospitalar coleta uma gota de 
sangue e insere a amostra em um biossensor. Basta aguardar oito 
minutos para ter o resultado da concentração de troponina, isto é, o 
marcador bioquímico utilizado para confirmar o infarto. 

O resultado é analisado por um algoritmo capaz de fornecer a 
probabilidade de o caso ser um infarto. Trabalha para tornar o 
diagnóstico mais intuitivo, sem a necessidade de estrutura 
laboratorial. 

A Cor.Sync existe há dois anos e espera iniciar as vendas da 
solução até o final de 2021. A ideia é terminar o ano com pelo menos 
dez hospitais pagantes, em seis Estados.  

A validação clínica está em curso no Hospital Israelita Albert 
Einstein. Mira um mercado de oito mil centros de saúde com 
atendimento de urgência. Investiu mais de R$ 500 mil na ferramenta. 

Além do Einstein, a startup de Macedo tem o apoio da 
incubadora de negócios Cietec e do SisNANO, laboratório de 
nanotecnologia da Universidade de São Paulo (USP). Recebeu cerca 
de R$ 1,3 milhão via editais de instituições de fomento, como a 
Softex e a Finep Inovação e Pesquisa.  

Está fechando uma rodada de investimentos com a Unimed 
VTRP, do Rio Grande do Sul, e a Bold Capital [empresa de 
investimentos em startups de saúde]. 

Na Epistemic, o carro-chefe é um dispositivo vestível, com seis 
eletrodos, capaz de prever crises epilépticas com 30 minutos de 
antecedência. Lançado em 2020, consumiu R$ 2 milhões em 
investimentos. De acordo com a CEO Paula Gomez, o total de 
usuários passou de 100, em maio de 2020, para 1,1 mil em maio de 
2021. Há 65 milhões de pessoas com epilepsia no mundo, segundo a 
OMS. 

Novos Modelos de Remuneração 

Novas estratégias de cuidados e formas de remuneração estão 
na mira da saúde. O sistema atual de pagamentos por procedimento 
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(conhecido como fee for service) valoriza a doença, enquanto o 
orçamento global, com meta ou limite de gastos conforme encontrado 
na saúde pública, tem a desvantagem de limitar os cuidados. A ideia 
de premiar a saúde, focando em medidas de prevenção, parece tão 
simples quanto revolucionária. Ela começa a ser adotada de forma 
crescente, inclusive no Brasil. 

Segundo Martha Funke (Valor, 08/06/21), observa-se maior 
interesse de fontes pagadoras nos pagamentos atrelados a desfecho 
clínico. Nesse caso, ocorre quando o paciente tem alta e um 
determinado prazo para não retorno ao hospital.  

Um dos desafios deste modelo é poder contar com os dados dos 
pacientes integrados em uma base única. Está em curso com a 
criação de plataforma digital pelo SUS para unificar informações de 
saúde de pacientes das redes públicas e privada, prevista no projeto 
de lei 3814/2020, recém-aprovado no Senado. 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) criou grupo 
técnico para avaliar o tema e selecionou para monitoramento 13 
iniciativas de 12 operadoras. Em 2019, na Saúde Suplementar, só 
1,31% dos valores pagos aos prestadores de serviços usaram 
modelos alternativos ao fee for service. 

Das experiências realizadas, o pagamento por performance 
(P4P), com incentivos (ou punições) financeiros para prestadores de 
serviços com base em resultados determinados, foi adotado em nove 
projetos. Cinco desses casos usaram o modelo chamado capitation, 
um valor fixo de remuneração para o médico/clínica de acordo com o 
número de beneficiários sob sua responsabilidade, geralmente 
atrelado à atenção primária à saúde (APS). O formato de pacote 
(chamado de bundle), com um valor fechado para tratamento de 
condição específica, foi adotado em três iniciativas. 

A Amil, por exemplo, submeteu o projeto Territórios Integrados 
de Atenção à Saúde (TEIAS), com base em capitation e 
compartilhamento de ganhos por meio de organizações de 
atendimento responsável (ACOs, em inglês). O modelo ACO foi criado 
pelo Medicare (EUA) em 2011, com 26 prestadores, para 
recompensar provedores com capacidade de manter seus pacientes 
saudáveis. Hoje, passam de 1,4 mil.  
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Em estudo em cinco países — Brasil, Argentina, Chile, Colômbia 
e México —, se identificou preliminarmente 55% de fee for service, 
35% de combinação com alternativas e o restante, principalmente 
hospitais públicos, com orçamento global. 

Por aqui, o Hospital Israelita Albert Einstein instalou escritório 
de gestão de valor (VMO, em inglês) em 2017. Desde então, 
estabeleceu padrões médios e desfechos para criar pacotes 
(bundles).  

Um deles é o de mastectomia. Inclui cirurgia, reconstrução, 
quimioterapia e radioterapia, com adaptações para casos com mais 
fatores de risco.  

Cirurgias de vesícula, bariátrica e endometriose são outros 
exemplos. Planos corporativos com atenção primária — e em alguns 
casos internações — saem do valor total por capitation. 

No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a unidade Vergueiro da 
instituição foi a primeira no país a implantar modelo alternativo ao 
fee for service. Hoje são 800 tipos de “bundles” em todas 
especialidades, exceto pediatria e obstetrícia. 

Criar mais opções de remuneração é uma demanda global para 
equacionar o crescimento de custos com maior expectativa de vida e 
aumento de doenças crônicas. 

O Fleury usa o modelo de capitation, inclusive com inclusão de 
atenção primária. A aquisição da Santé Corp, em 2018, e a criação de 
clínicas para cirurgias de baixa complexidade com alta no mesmo dia 
(day clinic) alimentam a estratégia.  

Outro pilar é a plataforma de serviços e telemedicina para 
atenção primária Saúde iD. Ela tem aplicativo, médicos como os de 
família e resolutividade de 89% dos casos. Essa opção agora chega 
com planos diretos para o consumidor. 

A solução é criar ecossistemas para sustentar acesso e linha de 
cuidado em toda a jornada. Desde dezembro, a rede investiu cerca de 
R$ 4,5 bilhões para comprar a rede de hospitais Laforte (SP), o 
Hospital São Domingos (MA) e o Hospital da Bahia. 
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Os fornecedores também traçam parcerias. A Medtronic avança 
no Brasil em compartilhamento de riscos em áreas como cirurgia 
bariátrica e diabetes e a GE Healthcare oferece modelos como 
pagamento por uso. Na Porto Seguro, um em cada cinco casos adota 
modelos de resultados compartilhados (share saving), orçamento 
ajustável (fixo ajustado em função de gravidade), pacotes ou 
capitation (este, principalmente com laboratórios). 

Em abril de 2021, a empresa lançou plataforma de combinação 
(matching) para o paciente encontrar o melhor médico para sua 
patologia. A partir de junho, oferecerá atenção primária com médico 
de família e programa de avaliação de sintomas por IA para triagem 
remota, seguida por telemedicina para anamnese completa e 
encaminhamento do paciente. 

Tecnologia no Ensino de Medicina 

Uma pesquisa da Royal Philips com 3 mil profissionais do setor 
de saúde com menos de 40 anos em 15 países, sendo 203 do Brasil, 
mostra os jovens brasileiros sentirem entusiasmo pelo potencial da 
tecnologia em suas carreiras, mas acham a formação médica não ter 
os preparado para os desafios digitais, para lidar com tarefas 
administrativas ou gerenciar o estresse em seu cotidiano. 

Muitos se formaram médico(a) apenas no papel. Até começar a 
fazer a plantões, nunca tinham visto um prontuário eletrônico. Depois 
da residência vai trabalhar no Hospital Sírio Libanês, por exemplo, e 
tem de exercitar o atendimento clínico ao mesmo tempo quando 
descobre novas ferramentas digitais.  

Para os médicos com entendimento de tecnologia, encontra a 
sua carreira na medicina. Complementa sua formação, faz um MBA 
em gestão de saúde e passa a atuar como “Chief Medical Information 
Officer” (CMIO), profissional responsável por liderar a implementação 
de tecnologia na área médica, fazendo a articulação entre o corpo 
clínico e a TI. 

A ascensão dos CMIOs está relacionada à realidade da maioria 
dos hospitais brasileiros: sistemas sem conversarem entre si, 
ferramentas digitais disponíveis feitas por quem “não é médico”, 
criando interfaces não amigáveis e estressantes para o profissional, 
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além da falta de treinamento dos profissionais para usar, desde um 
novo prontuário eletrônico até tecnologias mais sofisticadas.  

O mais escutado com relação à tecnologia é: esse sistema não 
foi feito por um médico. Grande parte hoje do estresse dos médicos 
vem dessa rotina de ter de lidar com ferramentas estranhas. Elas os 
levam a perder tempo e atrasam o atendimento”. 

Na pesquisa da Royal Philips, cujos dados estão sendo 
apresentados no Future Health Index 2020 (FHI), obtido por Barbara 
Bigarelli (Valor, 26/11/20), 70% dos profissionais brasileiros de saúde 
dizem sofrer com estresse relacionado ao trabalho e metade realiza 
tarefas administrativas sem ter sido treinado para isso. Embora 77% 
deles concordem os avanços na tecnologia médica aumentarem seu 
entusiasmo com relação ao futuro profissional, 70% afirmaram 
desejar ser treinados para o uso de tecnologias e, assim, usar dados 
digitais de pacientes de forma eficaz.  

Os médicos brasileiros demonstram um interesse mais profundo 
que seus pares de outros países no treinamento para qualificação ou 
novas habilidades. São muito otimistas a respeito de o uso da 
tecnologia pode impulsionar suas carreiras. 

Cerca de 55% desejam orientações sobre boas práticas para 
aplicação dessas ferramentas digitais. No dia a dia do trabalho, 
apontam para o desafio de lidar com interfaces não amigáveis e 
sistemas de hospitais que não se conectam: 61% acreditam ser 
necessária a interoperabilidade entre plataformas ser aprimorada.  

Hoje, se o médico atende um paciente em um hospital e recebe 
ele em outro não tem como ter acesso à mesma ficha. Mesmo os 
prontuários têm formatos, instruções e interfaces diferentes em cada 
hospital. Na prática, os médicos se vêm tendo de “preencher dezenas 
de campos de dados no atendimento e gastam o tempo quando 
poderiam estar conversando melhor com o paciente. 

Eles aprendem “no dia a dia” dos hospitais, tempos depois de 
sair da faculdade, a como usar novas tecnologias, prontuários 
eletrônicos e competências técnicas para atuar em cirurgias com 
robôs. Também investem por conta própria nessa qualificação e não 
tem formação ou orientação em telemedicina.  
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Quando se formaram, a telemedicina era um assunto polêmico, 
havia resistência para adoção, mas como a regulação deve ser revista 
e a telemedicina se instalou, de fato, eles acham fundamental o 
currículo da Faculdade de Medicina trazer orientações e debater 
aspectos como proteção de dados do paciente e assinatura digital. 
Eles também gostariam de ter aprendido noções sobre gestão 
hospitalar. 

A competência de gestão está sendo muito mais cobrada 
atualmente do líder médico. Com a digitalização na área impulsionada 
pela pandemia, há habilidades comportamentais buscadas hoje por 
empresas e hospitais: flexibilidade, agilidade e mentalidade de 
inovação. 

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), a mais tradicional do país, reconhece haver o desafio de 
inserir o ensino de tecnologia e de novas competências na profissão 
médica. Esse esforço começou na FMUSP há seis anos, com uma 
reformulação do currículo da graduação. Começou integrando 
conhecimentos entre as várias áreas, ao invés de focar no ensino 
separado de conhecimentos básicos, clínicos e práticos. 

A ideia era começar a cultivar uma nova visão, mais integrada e 
ligada à inovação, do Ensino Médico. Uma parceria com a Escola 
Politécnica (POLI-USP), desde 2017, tem permitido aos graduandos 
desenvolver novas soluções tecnológicas hospitalares a partir de 
design thinking. 

O Centro de Inovação Tecnológica, criada há dois anos no 
Hospital das Clínicas, possibilitou 350 alunos terem um contato, ao 
menos inicial, com tecnologias avançadas, como na cirurgia robótica. 

A discussão sobre competências para formar médicos mais 
digitais ganhou impulso na pandemia, com a viabilização da prática 
de telemedicina. Por essa razão, está inserindo no currículo, no sexto 
ano, conhecimentos e atitudes para os médicos trabalharem a 
tecnologia na vida deles e se habilitarem para a teleorientação. 

A habilidade de atender remotamente pacientes precisa ser 
incorporada na formação. A telemedicina se instalou e tem impacto 
muito grande no dia a dia como profissional de saúde, mas também 



!  275

todos os médicos têm de ser capacitados sobre regras para essa 
prática e para o cuidado remoto. 

As Faculdades de Medicina também precisam incorporar mais 
discussões envolvendo o processo de adoção de uma nova tecnologia, 
éticas sobre o uso dela, e quando faz sentido utilizá-la. Alguns locais 
do Brasil, incluindo grandes centros, têm extrema carência de 
qualquer uso mais digital. Por que o médico vai ser treinado para 
uma tecnologia se ele não usa e ela não é aplicada à população?  

O uso de tecnologia avançada está restrito a grandes hospitais. 
Eles têm mais recursos. Gera apenas oportunidade para poucos 
médicos terem acesso e um baixo número de pacientes se 
beneficiarem. 

Quase 60% dos profissionais disseram restrições orçamentárias 
nos sistemas de saúde serem a maior barreira para adoção de 
tecnologias. O IA e analytics ajudam hospitais na crise da covid-19, 
mas dificultam o desenvolvimento da carreira para 45% deles. 

5.6. Tecnologia no E-commerce 

Serviço de Logística para Concorrentes 

Formada pelas operações de Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto 
Frio), a Via deve lançar no quarto trimestre de 2021 um pacote de 
logística para vendedores on-line. A companhia vai oferecer seus 
serviços de coleta, armazenagem e entrega de mercadorias, que 
constituem o “fulfillment”, como uma plataforma aberta.  

Lojistas a vender em plataformas rivais, assim como os próprios 
“marketplaces” concorrentes, poderão usar os serviços da Via. Ela 
passará a explorar a atividade como um negócio autônomo. 

Um novo centro de distribuição, em Extrema (MG), será aberto 
em outubro para atender os vendedores, dentro do modelo “built to 
suit”, construído para locação pela Via. O centro começa neste ano a 
armazenar itens mais pesados, como refrigeradores e fogões. Há um 
centro de Jundiaí (SP) já voltado para o “marketplace”. 
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Quer ser o ‘hub’ de logística das empresas. São 27 centros de 
distribuição no país, tem estrutura já montada para isso. Um dos 
pontos fortes é a logística de pesados. Vai oferecer isso ao ‘seller’ e a 
outras companhias. Essa distribuição no país é cara e escassa e a 
logística da Via tem como atender. 

O movimento abre dois caminhos principais. Lojistas podem 
vender em qualquer site ou “app” e fechar acordos diretamente com 
a Via para o “fulfillment”. Neste caso, o vendedor pode deixar os 
produtos estocados nas centrais, e pela gestão da entrega, a Via 
recebe percentual sobre a venda.  

