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BLOCKCHAIN: Uma importante ferramenta para a segurança digital.

Popular entre os usuários das denominadas criptomedas, a tecnologia blockchain tem
ganhado adeptos entre os empresários, que passam a enxergá-la como uma prioridade para a
manutenção da vantagem competitiva dos negócios.

O blockchain é uma ferramenta utilizada para manter, de forma descentralizada, registros
compartilhados entre os usuários de determinado sistema e que não podem ser alterados. Um livro de
blockchain autoriza aos participantes adicionar blocos de informações depois que cada parte executa
algoritmos para avaliar uma transação proposta.

Segundo pesquisa feita pela Deloitte e publicada no The Wall Street Journal, mais de 80% dos
entrevistados vêm o blockchain como um produto escalável, que pode ser utilizado para uma ampla
gama de casos, tais como: (i) pagamentos e transações; (ii) acesso e compartilhamento de dados; (iii)
proteção de identidade de ativos; (iv) segurança digital; dentre outros.

Projetos de tecnologia blockchain estão sendo desenvolvidos por empresas como a
International Business Machines Corp. e a Ernst & Young LLC, visando auxiliar no combate à pandemia
causada pelo novo coronavírus.

Não restam dúvidas que o blockchain é uma ferramenta extremamente viável e que em pouco
tempo será utilizada pela maioria das empresas.

(Fontes: https://www.wsj.com/articles/a-cryptocurrency-technology-finds-new-use-tackling-coronavirus-11587675966 e
https://cio.com.br/mais-da-metade-dos-lideres-enxerga-blockchain-como-prioridade-estrategica-de-negocios/

https://www.wsj.com/articles/a-cryptocurrency-technology-finds-new-use-tackling-coronavirus-11587675966
https://cio.com.br/mais-da-metade-dos-lideres-enxerga-blockchain-como-prioridade-estrategica-de-negocios/


FINTECHS: Comissão Europeia avança na construção da estratégia para incentivar os
serviços financeiros digitais.

Após dois anos da apresentação do Plano de Ação para o setor FinTech, lançado pela Comissão
Europeia, a iniciativa vem avançando, sendo que, no último mês de junho, encerrou-se o prazo para
resposta à consulta pública lançada. Agora, a Comissão Europeia deve apresentar até o final do terceiro
trimestre a versão final do plano de ação, que deve ter duração de 5 (cinco) anos.

Lembramos que em dezembro de 2019 o grupo de peritos designado por Bruxelas já havia
apresentado o seu relatório contendo 30 (trinta) recomendações para facilitar a inovação dos serviços
financeiros na Europa, dentre elas: (i) regras específicas sobre a utilização de Inteligência artificial e as
tecnologias; (ii) a utilização de ativos criptografários; (iii) regras de governança dos serviços de
Tecnologia da Informação; (iv) a utilização de identificação digital; dentre outras.

Não restam dúvidas da importância das FinTechs, ainda mais no contexto atual do mundo, que
enfrenta uma pandemia, sendo as empresas financeiras de tecnologia um aliado importante na
manutenção da atividade empresarial mesmo com as determinações de distanciamento social. Assim,
faz-se imprescindível o avanço do plano de ação europeu, facilitando a abertura e o funcionamento dos
serviços financeiros digitais, aqui também incluídas as empresas de seguro.

(Fontes: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191113-
report-expert-group-regulatory-obstacles-financial-innovation_en.pdf e https://eco.sapo.pt/2020/07/09/insurance-europe-e-
fintechs-europeias-elegem-prioridades-para-seguros-digitais-na-ue/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/191113-report-expert-group-regulatory-obstacles-financial-innovation_en.pdf
https://eco.sapo.pt/2020/07/09/insurance-europe-e-fintechs-europeias-elegem-prioridades-para-seguros-digitais-na-ue/


STARTUPS: Abertas as inscrições para o maior programa de aceleração de startups da
América Latina.

Está a decorrer até o dia 03 de agosto de 2020 o prazo para que as startups se inscrevam no
Inovativa Brasil - Ciclo 2020.2, autonomeado o maior programa de aceleração de startups da América
Latina.

O programa Inovativa Brasil foi criado em 2013, pelo Ministério da Economia, sendo desde
2016 realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e
executado pela Fundação CERTI. “O INOVATIVA BRASIL é um programa nacional, gratuito, equity-free e de
larga escala para capacitação e conexão de empresas inovadoras, que através da virtualização (capacitação e
mentoria online) atende startups em qualquer local do país.”

Podem participar do INOVATIVA BRASIL empresas devidamente constituídas sob as leis brasileiras
e que estejam desenvolvendo soluções inovadoras em produtos e/ou serviços, desde que em estágio de
operação e tração, já com as primeiras vendas realizadas ou que possuam uma crescente base de usuários e
que estejam em busca de conexão com o mercado e com os investidores.

O programa é gratuito e oferece à todos os participantes: (i) acesso a conteúdos especializados a
fim de capacitar os participantes nas competências necessárias para o desenvolvimento de um negócio
inovador; (ii) atividades de mentoria individuais e coletivas, online e presencialmente, com executivos
experientes, empreendedores de sucesso e investidores; (iii) Possibilidade de apresentação do negócio para
investidores, aceleradoras privadas e executivos de grandes empresas; (iv) Integração com outros programas
públicos e privados de fomento a startups; (v) possibilidade de conexão com grandes empresas; e, (vi)
visibilidade e reconhecimento das startups aceleradas.

Para saber mais sobre os requisitos e as vantagens do Programa INOVATIVA BRASIL acesse:
https://www.inovativabrasil.com.br/ciclo20202/.

(Fonte: https://www.inovativabrasil.com.br/ciclo20202/

https://www.inovativabrasil.com.br/ciclo20202/


INTERNACIONALIZAÇÃO: Estônia lança o primeiro 'Digital Nomad Visa' do mundo

Após ser pioneira no e-Residency, programa do governo da Estônia que, por meio da
residência digital, autoriza o desenvolvimento de um negócio virtual no país, facilitando a
internacionalização digital de empresas, a Estônia vem cada vez mais consolidando-se como a República
Digital, estando em vias de lançar o primeiro visto para trabalhadores remotos, o denominado “'Digital
Nomad Visa”.

Referido visto autoriza que trabalhadores remotos e/ou nômades digitais possam viver na
Estônia por um ano, continuando a trabalhar legalmente para a sua empresa ou para seu empregador,
ainda que estejam estabelecidos no exterior.

Conforme assevera o governo da Estônia “Digital nomads and remote workers have