Segundo dados do site da rede, a taxa cobrada hoje no 
“marketplaces” varia de 13,5% a 16%, mas a empresa tem aplicado 
isenções temporárias para atrair vendedores. A Via não informa as 
taxas no fulfillment. 

Outro caminho endo desenvolvido é o “marketplace” de 
qualquer empresa, como uma varejista rival, incluir, na hora de cotar 
a entrega, a opção de distribuição de itens pesados pela Via. Em 
outras cadeias, a Americanas faz entrega de itens maiores (acima de 
30 kg) para os seus vendedores e também oferece o serviço a 
“marketplaces”. O Magazine Luiza informa a GFL, empresa do grupo 
na área, também atender outras varejistas no envio de produtos 
pesados. 

Poucas redes fazem esse serviço de envio de pesados porque 
ele é complexo e caro se não tiver um grande volume de entrega e 
uma rede logística ampla. A Via pode estar vendo essa competição 
entre os ‘marketplaces’ e buscando criar um negócio paralelo onde 
sabe navegar melhor. Pode ainda reduzir eventual ociosidade de sua 
estrutura. 

 Em relação aos acordos para oferecer o “fulfillment” a lojistas e 
outros “marketplaces”, o seller [vendedor] não vai operar com todos 
os ‘marketplaces’ do país, porque isso implica em aumento de custos. 
Mas vai precisar de logística, especialmente do item pesado.  

A Via pode até ajudar a concorrência. Não vê isso como um 
problema. Logística é um business para ela. 
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O ganho propiciado pela Via a outro ‘marketplace’ ao prestar o 
serviço é menor se comparado ao benefício criado para si, ao trazer 
esse ‘seller’ de outro ‘marketplace’ para perto dela. 

A aceleração do “fulfillment”, porém, será em etapas. Neste 
momento, há negociações em andamento com varejistas de moda 
para usarem a rede de distribuição da Via. Também estão no foco 
áreas como beleza, higiene e limpeza e ótica. 

Como no quarto trimestre há “Black Friday” e Natal, datas de 
alto tráfego, a ideia é deixar a estrutura pronta e avançar com 
fechamento de contratos, mas “rodar” mesmo o modelo no começo 
de 2022. 

A Via ainda estuda passar a operar, entre este ano e 2022, uma 
plataforma de logística de consumidores para consumidores. Ela fará 
o transporte de produtos entre pessoas físicas.  

Há também a expectativa de começar a vender em suas lojas 
físicas, da Casas Bahia e do Ponto, os produtos de terceiros do 
“marketplace”.  

Para esse modelo de distribuição a muitos públicos funcionar, a 
Via vem montando diferentes sistemas. Para atender, em grande 
parte, o lojista pequeno, lançou neste ano o sistema da Envvias, 
plataforma suportada pela ASAP Log, braço logístico do grupo. Nele o 
despacho é pelos Correios usando a tabela de frete da Via. 

Para vendedores um pouco maiores, o grupo coleta os produtos 
na empresa e entrega usando a sua malha logística. Ainda há a opção 
de entrega das mercadorias em lojas da Via. 

No caso das lojas, todas as 1,1 mil unidades da empresa estão 
aptas para operar como pontos de armazenagem de produtos 
vendidos pelo on-line, mas cerca de 500 estão mais ativas. Nem 
sempre ter todas as lojas habilitadas faz sentido. 

A coleta dessas mercadorias, loja a loja, leva a transportadora a 
pegar cinco itens em uma unidade, três produtos em outra. Fica mais 
complexo e caro. Nem sempre espalhar a rede faz sentido.  

Atualmente, cerca de 40% das entregas da empresa ocorrem 
em até 24 horas. Há um ano, eram 17%. Como a empresa começou 
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a explorar o “marketplace” depois das concorrentes, outras redes têm 
índices mais altos. 

Na busca por mais lojistas em negócio de competição 
crescente, em abril de 2021 a empresa passou a isentar, por três 
meses, novos vendedores da cobrança da principal taxa do 
“marketplace”, o “take rate”, pago pelo lojista sobre a venda. 

A B2W ofereceu isenções por um período em 2020. Na Via, isso 
foi anunciado em fevereiro e duraria até maio, mas ainda está sendo 
aplicado, e vale para lojistas até limite de venda de R$ 50 mil por 
mês. No seu site, a Via diz essa ação terminar em dezembro. São 
cerca de 26 mil vendedores no site e “app” (último dado de março) e 
cerca de 50% usam o Envvias, sistema próprio de logística da Via. 

Entre as projeções da Via está atingir entre 70 mil a 90 mil 
lojistas em seu “marketplace” até o fim do ano. Em março, relatou 
ter alcançado 26 mil. Além disso, ainda em sua estimativa o comércio 
eletrônico será responsável por dois terços das vendas totais do 
grupo até 2025, ante 21% em 2019 e 43% em 2020. 

Mudança da Dinâmica de Vendas e Distribuição 

Os números chamam a atenção e a tendência é se tornarem 
ainda mais atrativos. De acordo com o relatório Webshoppers 42, 
realizado pela Ebit/Nielsen, os varejistas de marketplaces 
movimentaram R$ 30 bilhões no primeiro semestre de 2020, o 
equivalente a 78% do faturamento do e-commerce no Brasil, com 
expansão de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Se por um lado as vendas cresceram, por outro, a necessidade 
de manter uma estrutura logística robusta se tornou ainda mais 
evidente. Dominar a distribuição significa oferecer ao consumidor 
uma boa experiência de compra e, consequentemente, assegurar o 
aumento das transações on-line. 

“Nunca foi tão necessário manter o controle desse processo, 
seja com estruturas próprias ou em parcerias bem alicerçadas com 
terceiros”, afirma a vice-presidente de operação da DHL Supply 
Chain, líder mundial em armazenagem e distribuição. 
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A maior participação dos marketplaces criou um novo cenário 
no país, com uma parcela das infraestruturas de transporte e 
armazenamento migrando do B2B para o B2C e modelos híbridos. O 
movimento exige expertise nas duas áreas, ampliando as 
oportunidades para os operadores logísticos e exigindo por parte das 
grandes plataformas a expansão das próprias soluções. 

Atento à transformação, o Mercado Livre destinou boa parte dos 
cerca de R$ 4 bilhões previstos para investimentos no Brasil em 2020 
ao Mercado Envios. O braço logístico do grupo opera 96% de todas as 
vendas do marketplace, sendo 51% delas por uma malha logística 
própria. 

No segundo trimestre de 2020, foram entregues 157,5 milhões 
de itens, 124,2% acima do mesmo período de 2019. Logística é 
investimento de longo prazo, portanto, foi necessário antecipar 
algumas iniciativas. 

Entre março e setembro de 2020, a companhia:  

• agregou 6.270 colaboradores terceirizados em suas operações 
de logística;  

• investiu em uma nova frota de caminhões para abastecer sua 
malha própria de centros de distribuição: 150 carretas, com 
capacidade para 5 mil pacotes, fazendo esse trabalho; e  

• inaugurou um centro de distribuição fulfillment, no qual o 
Mercado Livre responde por toda a operação, desde o estoque 
até a entrega, em Lauro de Freitas, no interior da Bahia, o 
primeiro no Nordeste e o único com operação 100% própria. 

Trata-se de um centro de distribuição estratégico porque 
permitirá dar um salto de qualidade grande na experiência do cliente 
naquela região, com entregas mais rápidas, a preços mais baixos. A 
nova operação foi crucial para o percentual de entregas fulfillment (a 
partir de um centro de armazenamento, embalagem e distribuição) 
em 24 horas saltasse de 55% em 2019 para 75% no segundo 
trimestre deste 2020. 

Com a participação das vendas do marketplace no faturamento 
da companhia saltando de 28,9% em 2017 para 61,2% no segundo 
trimestre de 2020, a B2W (Americanas.com, Shoptime e Submarino) 
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também investiu pesado na infraestrutura logística. Abriu quatro 
novos centros de distribuição este ano, dois deles no Nordeste, 
totalizando 21 operações, em dez Estados. Paralelamente, 
transformou todas as suas 1.700 lojas físicas da Americanas em 
minicentros de distribuição, assim como os mais de 3.000 pontos de 
venda dos varejistas parceiros. 

Com isso, a B2W Digital conseguiu fazer entregas a partir das 
lojas em até três horas. Também aumentou a oferta de lockers para 
retirada dos produtos em locais como lojas de conveniência, 
shoppings e até condomínios, totalizando 60 operações. Cerca de 
95% dos 70 mil vendedores da plataforma já utiliza soluções 
logísticas da B2W. 

Transformar as lojas físicas em minicentros logísticos vem se 
mostrando uma estratégia comum entre os grandes varejistas. Além 
de reduzir custos na última milha, integra o ponto de venda físico à 
plataforma on-line, garantindo maior robustez à estrutura logística. 

As operações da Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, 
no início do ano 2020, contava com 60 lojas funcionando nesse 
modelo. Passou a ter 380. 

Para dar conta dos 70 mil pedidos registrados pelo marketplace 
no primeiro trimestre, duas vezes acima dos ocorridos no mesmo 
período do ano anterior, a companhia acelerou a compra da startup 
Asap Log, especializada em soluções de logística urbana e conexão de 
transportadoras em etapas de longa distância. Além de trazer mais 
de 100 mil entregadores cadastrados, a startup ajudou na aceleração 
tecnológica e no apoio à entrega de itens menores. Antes não era sua 
especialidade. 

Quem também foi às compras foi o Magazine Luiza. Anunciou a 
aquisição da GFL Logística, plataformas de logística para comércio 
eletrônico, presente em 600 municípios, com 13 áreas de cross 
docking e 850 motoristas independentes. Ganhou eficiência na última 
etapa, reforçando sua estratégia de entregar cada vez mais rápido a 
custo menor. A chegada da GFL permitiu a LogBee, braço logístico da 
companhia para a “last mile”, ampliar seu alcance em 50%. 

Com a estimativa de a penetração do e-commerce nas vendas 
do varejo no país permanecer na casa dos 10%, a expectativa é o 
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processo de centralização e centralização do mercado, tanto dos 
operadores logísticos, quanto dos marketplaces, motivado pela 
necessidade de ampliação da estrutura logística, seja ainda mais 
acentuado. 
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6. Empresas Estatais e Estratégia Nacional-
Desenvolvimentista 

6.1. Crítica Neoliberal ao Planejamento Econômico em Longo 
Prazo 

Karl Polanyi mostra como a tentativa de desincrustrar o controle 
do mercado do comando da sociedade resultou, historicamente, em 
guerras militares e depressões econômicas. Em vão, os neoliberais 
seguem a própria cartilha ideológica. 

Cristiano Romero é editor-executivo do Valor Econômico. 
Apresenta, semanalmente, uma coluna em defesa do neoliberalismo 
incrustrado, desde os anos 80, na sociedade brasileira. 

Uma hipótese levantada por ele foi o projeto de Nação, aqui, 
estar sem Estado para executá-lo (Valor, 26/08/20). 

A sociedade brasileira deu um passo enorme em seu processo 
civilizador ao incluir em sua Constituição direitos e garantias 
fundamentais, até então, relevadas pelo Estado brasileiro. 

Direitos e garantias fundamentais têm como objetivo proteger o 
cidadão da ação do Estado, além de assegurar o mínimo para todas 
as pessoas habitantes neste imenso território, brasileiras e 
estrangeiras, tenham uma vida digna. 

A Constituição de 1988 se inspirou claramente na Declaração 
dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
anunciada em 1948, fruto do trauma provocado pela Segunda Guerra 
Mundial. Aquele conflito decorreu da ascensão de movimentos e 
grupos políticos extremistas de direita, cujo ideário rejeitava os 
princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, escrita durante a Revolução Francesa de 1789, a primeira 
tentativa de universalização dos direitos humanos. 

 O objetivo da Carta Magna brasileira foi conferir dignidade à 
vida humana e proteção dos indivíduos frente à atuação do Estado, 
que é obrigado a garantir e prezar por tais direitos e garantias. 
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Não é fácil a luta das sociedades contra o absolutismo de 
grupos políticos absolutistas e de Estados fundados em princípios 
autoritários. 

O documento da ONU, do qual o Brasil é signatário, baseou-se 
no da Revolução Francesa. Somente 199 anos depois, a Ilha de Vera 
Cruz consolidou um marco legal – a Constituição de 1988 – para 
universalizar direitos e proteger o cidadão da sanha autoritária de 
grupos, mesmo minoritários, decidindo a seu bel prazer os destinos 
do país. 

A Carta Magna, entre outras inovações, universalizou o acesso 
gratuito da população à saúde e à educação. Dois outros exemplos 
precisam ser mencionados, entre tantos outros: a instituição da 
aposentadoria rural e a criação de um benefício social (o BPC), 
recentemente, objeto de acalorado debate. 

No primeiro caso, trataram os constituintes de 1988 de 
entender o Brasil não poder ignorar o fato de, até a década de 1960, 
a maioria da população viver no campo. Tendo sido a economia com 
crescimento mais rápido na história da humanidade entre as décadas 
de 1950 e 1970, o processo de urbanização se deu forma acelerada.  

Gerou enorme desigualdade, entre outros problemas sociais de 
difícil solução. A aposentadoria rural, sem a exigência de contribuição 
dos beneficiários, foi o reconhecimento de milhões de brasileiros 
trabalhadores no campo não poderiam ser deixados ao relento. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi adotado para 
atender basicamente a dois públicos:  

• as pessoas incapacitadas de trabalhar por deficiência física ou 
mental, e  

• as idosas após 65 anos, vagando pelas cidades, principalmente, 
as capitais, sem emprego, sem vínculo familiar, sem registro de 
identidade, muitos, sem memória. 

A Civilização defende: esses cidadãos têm direito a receber um 
salário mínimo por mês. 

O Brasil escolheu a democracia como regime político e a 
economia de mercado como regime econômico. Os dois sistemas de 
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convivência humana, organização social, são imperfeitos por 
definição. 

Em ambos, a mercadoria mais valiosa é a informação, usada no 
seu conceito mais amplo, isto é, sem estar restrito a notícias 
jornalísticas. Quem detém mais informação, mais formação, tende a 
ter vantagens tanto no regime democrático quanto na prosperidade 
econômico.  

A democracia e a economia de mercado são uma espécie de 
corrida. Em tese, cabe ao Estado atuar para que todos os 
“corredores” partam da mesma posição: “ igualdade de 
oportunidades”. 

Enquanto alguns estão muito distantes dos “retardatários”, já 
na linha de partida, cabe ao Estado atuar para diminuir essa 
distância. O “contrato social” é assegurar a sobrevivência da 
democracia. 

Nos regimes democráticos, quem tem poder econômico 
costuma possuir também mais poder político sobre os demais 
cidadãos. Por essa razão, democracias avançadas não deveriam 
permitir, por exemplo, a existência de oligopólios no setor produtivo e 
financeiro. Porque têm um poder desmedido, tornam qualquer 
democracia um simulacro do necessário ser. 

As alternativas ao binômio democracia-economia de mercado 
são muito piores. Basicamente, porque negam a característica 
inerente a todo ser humano: o direito à liberdade. 

Tanto o caso da Previdência Rural quanto o do BPC, trata-se do 
reconhecimento de haver falhas nas democracias e em suas 
respectivas economias de mercado com as quais precisamos lidar. 
Não é possível alguém ainda ver mendigos nas ruas e pensar: “São 
vagabundos sem querer trabalhar”.  

A maioria trabalhava em empresas quebradas. Elas sucumbiram 
à sucessão de malfadados planos econômicos. Ademais, se esses 
brasileiros ao menos soubessem da existência do BPC... 

No Brasil, convive-se com a desigualdade e acha-se estar tudo 
certo, afinal, o livre arbítrio deve prevalecer sobre todas as coisas. A 
Constituição diz: não deveríamos pensar assim. Por qual razão nossas 



!  285

escolas não ensinam às crianças, desde a primeira idade, os 
princípios civilizadores consagrados por nossa Carta Magna? 

A Constituição de 1988 encerra um belo projeto de Nação, de 
uma Nação distante daqui. Mas, essa ambição de alcança-la só terá a 
chance de se materializar quando dotarmos o Estado brasileiro de 
características, hoje, não possuídas. O Estado atual é concentrador 
de renda e absolutamente desprovido de instrumentos para exercer 
seu papel. Precisa ser reformulado imediatamente. 
Elite do Funcionalismo versus Fim da Estabilidade 

Segundo Cristiano Romero (Valor, 16/09/21), o tema mais 
espinhoso da reforma administrativa em tramitação no Congresso 
Nacional é o da estabilidade dos funcionários públicos no emprego. 
Mesmo quando os parlamentares envolvidos nessa matéria 
asseguram, se houver alguma “flexibilização” desse direito inscrito na 
Constituição, a mudança só valerá para quem ingressar no serviço 
público depois de aprovada e regulamentada a emenda constitucional 
enviada pelo governo, a elite do funcionalismo vê com enorme 
preocupação possíveis alterações na estabilidade. 

Para deixar bem claro, o uso da palavra “elite” aqui é 
desprovido de qualquer ironia, ao contrário do acostumado a ver no 
debate público brasileiro. Um dos significados de “elite”, talvez, o 
primeiro, se refere ao de mais valorizado e de melhor qualidade em 
um grupo social. 

O Brasil já se chamou Ilha de Vera Cruz (além de Pindorama, 
Terra de Santa Cruz e Estados Unidos do Brasil) e Cristiano Romero 
usa essas deominações como ironia ao seu atraso histórico.  

O país possui em algumas áreas do serviço público pessoal de 
qualificação sem deixar a desejar quando comparado a seus pares em 
nações ricas. São reconhecidas ilhas de excelência - e o são por 
causa da alta qualidade de seus funcionários, recrutados por meio de 
concorridos concursos públicos - o Itamaraty, o Banco Central do 
Brasil, o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, a Receita Federal, a 
Polícia Federal, o CNPq, o INEP, o TCU, o IBGE, o IPEA, algumas 
Universidades Federais, para ficar apenas em órgãos da União. 

Não podem deixar de ser mencionadas três carreiras que 
floresceram depois da promulgação da Constituição, em 1988:  
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• os analistas de controle do Tesouro,  

• os consultores legislativos e  

• os gestores federais.  

Acompanhado de colegas do Banco Central do Brasil e do TCU, 
essa turma reúne a “nata” do funcionalismo público brasileiro. 

Não se tenha dúvida de isso resultar do esforço dos 
constituintes de 1986 (ano quando foram eleitos para escrever a nova 
Carta Magna do país) em criar um Estado moderno. Deve ser 
integrado por pessoas, por meio de seu esforço pessoal e submetidos 
a concursos rigorosos na maioria dos casos, selecionadas para 
conquistar o almejado emprego de funcionário público.  

Com algumas poucas exceções na lista mencionada, a maioria 
desses funcionários se sentiu atraída pelas carreiras públicas por 
causa dos salários, da estabilidade no emprego e de vantagens como 
aposentadoria integral e direito à paridade. Têm reajuste salarial 
idêntico ao de servidores da ativa. 

Essa estrutura foi criada para implantar a nova Constituição. 
Apesar de suas idiossincrasias, contempla, talvez, o primeiro grande 
projeto civilizador da história do país. 

Com todas as suas contradições, brasileiros de diversas origens 
e motivações nos encontramos no texto constitucional. Daí houve o 
espanto de alguns quando viram o tamanho da “conta”. Outros, neste 
caso, milhões, espantam com o fato de, decorridos 32 anos da 
promulgação, a Constituição “cidadã” ainda não ter melhorado sua 
vida. 

A evidente falência do Estado brasileiro não deveria ser 
atribuída aos aspectos civilizadores da Carta Magna, afinal, o setor 
público da Ilha de Vera Cruz gasta muito com poucos. Os exemplos 
são visíveis: no Orçamento Geral da União, anualmente, o governo 
federal abre mão de um pouco mais de R$ 300 bilhões (cerca de 4% 
do PIB) pelas seguintes razões: 

 1.  O governo deixa de arrecadar uma fortuna em benefícios fiscais 
concedidos, por exemplo, a multinacionais da indústria 
automobilística, à classe média (por meio da indefensável 
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dedução de gastos com saúde e educação da base de cálculo do 
Imposto de Renda), ao Simples Nacional (disfarce usado por 
empresas de médio e até grande porte para pagar muito menos 
imposto) e à Zona Franca de Manaus; 

2.  A União oferece crédito subsidiado, principalmente, a grandes 
empresas. 

O Estado brasileiro ainda é proprietário de uma miríade de 
estatais (são mais de cem) e de seis bancos federais. Em Brasília, 
percebe-se o poder autóctone da capital federal ser capaz de criar 
despesas sem passar pelo crivo, leitor, de seus representantes no 
Congresso. 

País de contrastes, o Brasil possui um funcionalismo de 
qualidade invejável, mas os serviços públicos acessados pela maioria 
desvalida é de péssima qualidade. Por isso mesmo, dificulta 
sobremaneira a implementação do projeto de Nação inscrito na 
Constituição. 

Onde entra o funcionalismo nessa conversa? Ora, o gigantismo 
do Estado nas dimensões mencionadas – não se falou aqui em 
excesso de pessoal porque, de fato, não há – fez a sociedade, ao 
analisar todas as contas, chegar ao serviço público. 

Seria interessante se a elite do funcionalismo analisasse o 
Estado brasileiro como um todo, e não apenas seu status quo, 
salário, estabilidade e coisas como tais. Devia entrar firmemente no 
debate de uma reforma administrativa. Essa elite, até por sua 
qualificada formação acadêmica, conhece melhor o Estado se 
comparada à maioria da intelectualidade nacional. 

Esta coluna questionou a estabilidade absoluta e foi bastante 
contestada por entidades representativas do funcionalismo. A coluna 
alegou o expediente da estabilidade não ter impedido a corrupção 
continuar muito presente no Brasil. 

A corrupção é marca não apenas de políticos desonestos 
capazes de desvirtuarem instituições públicas, mas de agentes 
privados ativos em país caracterizado por uma das maiores 
concentrações de riqueza e de poder econômico do mundo. 
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É falsa a premissa de a estabilidade deve evitar todos os casos 
de corrupção, afinal se algo não é 100% eficaz, não significa ser 
100% ineficaz. A própria visibilidade da questão no Brasil se relaciona 
à democracia, à imprensa investigativa, à disputa política, mas 
também à independência política dos servidores do controle interno e 
externo, da transparência, das forças-tarefas da Polícia Federal com 
membros do Ministério Público, etc. 

Reino das Estatais 

Não há tema com discussões mais acaloradas neste país além 
do debate das privatizações. Segundo Cristiano Romero (Valor, 
27/01/21), é difícil entender o porquê, pois existem dezenas de 
assuntos muito mais prementes. Aliás, basta fazer esta afirmação 
para o interlocutor imediatamente nos acusar de ter interesses 
escusos. 

Seria desnecessário citar as mazelas nacionais demandantes de 
enfrentamento urgente, porque todos as conhecemos, afinal, elas 
integram a paisagem nacional desde sempre. Entre outras:  

1. o racismo estrutural,  

2. a extrema violência decorrente dessa chaga secular,  

3. a desigualdade de renda,  

4. a discriminação contra mulheres, LGBT, indígenas, pobres, 
nordestinos e imigrantes de países não europeus,  

5. a concentração de renda,  

6. a baixíssima qualidade do ensino básico e fundamental prestado 
por escolas públicas,  

7. a apropriação do orçamento público por grupos de interesse 
específico e  

8. a falta de saneamento básico para a maioria da população. 

Empresas estatais parecem povoar o “inconsciente coletivo” do 
brasileiro, tamanha é a sensibilidade da discussão sobre o status quo 
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nessa área. No entanto, é falsa a ideia de a maioria dos 210 milhões 
de brasileiros ser favorável à manutenção do modelo estatal.  

Ele começou a ser erigido na década de 1930 e atingiu o ápice 
na década de 1970. Decaiu depois em consequência da falência do 
modelo estatizante, evidenciada pela crise da dívida em 1982, e 
voltou a crescer durante os quatro governos do PT de 2003 a 2016. 

Como a Ilha de Vera Cruz é repleta de contradições, Dilma 
Rousseff (PT), presidente mais afeita ao estatismo desde a 
redemocratização, privatizou os maiores aeroportos, em meio a 
protestos de sindicatos ligados a seu partido e à estatal Infraero.  

Registre-se, também, a presidente teve coragem de levar ao 
Congresso e aprovar o projeto de lei criador do Funpresp, o fundo de 
pensão dos funcionários públicos federais. Essa iniciativa, finalmente, 
regulamentou a reforma da Previdência aprovada em 2003, destinada 
a igualar as regras de aposentadoria do funcionalismo com as do 
INSS. 

Por qual razão a reforma da Previdência tem a ver com 
privatização? Os dois tópicos vão na direção de desafogar o Estado 
brasileiro de compromissos injustificáveis como bancar a 
aposentadoria integral de funcionários públicos e construir e 
administrar coisas como aeroportos, algo possível de ser feito de 
maneira eficiente pelo setor privado, sob a regulação do setor 
público.  

A criação do Funpresp e a concessão de aeroportos ocorreram 
no primeiro mandato de Dilma (2010-2014) e isso não impediu sua 
reeleição. 

A resistência às privatizações vem de setores das classes média 
e alta. Eles pautam ou interditam o debate nacional.  

Curiosamente, a força do discurso contrário à desestatização 
aparece, inclusive, na agenda de movimentos sociais mobilizados 
pelos temas prementes mencionados. É como se o sucesso de itens 
dessa agenda, como a luta para que o Estado brasileiro torne o 
combate ao racismo o item número 1 de sua atuação, dependesse da 
manutenção da Petrobras, da Eletrobras e do Banco do Brasil como 
empresas estatais. Isso não faz o menor sentido.  
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Estatais não são instrumentos de luta para se enfrentar 
ignomínias como o racismo, mas, sim, um Estado forte e implacável 
na defesa e na implantação dos direitos e garantias fundamentais, 
inscritos na Constituição de 1988 como cláusulas pétreas. 

A Ilha de Vera Cruz não foi estatizante desde tempos 
imemoriais. Até 1930, quando era um “fazendão” com a maioria da 
população habitante em zona rural, as empresas a administrarem a 
maioria dos serviços públicos eram privadas e de capital estrangeiro. 
Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, isso começou 
a mudar.  

Floresceu, então, o discurso nacionalista, embora Vargas 
procurasse conciliar, de forma pragmática, interesses nacionais e 
estrangeiros. Dessa forma, os investimentos, principalmente em 
infraestrutura, fossem realizados. O nacionalismo, porém, prevaleceu. 

Em 1930, segundo dados oficiais, o país tinha 17 estatais. Nas 
décadas de 1950 e 1960, o nacionalismo ganhou força em meio à 
Guerra Fria. Instigados por lideranças civis, os militares derrubaram 
em 1964 o presidente João Goulart e promoveram uma série de 
reformas econômicas de cunho liberal. Isso não alterou a marcha 
estatizante, iniciada com a criação da Petrobras em 1954. 

No fim dos anos 60, havia pouco mais de cem estatais no país. 
No fim da década seguinte, por causa do modelo de substituição de 
importações, o número subiu para 300. Em 1980, com as finanças 
públicas já colapsadas e inadimplente com os credores externos, a 
Ilha de Vera Cruz ampliou a carteira de estatais para 382. 

Nos anos seguintes, diante da insustentabilidade de empresas, 
transformadas em cabides de emprego, instrumento de uso político 
em favor de poucos e fontes de corrupção, o primeiro governo civil 
depois de 21 anos de ditadura e, na sequência, os três primeiros 
presidentes eleitos começaram a vender e fechar estatais.  

Mas, haja contradição: na Guerra Fria, o país chamado de Brasil 
estava alinhado aos Estados Unidos. Seu regime econômico, todavia, 
assemelhava-se ao do bloco soviético-comunista. [?!] 

Isso fez, mesmo depois de 31 anos da derrubada do Muro de 
Berlim e de oficialmente nunca ter deixado de ser um país 
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“capitalista”, este canto do planeta seja o terceiro mais estatizante 
(ver tabela abaixo). 

  

!  

6.2. Debate sobre Privatização 

Em sua coluna (Valor, 03/02/21), Cristiano Romero afirma, 
neste imenso país, o tema privatização tornou-se controverso devido 
aos seguintes fatores: 

1.  Para segmentos da sociedade, tendo desempenhado papel 
relevante no desenvolvimento acelerado de nossa economia 
entre a década de 1950 e o início da de 1980, as estatais 
precisam ser mantidas ou fortalecidas para liderarem um ciclo 
de crescimento como aquele; 

2.  Para segmentos da população, lucrar é pecado, logo, empresas 
privadas, principalmente as atuantes em serviços públicos, são 
vistas com desconfiança; 
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3.  À esquerda do espectro político, é cláusula pétrea a tese de 
vender estatais é diminuir o tamanho do Estado, reduzindo, 
portanto, a possibilidade de intervenção do governo na 
economia para defender interesses dos trabalhadores e dos 
pobres; 

 4.  No setor privado, determinadas companhias se beneficiam da 
existência de estatais porque mantêm com estas relações, há 
décadas, nada republicanas; 

5.  Graças a estabilidade no emprego e aos salários e benefícios 
incomparavelmente superiores aos recebidos pela maioria dos 
trabalhadores do setor privado, os funcionários das empresas 
públicas são extremamente corporativistas; amparado por 
sindicatos fortes – desde sempre, os mais aquinhoados 
financeiramente graças à base de arrecadação, superior à de 
qualquer outra no sindicalismo em decorrência dos altos 
salários –, defendem diuturnamente seus interesses no 
Congresso Nacional; 

6.  O patrimonialismo, aspecto da vida nacional mais entranhado, 
acima do populismo, dificulta o debate porque grupos 
específicos de políticos, empresas e cidadãos são donos de 
parte do orçamento público, isso os fazem deter poder e se 
sentirem proprietários da coisa pública, desde a fundação 
“torta” de nossa República, em 1889. 

Se “seguir o dinheiro”, o leitor deduzirá, na lista acima, 
provavelmente há cidadãos honestos, pessoas de bem, nas 
categorias 1, 2, 3 e 5. Para o titular desta coluna, é equivocada a 
ideia de a atuação das estatais ter a capacidade de tirar o país do 
“estado de coma” – economistas já falam em depressão – onde 
“vive” há 40 anos.  

Quem pensa assim só não pode se esquecer de o modelo 
nacional estatizante quebrou, em 1982, devido à segunda crise do 
petróleo (1979), acontecimento com efeito dominó. Ele nos atingiu.  

Resumidamente, a sequência de acontecimentos foi a seguinte:  
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1. maior importador de petróleo da época, os EUA viram a inflação 
escalar para 20%, obrigando o banco central a elevar a taxa de 
juros acima desse patamar;  

2. na sequência, os juros internacionais subiram nessa magnitude, 
criando um problema para os maiores devedores: países do 
chamado “Terceiro Mundo”, como Brasil e México, punidos pelo 
oportunismo de aproveitar os juros baixos da década de 1970 
para tomar empréstimos lá fora e, assim, financiar os 
investimentos; e  

3. também afetaram os credores: os bancos americanos. 

Para alguns analistas, a crise de 1982 era conjuntural, o 
desafogo passaria, portanto, seria possível manter o modelo de 
desenvolvimento baseado por financiamento público, viabilizado por:  

1. endividamento interno e externo do Estado,  

2. economia fechada,  

3. parceria com o capital estrangeiro em indústrias de matérias-
primas controladas pelo governo, e  

4. existência de estatais gigantescas, monopolistas, tanto na 
oferta de infraestrutura quanto de bens quanto de serviços. 

 Não há complexidade alguma em entender por qual razão 
aquele modelo era inviável. Ora, porque quebrou o país, tornou-se 
inadimplente no mercado internacional, e isso aconteceu porque era 
inviável financiar aquilo “ad eternum”.  

As consequências da falência do modelo e, principalmente, a 
resistência de grupos de interesse ao seu desmonte neoliberal 
provocaram, entre outras tragédias, o longo período de inflação 
crônica. Nessa análise leviana, onde se abstrai choques exógenos – 
elevação da taxa de juro pelo Fed monetarista e duas maxi 
desvalorizações da moeda nacional por Delfim Neto e Afonso Celso 
Pastore – como causas primárias e indexação da economia, 
acompanhada da memória inflacionária – reposição do pico prévio da 
perda real de renda –, como razões da inércia inflacionária, o 
jornalista culpa o regime de alta inflação pelo seguinte:  
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1. destruiu a capacidade de planejamento das empresas;  

2. contribuiu decisivamente para concentrar a renda no país;  

3. inviabil izou a capacidade do Estado de investir em 
infraestrutura e prestar serviços públicos dignos em educação, 
saúde e assistência social;  

4. desequilibrou as finanças públicas a tal ponto que, quase 40 
anos depois, o setor público segue deficitário. 

Segundo dados compilados pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), em 1980, auge do 
modelo estatizante, havia 382 estatais neste canto do planeta 
chamado de Brasil.  

Não se tenha dúvida: o estatismo foi uma das principais causas 
do caos inflacionário. Ele abstrai o neoliberalismo, imposto de fora e 
empregado daí em diante por economistas ideólogos, e defendido até 
hoje pela imprensa pró l ivre-mercado. Ele só crit ica o 
desenvolvimentismo.  

“Ele tanto prejudicou o progresso desta economia, quanto, 
assim, a possibilidade de diminuir radicalmente os níveis de pobreza 
e miséria a afligir dezenas de milhões de brasileiros.” 

Depois de várias tentativas frustradas e com atraso em relação 
a países da região, a Ilha de Vera Cruz conseguiu acabar com a 
hiperinflação com o advento do Plano Real, em 1994. A batalha 
contra a inflação é cotidiana, mas muitos caíram na ilusão de a 
almejada estabilização de preços resolver nossos problemas 
seculares. Não, de forma alguma. 

Esta economia não trocou inteiramente o hardware nem o 
software. Eles teriam funcionado até o fatídico ano de 1982.  

A jornalista Claudia Safatle, colunista do Valor e um dos 
maiores experts no assunto, tendo inclusive feito a cobertura da crise 
da dívida e de seus desdobramentos nas décadas seguintes, não tem 
dúvida. “O Brasil nunca superou aquela crise”, vaticina Claudia. “Foi a 
mãe de todas as crises.” 
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Debelar a inflação alta era condição para se recomeçar o jogo a 
partir:  

1. da divisão de riquezas,  

2. da distribuição de renda,  

3. da correção de injustiças com as minorias,  

4. da reparação de uma dívida histórica com os negros, a maioria 
étnica entre nós, com 56,1% da população,  

5. da oferta equânime de oportunidades a todos por meio da 
oferta de ensino e saúde públicos de qualidade.  

Tudo isso seria condição para a volta do crescimento 
econômico. “Sim, este só retornará quando houver equilíbrio nas 
finanças públicas, condição “sine qua non” para o aumento da 
poupança nacional e, assim, do investimento, mas não se deve fazer 
isso sacrificando mais uma geração de brasileiros pobres porque, sem 
civilização, não haverá crescimento sustentável”.  

A pandemia, ao expor de forma crua as nossas vergonhas, 
acordou consciências há muito adormecidas. Uma delas, cujo grito 
estava abafado, manifesta: “com racismo, não há democracia”. Há 
outras. 

Herança Estatal do II PND 

Embora não tenham desmontado inteiramente, até os dias 
atuais, o modelo nacional-desenvolvimentista faliu durante a crise da 
dívida, em 1982, segundo a reinterpretação da história econômica 
brasileira, sob um ponto-de-vista neoliberal, realizada por Cristiano 
Romero (Valor, 10/02/21). Todos os presidentes, desde então, 
diminuíram a participação do Estado brasileiro na economia (ver 
gráfico abaixo).  

Praticamente todos privatizaram ou concederam ao setor 
privado a gestão de serviços públicos como rodovias, telefonia e 
aeroportos. Seria algo, ainda hoje, impensável para os defensores de 
um Estado utópico, provedor de bens e serviços de qualidade. 



!  296

!  

O fato de todos os governos terem vendido estatais significa, 
para os neoliberais, o modelo de desenvolvimento ter se exaurido, 
isto é, tornou-se insustentável do ponto de vista de seu 
financiamento tanto fiscal (recursos públicos) quanto externo (dívida 
bancária). O negacionismo dessa realidade – o pior defeito de um 
governante – por setores da burocracia estatal, do empresariado, da 
classe média e do meio político à esquerda e à direita produziu nas 
décadas seguintes a ruína econômica, traduzida pelo advento da 
hiperinflação, pela queda brutal da taxa média de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), pela deterioração da infraestrutura, pela 
forte contração das taxa de investimento dos setores público e 
privado, etc. 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi lançado 
em 1974, no governo Geisel (1974-1979), como resposta à crise 
internacional provocada pela primeira crise do petróleo. O objetivo, 
conforme anunciou o então presidente na ocasião, era evitar a Ilha de 
Vera Cruz cair em recessão. 

O II PND não foi composto por medidas tópicas, conjunturais, 
como redução de impostos, corte de juros ou oferta de crédito oficial 
subsidiado, mas, sim, um amplo conjunto de iniciativas, envolvendo o 
governo, o setor privado e o capital externo. Foi a maior intervenção 
do Estado na economia na história deste território.  



!  297

O objetivo do II PND era dotar o país de infraestrutura 
comparável à de nações ricas, de um poderoso setor de bens de 
produção (nos setores siderúrgico, de química pesada, metais não 
ferrosos e minerais não metálicos) e de energia (petróleo e 
derivados, energia hidroelétrica e fontes alternativas como etanol e 
energia nuclear). 

Durante aqueles anos, o número de estatais atingiu o ápice: 
382, segundo estudo da OCDE de 2017, realizado a partir de dados 
fornecidos pelo governo brasileiro. Toda a estratégia só seria viável se 
a taxa de juros, o custo dos quase US$ 100 bilhões tomados 
emprestados pelo país, na década de 1970, jamais subisse aqui e no 
mercado. “Eppur si muove” (mas, ela se move)... 

Com a segunda crise do petróleo, deflagrada em 1979, a 
inflação americana escalou degraus até chegar a 20%. Para abaixá-
la, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) 
moveu as taxas de juros com a mesma intensidade. 

Uma continha rápida, grosso modo, evidentemente: no início 
daquela década, o país chamado Brasil devia pouco mais de US$ 6 
bilhões ao exterior e o juro no mercado internacional era negativo. No 
início da década de 1980, a dívida estava em US$ 100 bilhões, e a 
taxa de referência do Fed, acima de 20%. Era imprevisível aquela 
elevação dos juros, mas Cristiano Romero faz “previsão do passado” 
a partir da linha-de-chegada, ou seja, conta a história ex-post. 

A crise da dívida, “a mãe de todas as crises”, se deu em 1982, 
quando o presidente era o general João Baptista Figueiredo, o último 
da longa ditadura militar (1964-1985) instaurada por aqui. Já movido 
pela necessidade de desidratar o Estado criado pelo II PND, 
Figueiredo instituiu o Programa Nacional de Desburocratização 
(Decreto n 83.740/79), liderado por Hélio Beltrão. Ele mais fez pela 
“causa” neoliberal ao criar a Secretaria Especial de Controle das 
Empresas Estatais (SEST). 

“Foi a primeira manifestação concreta de uma preocupação com 
o gigantismo estatal, com o claro objetivo de introduzir uma primeira 
agenda de reforma do Estado”, diz Luiz Chrysostomo de Oliveira 
Filho, especialista no tema das privatizações, tendo trabalhado na 
modelagem de algumas operações quando trabalhou no BNDES. “A 
primeira Comissão de Especial de Desestatização foi criada em 1981 
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[Decreto Presidencial 86215/1981] e fixou normas para transferência 
e desinvestimentos das empresas controladas, identificando na 
ocasião 140 prontas para serem vendidas.” 

No governo Sarney (1985-1990), o tema privatização começou 
a ser discutido e, pela primeira vez, associou-se a venda de estatais à 
redução do endividamento público interno e externo, via conversão 
de dívida. Até hoje, alguns críticos fazem muxoxo em relação a isso, 
esquecendo-se de um fato importante: aquela miríade de estatais foi 
criada às custas do endividamento interno e externo do país. Nada 
mais justo e razoável o dinheiro arrecadado com a venda ser 
destinado à amortização da dívida. 

O governo Sarney tentou, com a edição de vários decretos, 
ampliar o alcance do programa de venda das empresas, observa 
Chrysostomo, mas foi muito pressionado por grupos de interesses 
privados a não privatizar nada. 

“O Brasil vem realizando diversas desestatizações há mais de 
30 anos, incluindo-se modelos de venda de controle, vendas de 
participação minoritária, concessões públicas e parcerias público-
privadas (administrativas ou patrocinadas), presentes em todos os 
entes da federação”, conta Chrysostomo, que trata do assunto no 
livro “Reforma do Estado no Brasil” (Atlas, 2020), organizado pelo 
economista Fabio Giambiagi. 

Defesa Neoliberal das Privatizações 

Apesar da forte resistência imposta por setores da sociedade, 
os governos eleitos pelo voto popular neste país promoveram um dos 
maiores programas de desestatização do mundo ocidental. Esta 
hipótese é levantada por Cristiano Romero (Valor, 17/02/21). 

Estima-se que, nas últimas três décadas, esse processo 
arrecadou o equivalente a US$ 150 bilhões (pela taxa de câmbio 
neste momento, R$ 850 bilhões). Este valor considera o apurado na 
venda direta de estatais, bem como nos valores de outorga obtidos 
nas concessões de serviços públicos a empresas privadas. 

Especialista no assunto, tendo atuado no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), principal operador das 
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privatizações, desde a segunda metade da década de 1980, o 
economista Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho divide a história 
recente da desestatização brasileira em três fases, contempladas no 
período que vai de 1990 a 2015: 

1. A primeira, entre 1990 e 1994, se deu durante os governos 
Collor de Melo e Itamar Franco, quando foi lançado o Programa 
Nacional de Desestatização (PND). Naquela época, para colocar uma 
estatal na lista de privatizações, bastava ao presidente da República 
assinar um decreto para incluir aquela empresa no PND, ressalvados 
os casos onde a Constituição ou outras leis proibissem a venda de 
ativos específicos. Um exemplo: não há lei alguma ou dispositivo 
constitucional para impedir a privatização do Banco do Brasil. Ainda 
assim, nenhum governante teve coragem de fazer isso; 

2. A segunda fase das privatizações se inicia com o governo 
Fernando Henrique Cardoso, em 1995, em especial com a 
regulamentação do Artigo 175 da Constituição. Este dispositivo 
permitiu as desestatizações alcançassem os setores de serviços e 
infraestrutura; 

3. A terceira etapa das desestatizações vai de 2003 a 2015, 
durante os governos Lula e Dilma. Foi o período de menor atividade 
nessa área, quando houve, observa Chrysostomo, "menos 
pragmatismo e viés mais ideológico, onde o papel do Estado como 
'empreendedor' ou provedor voltou a ser considerado”. 

"Entre 1990 e 2015, o resultado das privatizações atingiu US$ 
106 bilhões, incluindo os âmbitos federal e estadual (e não apenas 
com as receitas advindas da venda dos ativos, como também com as 
dívidas transferidas para o comprador). Foram alienadas 72 
participações entre empresas controladas (32), participações 
minoritárias (26), concessões (7) e arrendamentos (7), sem contar 
toda a venda do Sistema Telebrás, outorgas de concessões de 
aproveitamentos hidroelétricos, linhas de transmissão, rodovias 
federais e aeroportos", relata Chrysostomo. 

Embora seja o principal fundador de um partido de esquerda, o 
PT, cujo discurso contra as privatizações tenha sido sempre ruidoso 
por tratar-se mais de uma bandeira política em vez de uma visão de 
modelo econômico, Lula assumiu o poder em 2003 com opiniões bem 



!  300

distintas das de seus correligionários. Seu primeiro mandato foi 
marcado por pragmatismo.  

Na ocasião, pavimentou a saída do país de uma severa crise de 
confiança, em 2002/2003, e lançou as bases para a economia dobrar 
o ritmo de crescimento de 2% para um pouco mais de 4% ao ano.  

Depois de praticamente dobrar a meta de superávit primário, 
isto é, o esforço fiscal necessário para conter o crescimento da dívida 
pública, Lula, ainda em seu primeiro mandato (2003-2006), 
antecipou o pagamento da dívida do país com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), surpreendendo a todos, credores nacionais e 
internacionais.  

Um fato político, porém, acertou em cheio o coração pragmático 
do então presidente: o escândalo do mensalão. Foi o suposto 
esquema de compra de votos no Congresso para aprovação de 
reformas institucionais e leis de interesse do governo. 

O alarido do mensalão fez a popularidade de Lula cair ao menor 
nível de seus dois mandatos: menos de 25% em dezembro de 2005. 
Tendo superado a desconfiança, tanto de investidores nacionais, 
quanto estrangeiros à sua disposição de governar o país com 
disciplina fiscal e monetária, Lula se sentiu acuado diante da 
avalanche de ataques sofridos por seu governo.  

Entendeu aquele momento como um traço permanente de 
rejeição das elites financeira e econômica à sua origem social. E, 
justamente por essa razão, o então presidente se sentiu mais 
motivado a brigar pelo cargo, pois o risco de impeachment era real. 

A consequência veio “depois”: para defender seu mandato nas 
ruas, Lula mobilizou todo o movimento sindical, inclusive, adversários 
históricos, como Paulinho da Força e Luiz Antônio Medeiros. Deu-lhes 
cargos no governo e o impensável até então: a inclusão das centrais 
sindicais na divisão dos recursos do imposto sindical. Os sindicalistas, 
todavia, exigiram, além de cargos e do imposto sindical, um 
compromisso: não privatizar coisa alguma enquanto estivesse no 
poder. 

Na disputa do segundo turno da eleição presidencial de 2006, 
Lula deu xeque-mate no adversário Geraldo Alckmin (PSDB), ao 
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convencer o distinto público de, caso eleito, o tucano venderia a 
Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras. Surpreso com o 
movimento do adversário, Alckmin deu entrevistas usando bonés do 
BB e da Petrobras, gastou saliva prometendo não vender aquelas 
estatais, mas ninguém acreditou.  

No país do patrimonialismo, esse sentimento faz muitos 
defenderem o Estado ser o provedor de todas as suas necessidades, 
como se isso fosse possível. Outros tantos se sentem “donos da coisa 
pública”. Tudo isso foi mais forte face aos desmentidos e 
compromissos assumidos pelo candidato do PSDB. Resultado: 
Alckmin recebeu no segundo turno daquela eleição menos votos se 
comparado ao primeiro. Assim, enterrou-se o programa de 
privatizações. 

É verdade, como diz Chrysostomo em capítulo do livro “A 
Reforma do Estado Brasileiro” (Atlas, 2020), organizado por Fabio 
Giambiagi, apesar da opção mais intervencionista, foi em 2004, na 
gestão Lula, quando se aprovou a lei das Parcerias Público Privadas. 
Muitos consideraram um novo modelo de relacionamento do Estado 
com os investimentos privados. 

Erro Capital do Estado Brasileiro na Ideologia Neoliberal 

Por que sociedade não reconhece erros do II PND e avança? 

Esta pergunta é lançada por Cristiano Romero (Valor, 
14/04/21).  

Um dos temas mais quentes do debate nacional, desde sempre, 
é entender por qual razão o país fracassou e continua fracassando. O 
diabo é quando aparece alguém sustentando não ter havido fracasso 
algum, afinal, é uma das maiores economias do planeta. Aos 
ufanistas é imperativo lembrar, nesse quesito, o Brasil está em plena 
derrocada desde 1980, quando se instalou o neoliberalismo por 
influência de Milton Friedman, Ronald Reagan e Margareth Thatcher.  

O Produto Interno Bruto (PIB) do país chamado de Brasil há dez 
anos era o 6º. do mundo, agora é o 12º. Ademais, qual é o 
significado, para as dezenas de milhões de pobres e miseráveis deste 



!  302

território viver, à maneira de sobrevivente, em uma das 20 maiores 
economias? 

O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan pronunciou uma das 
frases mais geniais da história da Ilha de Vera Cruz: “No Brasil, até o 
passado é incerto”.  

Malan ocupou o cargo de ministro nos dois mandatos do 
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002). 
Ele se referiu, na ocasião, a decisões tomadas pela Justiça, revendo 
integralmente o teor de leis e de jurisprudências firmadas pelo 
próprio Poder Judiciário.  

O axioma de Malan é aplicável a muitos outros aspectos da vida 
nacional. Um exemplo é justamente o debate, inconcluso há décadas, 
quanto ao por qual razão houve o nosso fracasso econômico recente.  

O Cristiano Romero não se refere ao “desastre desde 2014, 
quando se iniciou a maior e mais profunda recessão de nossa 
história”. Ele se esquece da Grande Depressão do ano passado com 
queda de -4,1% do PIB. 

A referência dele ainda é à “mãe de todas as crises”, conhecida 
como a crise da dívida externa, cujo marco temporal foi 1982. Na 
verdade, se instaurou entre nós pelo menos dois anos antes, quando 
foi deflagrada a segunda crise do petróleo. 

De forma bem resumida, um rápido contexto. Por causa da 
primeira crise do petróleo, em 1973, o governo do general Ernesto 
Geisel (1974-1979) decidiu “isolar” o Brasil dos flagelos provocados 
pela alta do petróleo.  

A economia vivia os estertores do chamado “milagre 
econômico” (1967-1973), período quando cresceu a taxas superiores 
a 10% ao ano. Diante do aumento vertiginoso dos preços do 
petróleo, enquanto o país importava na época 85% do óleo 
consumido, várias nações foram obrigadas a fazer ajustes para se 
adequar àquela realidade. 

Geisel não foi eleito presidente pelo voto popular, mas agiu 
exatamente como se tivesse sido. O país estava sob uma ditadura, 
instaurada desde 1964, e passava por seu pior momento do ponto de 
vista de sua “popularidade”.  
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Filhos da classe média, um apoio crucial ao golpe militar dez 
anos antes, estavam morrendo nos “porões da ditadura”. Desde 
1968, com a assinatura do Ato Institucional no 5, ampliaram-se ao 
incluir as polícias estaduais no aparato de repressão do regime. 

Os “anos de chumbo” (1968-1975), como ficou conhecido o 
período mais autoritário da ditatura, coincidiram com o auge do 
"milagre". Este fato dificultou sobremaneira a defesa das liberdades 
e, portanto, a volta da democracia, interrompida em 1964 com a 
deposição ilegal do presidente João Goulart.  

O regime militar começava a enfrentar naquele momento a sua 
crise hegemônica. Duas razões concorriam para isso. 

A primeira foi o desgaste, junto à classe média, provocado pelo 
combate violento, principalmente com o uso da tortura, a grupos de 
guerrilha. Decidiram pegar em armas para combater o regime e 
também a opositores políticos e da sociedade civil. 

 Aquilo coincidiu com os primeiros impactos da crise do petróleo 
de 1973 na economia nacional. Em meio a pressões inflacionárias, 
começou a desacelerar o ritmo de expansão. 

Diante desse quadro, Geisel optou pela solução populista. O 
cálculo era, caso optasse pelo ajuste da economia, o regime perderia 
ainda mais apoio político e isso seria perigoso. 

Em democracia, governos são obrigados a fazer ajustes em 
duas situações: por causa do advento de uma crise ou decorrente de 
barbeiragens cometidas pelo próprio governo, em dado momento, 
obrigando-o a corrigir o rumo de suas políticas. Para ele, a culpa 
sempre é do governo, jamais se refere ao mercado descoordenado. 

Do ponto de vista político, é melhor enfrentar crises externas 
porque estas, pode-se alegar, não estão sob o controle de nações 
como a nossa. 

No caso de uma ditadura, a história mostra esse tipo de regime 
ter seu ciclo e, portanto, sempre termina. Muitas vezes de forma 
ruinosa e violenta para todos os envolvidos: ditadores e população.  

Ditaduras acabam porque os animais não sabem viver sem 
liberdade, o que, no caso do bicho homem, ser proibido de ir e vir é 
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sinônimo de morte. Dotado de inteligência, sabe o que é viver 
enclausurado. 

As ditaduras, mesmo as longevas, e a "nossa" derradeira durou 
21 anos, podem chegar ao fim de duas maneiras:  

1. por meio de um acordo que assegure uma transição pacífica no 
retorno à democracia ou  

2. por meio de movimentos revolucionários, onde geralmente 
prevalecem a violência e o revanchismo. 

Talvez, uma expressão mais branda para isso seja “aplicação da 
Justiça” com o objetivo de apuração de crimes cometidos durante o 
regime de exceção e aplicação respectiva de penalidades previstas 
nas leis. 

Preocupado em como seria uma transição de regime em meio a 
uma crise econômica, Geisel lançou, com sua equipe econômica, o II 
Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). O objetivo era isolar o 
país dos efeitos da primeira crise do petróleo.  

O programa trancou a economia brasileira a sete chaves para 
"protegê-la" da concorrência estrangeira, fundou dezenas de 
empresas estatais, exponenciou o endividamento externo para 
financiar um sem-número de projetos de desenvolvimento e expandiu 
a dívida pública com o mesmo objetivo. 

Com o II PND, Geisel traçou a longa transição "pacífica" do 
regime. Militares e torturadores envolvidos até o pescoço na 
repressão à ditadura não queriam ser julgados pelo novo regime e, 
assim, não o foram. É a política, estúpido! 

Em 1979, veio a segunda crise do petróleo e, três anos depois, 
o II PND desmontou-se como um castelo de cartas. Mas, inúmeros 
aspectos daquele modelo econômico – um deles, o fechamento da 
economia – seguem mantidos porque, o que é espantoso, parte 
expressiva da opinião pública ainda não chegou à conclusão do mal 
feito ao país. 
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Gastos da União com Empresas Estatais e Subsídios 

Nos últimos dez anos, a União injetou R$ 182 bilhões em 
aportes de capital nas empresas públicas não dependentes ou em 
subvenções do Tesouro Nacional nas estatais dependentes. O dado foi 
levantado pela Secretaria Especial de Desestatização do Ministério da 
Economia, a pedido de Daniel Rittner (Valor, 14/12/20), e abrange o 
período de 2011 a 2020. 

Empresas estatais dependentes são aquelas com repasses 
financeiros do ente controlador para o pagamento de despesas com 
pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluindo recursos 
provenientes do aumento de participação acionária. Elas levaram R$ 
146,5 bilhões da União nesses dez anos. 

Empresas públicas não dependentes geram receitas próprias, 
originadas de suas atividades, e independem do dono para honrar 
com essas três despesas (pessoal, custeio, capital). Isso não 
significa, porém, sempre darem lucro ou não terem capitalizações do 
governo. De 2011 a 2020, receberam R$ 35,4 bilhões. 

Algumas das companhias com mais recebimentos de recursos 
dos cofres públicos no período foram:  

1. Embrapa, pesquisadora agropecuária responsável pelo sucesso 
do agronegócio brasileiro (R$ 29,4 bilhões);  

2. Valec, responsável pela construção de novas ferrovias (R$ 15,4 
bilhões);  

3. Conab, encarregada de gerir estoques públicos de alimentos 
(R$ 14,1 bilhões);  

4. Infraero, operadora de aeroportos (R$ 13,7 bilhões);  

5. Codevasf, promotora do desenvolvimento e da revitalização das 
bacias hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba (R$ 9,5 
bilhões);  

6. CBTU, que administra trens de passageiros em quatro capitais 
do Nordeste e em Belo Horizonte (R$ 9,4 bilhões). 
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Não é objetivo de o levantamento emitir juízo de valor sobre o 
custo das estatais. O foco é reduzir a assimetria de informações entre 
o governo e a sociedade para ela fazer sua avaliação quanto ao custo 
e ao benefício de cada empresa. 

As empresas estatais foram, no passado recente, utilizadas de 
maneira bastante duvidosa para simular uma atividade econômica 
não existente em investimentos pouco atrativos. Isso causou 
destruição enorme de valores, muito superiores aos números 
apresentados como subvenções. É preciso, por exemplo, observar o 
consumo do patrimônio líquido pela empresa e a destruição de valor 
ao acionista, no caso das estatais de capital aberto. 

As empresas públicas na área de infraestrutura consumiram 
recursos por decisões de governo como a manutenção de uma 
participação acionária de 49% da Infraero nos cinco aeroportos 
concedidos à iniciativa privada pela ex-presidente Dilma Rousseff. 
Para ficar com essa participação, enquanto investimentos bilionários 
eram feitos na ampliação dos terminais, o Tesouro transferiu R$ 5,6 
bilhões à Infraero. Foram usados na integralização de capital das 
concessionárias privadas. 

A Valec aplicou a maior parte dos recursos recebidos na 
construção de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Ele levou mais de três 
décadas para ser concluída. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(BA) ainda está em obras. O secretário especial de Desestatização do 
governo da aliança neoliberalismo-militarismo diz: “é inequívoco 
empresas privadas entregam obras mais baratas, de melhor 
qualidade e em menor tempo, se comparadas às empresas públicas”. 

O próprio governo “desestatizante” fez aporte de R$ 10,2 
bilhões na Emgepron, no ano 2019, a fim de permitir ela ter recursos 
suficientes para assinar o contrato de construção de quatro fragatas 
“Classe Tamandaré”, destinadas à Marinha. Ah, é, né? 

Outras estatais absorveram grandes valores da União foram a 
Telebras (R$ 3,9 bilhões); a Eletrobras (R$ 2,9 bilhões); e a Trensurb 
(R$ 2,4 bilhões). O levantamento também inclui a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). Ela faz a gestão de uma rede de 
40 hospitais universitários federais e teve subvenção de R$ 24,6 
bilhões. 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) começará a analisar uma 
ação movida pelo PDT contra a privatização de seis estatais: Casa da 
Moeda, Serpro, Dataprev, Emgea, Ceitec e ABGF. O partido alega a 
venda não poder ser feita por meio de decretos e resoluções, em 
violação ao princípio constitucional da legalidade. É preciso de lei 
específica. 

Ribamar Oliveira (Valor, 14/01/21) informou o setor privado, 
seja nacional, seja estrangeiro, ser viciado em subsídios. 

Por esse propósito, a empresa Ford comunicou o encerramento 
de suas atividades produtivas no Brasil, depois de mais de um século. 
Recoloca uma questão essencial: o setor público está quebrado.  

Então, até quando a sociedade brasileira vai conviver com um 
nível tão elevado de subsídios ao setor produtivo?  

São estimados pela Receita Federal em R$ 307,9 bilhões neste 
ano, pouco abaixo de 4% do Produto Interno Bruto (PIB). Somente 
com o setor automobilístico, a previsão registrada na proposta 
orçamentária de 2021 é de um gasto de R$ 5,9 bilhões. 

O gasto tributário ocorre:  

1. quando o Poder Público concede anistia para determinada 
empresa ou setor,  

2. quando adia o pagamento de impostos ou contribuições,  

3. quando concede isenções de caráter não geral,  

4. quando reduz a alíquota de um tributo ou muda sua base de 
cálculo para conceder um tratamento preferencial a um grupo 
de contribuintes específico.  

Nestes casos, há uma renúncia de receita, ou seja, o governo 
deixa de arrecadar. 

 A empresa americana deixou o país porque o governo não 
aceitou dar a Ford mais subsídios. Ao longo do tempo, a empresa 
recebeu R$ 20 bilhões dos cofres públicos sob a forma de incentivos.  
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Desde quando a indústria automobilística se instalou por aqui, 
ela fez pressão contínua sobre os dirigentes do país por benefícios 
tributários e creditícios para lhe garantirem a rentabilidade. 

Dados da Receita Federal mostram, de 2011 a 2020, o gasto 
tributário com o setor automotivo alcançou R$ 42,5 bilhões em 
valores correntes ou R$ 50,2 bilhões a preços de dezembro de 2020. 
Se a previsão para este ano for incluída na conta, o total sobe para 
R$ 48,5 bilhões, em valores correntes, ou R$ 56,1 bilhões, a preços 
de dezembro de 2020.  

O valor é quase duas vezes o gasto pelo governo por ano com o 
programa Bolsa Família. Este atende mais de 14 milhões de famílias 
carentes. 

As empresas do setor automobilístico de qualquer região podem 
usufruir do Programa Rota 2030. Prevê a dedução do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) do valor correspondente à aplicação da alíquota 
do IRPJ e da CSLL sobre até 30% dos dispêndios realizados no país, 
caso sejam classificáveis como despesas operacionais e aplicados em 
Pesquisa e Desenvolvimento. Adicionalmente, podem realizar, com 
isenção, a importação de partes, peças, componentes, conjuntos, 
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, todos novos 
e sem capacidade de produção nacional equivalente, destinados à 
industrialização de produtos automotivos. 

As empresas montadoras e fabricantes de veículos automotores 
instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste fazem jus a 
crédito presumido do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) 
como ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins, caso apresentem 
projetos de novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento 
de novos produtos ou novos modelos. 

Esses são apenas os gastos tributários federais. Muitas dessas 
empresas receberam vultuosos benefícios estaduais e municipais, 
desde vantagens relacionadas ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) até doações de terrenos para a 
instalação de suas unidades produtivas. 

A montanha de subsídio não foi suficiente para evitar a atual 
crise do setor automobilístico brasileiro. A crise no setor vem de 
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longa data e era previsível: várias unidades se tornariam inviáveis. 
Só não eram antes pela quantidade de subsídios. Então, o país ficou 
refém de dar incentivos para preservar a produção de algo não 
eficiente no país. 

O setor automotivo não é, no entanto, o único a receber uma 
enxurrada de subsídios. Na verdade, nem sequer ocupa as primeiras 
posições.  

Há benef íc ios tr ibutár ios em profusão para todos. 
Medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos 
recebem subsídios, assim como embarcações, aeronaves, gás 
natural, todos os produtos da cesta básica, biodiesel, motocicletas e 
água mineral, para citar alguns. São subsídios com prazos indefinidos 
e, a maior parte deles, sem avaliações conhecidas sobre os seus 
resultados. 

O gasto com benefícios tributários passaram de 2% do PIB, em 
2003, para 4,5% do PIB em 2015. De lá para cá, o governo tem 
obtido pequenas reduções, pois eles ficaram em 4,3% do PIB em 
2018.  

Desde 2018, os parlamentares tentam forçar o governo a 
definir uma estratégia de redução dos subsídios. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2019, por exemplo, determinou o governo 
apresentar um plano de revisão dos subsídios, com um cronograma 
de redução de cada benefício para, no prazo de dez anos, diminuir a 
renúncia de receita para 2% do PIB. O plano foi apresentado ao 
Congresso, mas, até hoje, não foi divulgado oficialmente. 

Função Social de Empresa Estatal 

Qual, afinal, seria a “função social” de uma sociedade de 
economia mista, esse ser híbrido, público-privado, obrigado a servir a 
dois deuses exigentes, O Estado e O Mercado? Nelson Niero (Valor, 
26/02/21) busca fazer uma análise dessa questão. 

A legislação societária é sucinta para um assunto tão complexo. 
Não há uma lista de mandamentos e regras de como desempenhar 
esse chamado, ao mesmo tempo, ela tenta:  

1. manter a rentabilidade em mercados abertos à concorrência e  
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2. dar uma resposta aos seus acionistas. 

A Lei das Sociedades por Ação (6.404/76) é a base para o 
ordenamento societário e contábil das Companhias Abertas 
modernas. Antes, vigia um decreto-lei de 1940, cujo autor 
intelectual, Trajano Valverde, não nutria nenhuma simpatia pelos 
Conselhos de Administração, e os deixou de fora, lembra Osmar Brina 
Corrêa-Lima, no livro “Sociedade Anônima”.  

Ele traz um capítulo curto para Sociedades de Economia Mista, 
cujo artigo 238 reza o controlador ter os deveres e responsabilidades 
iguais aos dos controladores de empresas privadas, como o de 
responder por danos causados por abuso de poder, “mas poderá 
orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse 
público, justificativa para sua criação”. É na oração coordenada 
sindética adversativa, diria o gramático, onde mora o perigo. 

Quando a ideia de “Estado do bem-estar social” ganha força, 
depois da 1ª. Guerra Mundial, em oposição ao “egoísmo” do Estado 
liberal, as empresas passaram a ser vistas como um instrumento 
para se avançar na direção à “justiça social”. 

 “Foi nesse contexto que, no intuito de reparar falhas do 
sistema de livre mercado e de compensar desigualdades econômicas, 
surgiram diversas teorias favoráveis à intervenção do Estado na 
economia, de maneira a conciliar a liberdade de iniciativa e a 
propriedade privada, de um lado, e os interesses sociais, de outro”, 
escreve Ana Frasão, professora de direito comercial na Universidade 
de Brasília (UnB).  

“Nesse sentido, desempenhou fundamental importância o 
pensamento de Keynes [John Maynard Keynes, economista inglês]. 
Ele forneceu modelo capaz de estabelecer correspondência global 
entre os imperativos de crescimento econômico e as demandas 
sociais no âmbito de um Estado econômica e socialmente ativo.”  

O ministro neoliberal poderia ser o representante da Escola 
Austríaca nessa história e capitão intervencionista ficaria com o papel 
do keynesiano. Isto se essa não fosse uma conclusão muito simplista 
de uma história complexa. 
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De qualquer maneira, foram provavelmente mãos keynesianas 
a escrever a expressão “justiça social” no artigo 170 da Constituição 
Federal de 1988. Coloca a função social da propriedade como um dos 
pilares da ordem econômica.  

Mais abaixo, no artigo 173, está determinado: a lei 
estabelecerá a “função social e formas de fiscalização pelo Estado e 
pela sociedade” da empresa pública, da sociedade de economia mista 
e de suas subsidiárias. 

A regulamentação pedida pela Carta Magna veio 28 anos 
depois, na esteira da descoberta dos esquemas de corrupção em 
grandes estatais de capital aberto, como Petrobras e Eletrobras. A 
chamada Lei das Estatais (13.303/2016, depois regulamentada pelo 
decreto 8.945, ainda em 2016) é detalhista, ocupa o espaço em 
palavras equivalente a um terço da Lei das S.A., com regras de 
funcionamento dos Conselhos e Comitês, deveres e responsabilidades 
do controlador e administradores, além de versar longamente sobre 
contratos e licitações. 

No curto capítulo a tratar especificamente da função social da 
estatal, o texto fala em “realização do interesse coletivo ou de 
atendimento a imperativo da segurança nacional (...) deverá ser 
orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação 
socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e 
pela sociedade de economia mista”.  

Entre as metas propostas estão:  

1. ampliação do acesso de consumidores aos produtos e serviços 
da empresa e  

2. desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para 
produção e oferta de produtos e serviços. 

Para fazer intervenção na direção da Petrobras, o capitão 
reformado invocou outra lei, de 2000. “A Petrobras, em um estado de 
calamidade, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tem de olhar para outros objetivos também”. Reclamou de um 
“ritmo diferenciado” de trabalho de servidores da estatal e exigiu 
transparência sobre a política salarial dos executivos, chegando a 
citar a remuneração de Castello Branco. 
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Segundo dados mais recentes divulgados pela Petrobras, que 
são enviados periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), a remuneração total dos administradores cresceu 140% no 
ano 2020, para R$ 40,4 milhões.  

O artigo 65 da LFR trata de flexibilização de limites de gastos 
no caso de calamidade. Foi alterado no ano passado pela lei 
complementar a estabelecero programa de combate à pandemia.  

O novo texto proíbe aumentos de “auxílios, vantagens, bônus, 
abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, 
inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, 
do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e 
empregados públicos e militares”. Outro trecho lembra o estado de 
calamidade “não afasta as disposições relativas a transparência, 
controle e fiscalização”. 

Nada justifica, porém, a maneira destrambelhada como foi 
anunciada a troca de comando da Petrobras. Provocou a perda de R$ 
100 bilhões do seu valor de mercado e denota desprezo pelas regras 
do mercado de capitais. Ao contrário da riqueza dilapidada pela greve 
em 2018, esse valor pode ser recuperado em alguns dias. Porém, a 
mensagem fica. 

No meio da contenda, os acionistas minoritários foram mais 
uma vez bruscamente lembrados do risco de investir em estatais. 
Eles deveriam ler um decreto-lei de 1967 (200/1967) antes de se 
tornarem sócios do Estado.  

Assinado pelo marechal Humberto de Alencar Castello Branco 
(aparentemente nenhum parentesco), o decreto sobre a organização 
da administração federal coloca as Sociedades de Economia Mista – 
entidades da administração federal indireta – sob comando do Poder 
Executivo. Este regula sua estruturação, atribuições e funcionamento.  

Essas sociedades terão “condições de funcionamento idênticas 
às do setor privado cabendo a essas entidades, sob a supervisão 
ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo”. Mais adiante, nas 
disposições gerais, não resta dúvida sobre o poder do presidente da 
República. Ele, por “motivo relevante de interesse público”, poderá 
“avocar e decidir” qualquer assunto na esfera da administração 
federal. 
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Capitalização e Privatização da Eletrobras 

A capitalização da Eletrobras deverá ocorrer no primeiro 
bimestre de 2022 e levantar recursos privados da ordem de R$ 25 
bilhões, disse o presidente da estatal, Rodrigo Limp, em sua primeira 
entrevista no cargo (Valor, 10/06/21). 

 Essa projeção leva em conta o pagamento da Eletrobras ao 
Tesouro Nacional como bônus de outorga pelos novos contratos de 
concessão das suas usinas hidrelétricas. No entanto, o valor final da 
operação ainda depende de estudos tocados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela própria 
empresa. 

A questão da bonificação da outorga é um parâmetro a ser 
considerado, mas há outro: a premissa de a operação ter tamanho 
suficiente para a União ter seu controle reduzido a menos da metade. 
Caso não seja suficiente, ainda é prevista a possibilidade de alienação 
de ações da União, mas esse não é o cenário mais provável. 

Além da outorga, a “nova” Eletrobras terá de assumir outras 
despesas financeiras no futuro, como contribuições anuais à Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE) para amenizar as tarifas de 
energia e desembolsos de quase R$ 9 bilhões em ações como 
recuperação de bacias hidrográficas, nos próximos dez anos. 

A expectativa é a oferta subsequente de ações (“follow on”) da 
companhia ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2022. Isso está 
condicionado à aprovação da MP 1.031, medida provisória para 
autorizar a privatização da Eletrobras, em discussão no Senado.  

Hoje, a União tem uma participação de 62% na estatal do setor 
elétrico. Ela deve ser reduzida para cerca de 45% depois da 
capitalização. 

A Eletrobras pretende fazer uma nova rodada do Plano de 
Demissão Consensual (PDC) em 2021. Os PDCs vêm sendo 
implementados como parte de seu processo de reestruturação, nos 
últimos anos, em uma tentativa de deixar a companhia mais bem 
preparada para a transferência do controle à iniciativa privada. 



!  315

Em março de 2021, a Eletrobras tinha 12.088 funcionários, 
frente aos quase 25 mil de antes da reestruturação. Em outubro, com 
essa nova rodada de desligamentos, a previsão é chegar a um 
número de 11.612 empregados. 

Está muito próxima do número de funcionários considerado 
ideal para a empresa. A grande redução de custos com pessoal já 
ocorreu. 

A companhia poderá aumentar novamente o quadro de pessoal 
no futuro, com o crescimento pós- privatização. Tem a necessidade 
de rejuvenescer o quadro, hoje em uma faixa etária elevada. 

Empossado no início de maio de 2020, já com a MP 1.031 
tramitando na Câmara dos Deputados, Limp vê uma Eletrobras pós-
capitalização mais atuante no mercado livre de energia. “Vai ser uma 
empresa mais competitiva, mais dinâmica, mais aderente às 
transformações que estão acontecendo. O setor elétrico do futuro 
tem muito foco no mercado livre. Ele já é a grande fronteira de 
expansão, com quase 70% dos empreendimentos de geração sendo 
construídos.” 

Sem apetite para entrar na briga causada pela inclusão de 
emendas “jabutis” na medida provisória, como a exigência de 
contratação de usinas térmicas e a prorrogação dos contratos com 
subsídios do Proinfa (Programa de Incentivos às Fontes Renováveis 
de Energia), Limp evitou comentários detalhados sobre a fase final de 
tramitação no Congresso. 

Porém, uma eventual perda de vigência da MP 1.031 terá 
reflexos para a Eletrobras. No plano de longo prazo da companhia 
(2020-2035), ela prevê investir em torno de R$ 200 bilhões em 
ativos de geração e transmissão no período, caso seja capitalizada. 
Sem novos aportes dos acionistas privados, o investimento cai para 
uns R$ 95 bilhões. 

  Antes de privatizar a companhia, o governo precisará segregar 
a Eletronuclear e a Itaipu Binacional. Elas vão ser reunidas em uma 
nova estatal. 

Essa empresa ficará com o controle das usinas nucleares em 
atividade (Angra 1 e 2) e em construção (Angra 3), ainda não tem 
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nome. O orçamento da União para 2021 reserva R$ 4 bilhões para 
constituí-la. 

A Eletrobras deverá tornar-se sócia minoritária, mediante 
aporte de recursos, na nova estatal. Na segregação, ainda sem 
modelo definido, haverá possibilidade de a Eletrobras, mesmo não 
sendo a controladora da Eletronuclear nessa nova empresa, muito 
provavelmente poderia continuar como uma sócia, mas uma sócia 
minoritária dessa empresa. 

Consultor legislativo da Câmara, Limp foi um dos técnicos mais 
empenhados no primeiro projeto de lei para a privatização da 
Eletrobras, formulado pelo governo Michel Temer e então sob 
relatoria do ex-deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). Depois, ele foi 
indicado para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). De lá, passou pouco mais de um ano como secretário de 
Energia Elétrica no Ministério de Minas e Energia, onde lidou com o 
princípio da atual crise hídrica. 

Sobre isso, a Eletrobras tem dado sua contribuição para ajudar 
o país a enfrentar o atual quadro de escassez de chuvas. Isso ocorre 
com o esforço de manter a “máxima disponibilidade” dos ativos em 
operação. 

“Estamos reunindo todos os esforços possíveis para manter a 
máxima disponibilidade possível do nosso parque gerador, não só 
hídrico como nuclear, o que é fundamental para esse momento”, 
afirmou. Esse esforço também se estende às linhas de transmissão. 
“Estamos evoluindo cada vez mais na disponibilidade das instalações 
de transmissão. No ano de 2020, foi o nosso melhor ano.” 

As redes de transmissão contribuem para aumentar a 
segurança energética, especialmente nas transferências de energia 
entre diferentes regiões. “A maior crise hídrica está acontecendo no 
Sudeste e no Centro-Oeste. Tivemos momentos quando o Nordeste 
não conseguia exportar toda a energia possível, por causa de 
restrições na transmissão. Manter a máxima disponibilidade dos 
ativos é fundamental.” 

O presidente da Eletrobras avalia haver condições de conter o 
risco de desabastecimento. Este é um ano, de fato, muito crítico em 
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termos de regime hidrológico, mas a Eletrobras está muito bem 
estruturada para o enfrentar. 

Edvaldo Santana é doutor em Engenharia de Produção e ex-
diretor da Aneel. Publicou artigo (Valor, 10/06/21) sobre “Crise e 
Privatização da Eletrobras”. 

O Operador Nacional do Sistema (ONS), em Nota Técnica de 4 
de maio, divulgada por Daniel Rittner (Valor, 08/05/21), pôs alguns 
ingredientes para as tratativas em torno da severa crise do setor 
elétrico. São elevados os riscos de oito reservatórios, os maiores da 
Bacia do Rio Paraná, ficarem incontroláveis em novembro.  

Só eles representam quase 19% da capacidade de 
armazenamento de todo o sistema elétrico e 10.075 MW de potência. 
Atendem a 10% do consumo total. 

Todos eles são típicos reservatórios de cabeceiras e de 
regularização (nos rios Paranaíba, Grande e Araguari), estratégicos 
para aumentar e estabilizar a produção hidrelétrica. Os reservatórios 
de Furnas e Mascarenhas de Morais, ambos no rio Grande, estão, 
respectivamente, a 759 e 661 m em relação ao nível do mar. Da 
mesma forma, os de Emborcação e Itumbiara, no rio Paranaíba, 
estão, nesta ordem, a 630 e 500 m.  

A construção desses monumentos da engenharia e da 
hidrologia, o mais novo em meados dos anos 1980, é fruto do 
conhecimento e da criatividade de um seleto elenco de visionários. 

Mas, para pôr mais luz nos números e nas preocupações do 
ONS, o autor prefere usar um exemplo muito simples. Suponha sua 
casa ter uma caixa d’água de 3.000 litros. Com ela totalmente cheia, 
a água chega com mais força às torneiras. Quando fica com 400 litros 
ou menos, é perceptível a redução da força d’água. Essa força é 
diretamente proporcional à altura da queda, ou cota, levando em 
conta a lâmina d’água. 

Em uma hidrelétrica a coisa é parecida. Além da altura da 
queda da própria usina, há ainda os efeitos dos reservatórios a 
montante (acima) ao longo do curso do rio. Para se ter uma noção 
dessa grandeza, Itaipu, no rio Paraná, é formado por diversos rios, 
incluindo os dois mencionados acima com seus grandes reservatórios, 
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fica 218 m acima do nível do mar. Mais de 550 m de desnível 
comparado com Furnas.  

Tem muita força para mover as turbinas. É uma grande 
vantagem. É uma das razões para a excelente produtividade de 
Itaipu. É dos melhores projetos do mundo, mesmo sendo uma usina 
a fio d’água, isto é, sem reservatório de acumulação. 

O problema é a potência a sair dos geradores de uma 
hidrelétrica ser diretamente proporcional à altura da queda (como na 
caixa d’água), à vazão, medida em metros cúbicos (volume) por 
segundo, e à eficiência do conjunto turbina-gerador. Como a queda, 
em função da acelerada redução do nível da lâmina d’água, diminuiu 
e diminuirá mais até novembro, a produção da mesma potência 
exigirá mais água. Esta é o recurso mais escasso. 

Em outras palavras, com o menor volume de água e a 
conjuntural redução da queda, será quase impossível fazer gerar a 
potência (kW) definida nas placas de um bom conjunto de 
hidrelétricas. O mais grave é, dos oito reservatórios listados pelo 
ONS, cinco, os de maiores potência, estarão abaixo de 2% no fim de 
junho e julho, ou 3% em novembro se derem certo as medidas 
decorrentes da emergência hídrica já decretada.  

Assim, é significativa a probabilidade de já em fins de setembro 
o sistema não consiga atender à demanda máxima ou à demanda na 
hora da ponta. 

Há pelo menos 10 anos se suspeita os reservatórios, mesmo 
quando supostamente cheios, esvaziam-se muito rápido. A PSR, 
principal empresa de consultoria no tema, repisou o assunto em 
vários dos seus relatórios. Ela chamava de “fatores de fricção”. 

 Em três casos, o volume de recursos hídricos disponíveis seria 
menor se comparado ao aplicado no planejamento da operação:  

1. ou os reservatórios perderam em capacidade com o passar do 
tempo,  

2. ou as usinas perderam em produtividade (mais água para gerar 
1 kW),  

3. ou o uso múltiplo da água é maior face ao outorgado  
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4. ou tudo isso junto. 

Aqui, a crise de oferta se une a outro tema polêmico, a Medida 
Provisória de privatização da Eletrobras. Pela MP, mais de R$ 5 
bilhões serão destinados à revitalização das bacias do rio São 
Francisco e daquelas na área de influência de Furnas Centrais 
Elétricas.  

Como tal dispositivo fazia parte da MP original, o governo talvez 
já percebesse alguma coisa precisava ser feita nos reservatórios. Ou, 
quem sabe, a lâmina d’água ficou inadequada às modernas 
embarcações de lazer, daí a pressão política. 

Dos oito reservatórios mais preocupantes para o ONS, cinco, os 
maiores, pertencem à Furnas. Isso intensifica a desconfiança de 
esses ativos de geração, incluídos no contrato de concessão das 
usinas, têm, em termos reais, menos água dos estimados nos 
números oficiais.  

Se for assim, antes da data esperada pelo operador do sistema, 
a situação já será bem mais grave. Em novembro, esses reservatórios 
terão mais lama em lugar de água. 

O cenário poderia ser outro se a matriz elétrica contemplasse 
mais eólicas, solar e termelétricas. Mas as térmicas devem ser 
despacháveis, e não inflexíveis, e localizadas próximas do centro de 
carga e onde já exista gás natural. A quantidade de MW pode até ser 
maior se comparada à prevista na MP da Eletrobras. 

Na travessia de 6 meses, e sem retorno, o governo tem bons 
instrumentos e capacidade técnica para gerenciar os riscos de 
agravamento da escassez este ano. Porém, na perspectiva bem 
razoável, traçada pelo ONS, se chegaria em fins de novembro com os 
reservatórios quase no lodo, com graves consequências também para 
2022. E tudo isso se o vento a soprar a favor, com chuvas 
abundantes no Sul, o agronegócio a não questionar e se as térmicas 
não negarem fogo. 

Em um cenário menos ambíguo, a opção mais eficaz, e 
prudente, é a redução incentivada do consumo, e não só na hora da 
demanda máxima. Joga contra isso a variável política, como em 
2001. 
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6.3. Debate sobre Petrobras 

Petrobras sob Direção Neoliberal 

De saída da Petrobras, Roberto Castello Branco deixa como 
legado uma companhia menos endividada e mais enxuta (Valor, 
01/03/21). A gestão do executivo foi marcada por cortes de custos, 
venda de ativos, foco no pré-sal e pelo aumento do pagamento de 
dividendos aos acionistas.  

A reta final da administração do economista, porém, é marcada 
por uma crise de desconfiança de investidores, diante da decisão da 
empresa de segurar reajustes em 2021, ante a pressão do capitão 
reformado contra os preços da estatal. 

Ao assumir a companhia logo após o fim do subsídio nos preços 
do diesel, implementado por Michel Temer, em resposta à greve dos 
caminhoneiros, Castello Branco prometeu manter os preços alinhados 
ao mercado internacional. Assim o fez durante a maior parte do 
tempo.  

De sde a v i r a da do ano , c on t udo , c r e s c e ram o s 
questionamentos, no mercado, sobre a decisão de manter os preços 
abaixo da paridade de importação. Ao anunciar, no dia 18 de 
fevereiro de 2021, aumento de 15% no diesel, o maior de sua 
gestão, na tentativa de voltar a se alinhar aos preços internacionais, 
o executivo pavimentou caminho para sua destituição. 

O presidente da República interferiu diretamente na troca de 
comando na empresa e indicou o general da reserva Joaquim Silva e 
Luna, diretor-geral de Itaipu Binacional, para o lugar de Castello 
Branco. Ficou no cargo até 20 de março, quando terminou seu 
mandato.  

Silva e Luna seria oficializado como presidente da estatal, 
depois de ter sido eleito conselheiro, em Assembleia Geral de 
Acionistas, e passar pelo crivo do Conselho de Administração. 

Há dois anos e dois meses à frente da empresa, Castello Branco 
foi o mais longevo presidente da Petrobras desde Graça Foster, nome 
de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela chefiou a empresa 
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de 2012 a 2015, até renunciar em meio à crise de credibilidade 
envolvendo a estatal após a Lava-Jato.  

Desde então, a petroleira já foi comandada por outros quatro 
executivos: Aldemir Bendine (2015-2016), Pedro Parente 
(2016-2018), Ivan Monteiro (2018) e Castello Branco (2019- 2021). 

O atual presidente assumiu a empresa respaldado pelo ministro 
da Economia. A missão do executivo, na Petrobras, era acelerar a 
execução do plano estratégico de seus antecessores, focado na 
redução dos custos e dívida.  

Castello Branco intensificou o plano de desinvestimentos de 
Parente e Monteiro: aumentou o número de refinarias à venda e 
colocou todos os campos terrestres e em águas rasas no mercado. 

Foi também na gestão do economista neoliberal quando, na 
contramão de grandes petroleiras, a empresa se afastou das energias 
renováveis. Em meio à transição energética, o foco da empresa, 
neste momento, é concentrar na descarbonização dentro das suas 
próprias atividades petrolíferas e investir cada vez mais no pré-sal. 
Este se mostrou ainda mais competitivo em cenário de preços baixos. 

Em meio ao choque do petróleo, em 2020, a Petrobras 
paralisou 62 plataformas. Elas produziam em águas rasas e possuíam 
custos de operação mais elevados. Com a medida, associada a cortes 
de despesas, a empresa conseguiu reduzir os custos de extração de 
uma média de US$ 10,9 o barril em 2018 para US$ 6,8, em 2020. 

O pré-sal era responsável por metade da produção em 2018. 
Passou a representar 68% dos volumes da companhia em 2020. 
Mesmo em ano de forte retração do consumo global, a estatal bateu 
recorde de produção em 2020, de 2,84 milhões de barris diários de 
óleo equivalente (BOE/dia). 

 William Nozaki, coordenador técnico do Instituto de Estudos 
Estratégico de Petróleo (Ineep), vinculado à Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), cita, porém, a queda do volume de reservas da 
petroleira. Atingiu em 2020 o menor patamar em duas décadas, de 
9,42 bilhões de barris de óleo equivalentes. “Os pontos positivos da 
gestão Castello Branco estão concentrados na dimensão financeira da 
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empresa, mas, do ponto de vista da dimensão produtiva, há lacunas 
e tensões”. 

Através da venda de ativos e da forte geração de caixa do pré-
sal a empresa conseguiu cortar 10,5% a dívida bruta entre 2018 e 
2020, de US$ 84,4 bilhões para US$ 75,5 bilhões. A meta da 
empresa é reduzir esse patamar para US$ 60 bilhões em 2022.  

Assim, aumentaria a remuneração aos acionistas, com base em 
nova fórmula. No mandato de Castello Branco, a empresa teve lucro 
em 2019 e 2020 e anunciou dividendos de US$ 4,7 bilhões, relativos 
a esses dois exercícios fiscais. 

Para efeitos de comparação, desde 2016, nas gestões de 
Bendine, Parente e Monteiro, período marcado pelos primeiros passos 
de reestruturação da empresa, após a Lava-Jato e a crise do petróleo 
de 2015, a estatal só lucrou em 2018. Esse lucro garantiu US$ 1,9 
bilhão em dividendos. 

Para reduzir custos, Castello Branco criou uma diretoria voltada 
a acelerar a transformação digital. Reduziu o número prédios 
administrativos ocupados, de 23 para 14. 

Baseado em programas de desligamento voluntário, Castello 
Branco também intensificou o corte de pessoal na Petrobras. 
Encerrou 2020 com 49 mil empregados: 22,6% a menos face ao 
herdado da gestão Monteiro. A previsão é mais 5 mil sairem em 
2021. Em dois anos, Castello Branco conviveu com duas greves de 
petroleiros contrários aos desinvestimentos e redução do pessoal. 

A companhia tinha legados deixados por Parente e Monteiro. 
Com eles, começou o esforço de tornar a Petrobras mais resiliente 
com vendas de ativos e redução da dívida, mas Castello Branco 
intensificou isso. Ele administrou a Petrobras como uma empresa 
privada, o que deixou um legado grande aos acionistas em vez de ser 
para o país.  

O foco na geração de caixa e o desejo de maior retorno aos 
acionistas, entre eles a União, é seu legado. Beneficia as finanças 
públicas, mas não os cidadãos brasileiros consumidores de derivados 
de petróleo. 
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Castello Branco sai da Petrobras em meio a insatisfações do 
populista de direita sobre preços dos combustíveis. Esse assunto 
também derrubou Parente em 2018.  

Os episódios recentes não foram os únicos a levantar dúvidas 
sobre interferências do militar em passagem pela presidência da 
República na petroleira. Logo ao assumir o cargo, Castello Branco 
indicou para a gerência-executiva de inteligência e segurança 
corporativa Carlos Nagem, funcionário da estatal e amigo do 
presidente da República. Após a repercussão negativa do caso, 
Castello Branco recuou, mas em seguida deu ao indicado uma das 
cadeiras na assessoria da presidência. 

Nas redes sociais, o populista, em algumas ocasiões, afirmou 
ter mandado a Petrobras rever patrocínios culturais. Em abril de 
2019, ligou diretamente para Castello Branco quando a estatal 
decidiu aumentar o diesel. Após a ligação, a empresa suspendeu o 
reajuste, estressando o mercado. 

Petrobras e a Meta de Redução da Dívida 

Impulsionada por forte geração de caixa, a Petrobras se 
aproxima de sua meta de redução da dívida e alimenta as 
expectativas de, mantido o ritmo de desalavancagem financeira e de 
recuperação dos preços do petróleo, a nova política de dividendos da 
empresa seja antecipada. As perspectivas positivas para remuneração 
aos acionistas se refletem na recuperação recente das ações da 
petroleira.  

Embora a confiança do mercado sobre a nova gestão da 
companhia dê sinais de melhora, porém, os riscos associados à 
intervenção do governo na política de preços da estatal ainda não 
estão dissipados (Valor, 17/05/21). 

Embaladas pelos resultados positivos do primeiro trimestre e 
pelo discurso de continuidade da nova administração, as ações da 
Petrobras atingiram maior valor de mercado desde 19 de fevereiro, 
quando o presidente da República anunciou a destituição de Roberto 
Castello Branco e indicou o general Joaquim Silva e Luna para 
comandar a estatal. 
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Os papéis ordinários da empresa encerraram o pregão de 
meados de maio a R$ 25,64. O valor indica uma recuperação frente 
aos patamares na casa dos R$ 20 do pregão seguinte à indicação de 
Silva e Luna, em fevereiro, mas ainda está abaixo dos níveis de R$ 28 
registrados na véspera do anúncio.  

A petroleira brasileira vem, aos poucos, retomando o interesse 
do investidor, impulsionada pela alta recente dos preços do petróleo e 
pela boa performance financeira. 

Mesmo durante a pandemia de covid-19, a companhia 
conseguiu, no intervalo de um ano, cortar em 20,5% a dívida bruta - 
o equivalente a US$ 18,2 bilhões entre março do ano passado e igual 
mês de 2021, para US$ 70,9 bilhões. A trajetória de desalavancagem 
vem sendo mantida sistematicamente. Em abril, a estatal pagou mais 
US$ 3,2 bilhões, aproximando-se do alvo de endividamento traçado 
para 2021, de US$ 67 bilhões. 

Se mantido o ritmo dos últimos trimestres, a tendência é a 
estatal antecipar, para este ano, o cumprimento da meta de redução 
da dívida para US$ 60 bilhões, esperado para 2022. A política de 
dividendos da empresa estabelece, a partir do momento quando o 
endividamento cair para um nível inferior a esse patamar, uma nova 
sistemática de remuneração aos acionistas será acionada.  

Abrirá espaço, na prática, para o aumento dos valores pagos 
aos investidores - por meio de uma fórmula prevista da distribuição 
de 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e 
investimentos. 

A ideia é chegar à meta de redução da dívida o mais rápido 
possível. Está usando todo fluxo de caixa livre para reduzir o 
endividamento. 

As chances de uma possível antecipação da política de 
dividendos da Petrobras foram levantadas por analistas do Credit 
Suisse. Com os preços do barril do petróleo entre US$ 65 e US$ 70, 
segundo o banco, é possível a companhia acionar a nova fórmula 
ainda em 2021. Os analistas, porém, ainda mantém a cautela sobre 
os riscos associados à intervenção do capitão reformado na troca do 
comando da estatal. 
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Depois de um turbulento processo de sucessão na Petrobras, a 
nova administração da companhia adotou um tom de continuidade 
em seu primeiro encontro com investidores, durante a teleconferência 
sobre os resultados do primeiro trimestre do ano corrente. 

Indicado para a presidência da estatal sob a desconfiança por 
parte do mercado, Silva e Luna ficou de fora da conversa com 
analistas. Coube ao time de diretores responder aos principais 
anseios do mercado e negar mudanças bruscas nos pilares do atual 
plano estratégico.  

Em sua única participação na teleconferência, o general, por 
meio de uma mensagem gravada em vídeo, pediu a confiança dos 
investidores e sinalizou para a continuidade de algumas das bases do 
atual plano de negócios, como a venda de ativos e os investimentos 
concentrados no pré-sal. 

O general, porém, manteve o silêncio sobre o principal objeto 
de dúvidas no mercado sobre a nova gestão: os preços dos 
combustíveis. O tema foi respondido pela equipe técnica. Sinalizou 
para manutenção do alinhamento aos preços internacionais.  

Enquanto o novo diretor de comercialização e logística afirmava 
a investidores a estatal seguir com “liberdade e independência” em 
sua política de preços, o presidente com preocupação de manter 
caminhoneiros com cabos eleitorais, no entanto, dava sinais trocados. 
“Estamos trabalhando com o novo presidente da Petrobras em como 
diminuir o preço do botijão de gás na origem. Hoje está em R$ 42, dá 
para diminuir”, disse no Mato Grosso do Sul. 

Mesmo mantidas as incertezas, há quem veja mudanças 
favoráveis na tese de investimentos da Petrobras. O Itau BBA elevou 
a recomendação de compra das ações da petroleira, ao citar os riscos 
para uma visão mais conservadora “foram reduzidos ou se tornaram 
menos relevantes pelo cenário mais favorável das commodities”. 

A “reação silenciosa” dos caminhoneiros em relação ao fim do 
subsídio do PIS-Cofins sobre o diesel, a indicação de funcionários de 
carreira para a diretoria da Petrobras e a sinalização de Silva e Luna 
para a manutenção das premissas do plano estratégico da estatal 
trouxeram “melhorias na percepção de risco” sobre a empresa. Em 
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suas simulações, a Petrobras “ainda geraria muito caixa” em cenário 
onde adotasse preços abaixo da paridade de importação. 

Já outro analista destaca a nova gestão da Petrobras “passou 
com êxito” no primeiro teste, ao adotar um discurso de não haver 
rupturas. Porém, ainda há “questões sobre a mesa”, por exemplo, em 
relação à política de preços.  

“O Mercado recebeu bem o posicionamento, mas agora tem de 
ver não só as intenções, mas o que será feito na prática”, disse ele, 
citando a proximidade do calendário eleitoral e seus efeitos sobre a 
estatal. 

Os bons números do primeiro trimestre seriam um legado da 
gestão de Castello Branco. Os resultados, a partir do segundo 
trimestre, ilustrarão melhor o perfil da nova gestão da Petrobras. 
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7. Considerações Finais 

Desde o início do ano da pandemia, a Indústria apresentou para 
o governo federal e para o Congresso Nacional diversas propostas de 
medidas para o enfrentamento da grave crise sanitária, econômica e 
social decorrente da pandemia da Covid-19. Várias das proposições – 
voltadas não apenas para a resolução de problemas do setor, mas do 
Brasil como um todo – foram implementadas e ajudaram a 
sobrevivência de milhares de empresas e a manutenção de milhões 
de empregos.  

Diante da segunda onda da pandemia, iniciada no início de 
2021, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) reuniu 48 medidas 
consideradas essenciais tanto para o país vencer a crise conjuntural 
como para conseguir inaugurar um ciclo de crescimento sustentado. 

Na última década, o Brasil cresceu, em média, apenas 0,3% ao 
ano. Por isso, voltar ao ponto de antes da crise provocada pela 
pandemia não é o suficiente. Mas, para superar a crise atual, o 
caminho é conhecido. 

É essencial o governo e o Congresso restabelecerem medidas 
eficientes do ano passado para impedir o fechamento de empresas e 
de vagas de trabalho. A crise em 2020 deixou claro, sem a garantia 
do Tesouro Nacional ao financiamento, pequenas e médias empresas 
não terão acesso a crédito. 

Entre a medidas sugeridas pela indústria sugere está a 
retomada do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC). Em 
2020, emprestou R$ 92,1 bilhões em 136 mil operações.  

É preciso também ofertar linhas de crédito para capital de giro 
com recursos dos fundos constitucionais, o ressarcimento imediato de 
tributos federais e a alteração dos critérios de avaliação de risco para 
novas concessões de crédito às empresas em recuperação judicial. 

Na área trabalhista, duas medidas já estão em vigor. A principal 
delas foi a reedição do Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e a simplificação, entre outras, de regras para a 
adoção do teletrabalho. 
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Para viabilizar um ciclo de desenvolvimento sustentado, a 
indústria defende rapidez na agenda de ações estruturantes. É vital, 
não apenas para a indústria, mas para o país como um todo, o 
Congresso aprovar diversos projetos necessários para ter um 
crescimento maior e mais consistente ao longo dos próximos anos. 

A prioridade deve ser a reforma tributária ampla, abrangente 
da União, Estados e Municípios, nos moldes da proposta apresentada 
pela Comissão Mista do Congresso, a qual prevê a substituição dos 
atuais tributos. Eles incidem sobre o consumo, como PIS/Cofins, 
ICMS, ISS e IPI, além do IOF.Seriam trocados por um Imposto sobre 
Valor Adicionado, com alíquota uniforme para bens e serviços, base 
ampla de incidência e arrecadação compartilhada entre os três entes 
da Federação. 

A realização de uma reforma tributária ampla, completa e total 
é crucial para aumentar a competitividade da indústria nacional. 

Outra reforma urgente, a administrativa, deve priorizar a 
eficiência do setor público e enfrentar o crescimento das despesas 
com pessoal. Os gastos com pessoal da União tiveram aumento real 
de 6,8% em 2019 na comparação com 2014. 

O setor industrial também propõe o BNDES priorizar o 
financiamento para a modernização industrial e aprimorar sua 
estrutura responsável pelo financiamento às exportações. 

A aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental 
desburocratizará os processos ambientais relacionados às micro e 
pequenas empresas. Atualmente, o projeto tramita no Senado. 

Na área de infraestrutura, as principais medidas proposta pela 
CNI são:  

1. a regulamentação da nova lei do gás natural, já aprovada;  

2. a aprovação de projetos de lei para o aumento competitividade 
do setor elétrico, com destaque para a privatização da 
Eletrobras;  

3. a aprovação no Novo Marco Legal das Ferrovias; e  

4. a realização de leilões para a implantação de redes 5G. 
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Na área de inovação, é crucial o descontingenciamento dos 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT). 

Plano Biden e Planejamento Econômico no Brasil 

Gabriel Galípolo e Luiz G. Belluzzo publicaram coluna (Valor, 
06/07/21) com reflexão sobre a possível inspiração no Plano Biden 
aos planejadores brasileiros.  

No primeiro trimestre de 2021 a Pnad aferiu 33,2 milhões de 
pessoas subutilizadas e taxa de desocupação de 14,7% (14,8 milhões 
de pessoas), recordes para a série iniciada em 2012. É o maior 
contingente de desocupados de todos os trimestres.  

O nível de ocupação está abaixo de 50%, ou seja, menos da 
metade da população em idade de trabalhar está ocupada no país. Os 
desalentados, que desistiram de procurar trabalho, somaram 6,0 
milhões de pessoas, também o maior patamar da série. 

Ainda assim, a taxa básica de juros da economia brasileira 
subiu 2,25% neste ano (moveu-se de 2% para 4,25%). O mercado já 
espera ao menos um aumento da mesma magnitude até o final de 
2021, na tentativa de conter a inflação.  

O IPCA acumulado até maio foi de 3,22% e o dos 12 meses 
anteriores chegou 8,06%, alta claramente dissociada de uma pressão 
da demanda interna, própria de uma economia aquecida e próxima 
ao pleno emprego. Pesam o custo com alimentos, pressionado pela 
alta nas commodities, e os preços administrados, impulsionados pelo 
contubérnio entre índices de correção monetária e a variação 
cambial. 

O Brasil é um caso exemplar de país dotado de moeda não-
conversível. Em tais condições, é dominante a submissão da política 
monetária aos movimentos do capital internacional.  

O registro em 2020 de máximas no déficit primário (R$ 743 
bilhões) e mínimas na taxa básica de juros, e o início em 2021 de 
uma escalada na Selic para tentar conter a desvalorização do real, 
apesar da fragilidade econômica, deveriam suscitar ceticismo à tese 
da dominância fiscal e sugerir uma investigação a respeito do 
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“privilégio exorbitante” do dólar. Não faltam estudos de bons autores 
para tanto. 

Há sincronia de movimentos do risco país entre os ditos 
emergentes no período da pandemia. Os recentes movimentos estão 
associados à elevação dos juros futuros americanos, diante da 
recuperação econômica esperada após o anúncio do Plano Biden. 

Entre os US$ 6 trilhões em programas de estímulo econômico 
anunciados pela gestão Joe Biden, estão US$ 2,25 trilhões do “Plano 
de Emprego Americano”, contemplando:  

• 2 milhões de casas;  

• internet banda larga para a população rural;  

• saneamento em creches;  

• escolas públicas e faculdades comunitárias, hospitais para 
veteranos de guerra;  

• estradas, rodovias, pontes, calçadas e ciclovias;  

• financiamento para o transporte público, incentivo aos veículos 
elétricos com 500 mil postos de carregamento e substituição de 
20% da frota de ônibus escolares;  

• terminais de aeroportos e sistemas de balsas fluviais;  

• fabricação de semicondutores, aumento da representatividade 
nos postos de trabalho e dos estágios;  

• serviços comunitários e cuidados domiciliares a idosos hoje em 
asilos e pessoas com comorbidades, com aumentos salariais 
para cuidadores. 

No Brasil, um programa de tal inspiração poderia enfrentar o 
verdadeiro déficit público.  

• Praticamente metade da população brasileira não tem acesso a 
serviços de água e esgoto (instituto Trata Brasil e SNIS).  

• O déficit habitacional monta a 5,876 milhões de moradias 
(Fundação João Pinheiro).  



!  331

• O BNDES estima um déficit de 1.633 Km de vias de mobilidade 
urbana nas regiões metropolitanas do Brasil.  

• Levantamento realizado em 2020 pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) aponta déficit de 18,2 mil leitos hospitalares no 
Sistema Único de Saúde.  

• É preciso criar cerca de 1,5 milhão de vagas escolares até 
2024, apenas para garantir o mínimo exigido pelo Plano 
Nacional de Educação (PNE).  

• O modal rodoviário concentra 61% da movimentação de 
mercadorias e 95% da de passageiros, mas apenas 12,4% das 
rodovias nacionais são pavimentados (CNT). 

Programas de investimentos nestas áreas, se coordenados, 
apresentados e realizados de forma consistente no tempo, com a 
devida intensidade, podem:  

• requalificar o parque industrial brasileiro,  

• reduzir emissão de poluentes,  

• incorporar novas tecnologias,  

• ativar setores de pesquisa,  

• empregar mão de obra em larga escala e  

• elevar a qualidade de vida para o conjunto da sociedade. 

Acertadamente, Biden tem sido enfático na defesa e 
fortalecimento dos sindicatos, sublinhando sua importância na 
formação da classe construtora da América. As transformações 
ocorridas na economia agregam complexidade ao cenário atual.  

Não apenas a automação reduz a necessidade relativa de 
emprego de mão de obra, como também a mobilidade global de 
capitais, bens e serviços incentivou o deslocamento da manufatura 
para regiões de menor custo. O exército de desempregados, os 
deserdados das novas tecnologias, propiciou a emergência do 
empreendedorismo de plataforma. 
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Os supermercados de bens e serviços em suas versões digitais 
alcançam dimensão subversiva: seu poder não repousa apenas nos 
produtos oferecidos aos clientes, mas principalmente nos clientes 
ofertados aos produtores. As plataformas consolidam o próprio 
mercado, ao abr igar consumidores inacess íveis para o 
“empreendedor” sem trabalhar conectado (para e ao aplicativo). 

A rede de proteção social arquitetada para o capitalismo 
predominantemente assalariado não acompanhou essas alterações. A 
capacidade das corporações arbitrarem geograficamente sua 
produção demanda um esforço de coordenação internacional nas 
reivindicações por melhores condições de trabalho. 

As consequências são ainda mais dramáticas em países com 
perda, antes de consolidarem, desta rede de proteção social. No 
Brasil, onze estados têm mais de 50% dos trabalhadores na 
informalidade (IBGE).  

São cidadãos sem direito a férias remuneradas, ao afastamento 
temporário por problemas de saúde e, em relevante parcela, incapaz 
de pagar a previdência. 

Seria ingênuo, não fosse inumano, imaginar a marginalização 
desta população para poupar o orçamento público. O Estado é o 
mediador dos cuidados mútuos para dar significado à vida em 
sociedade.  

Abandonar as pessoas na doença, na velhice e nas 
adversidades ameaçadoras de suas condições de vida é a derrota da 
civilização. Dissociar a economia da vida das pessoas é sintoma de 
uma mente patologicamente alienada da condição humana. 
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Complexidade Brasileira: Abordagem Multidisciplinar (IE-
UNICAMP; 2018), cerca de cinquenta livros eletrônicos, 
inúmeros capítulos de l ivros e art igos em revistas 
especializadas. Coordenou e escreveu capítulos do livro sobre 
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Atualmente, posta em conhecidos sites como GGN, Brasil 
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desde 22/01/2010, recebeu mais de 9,2 milhões visitas.
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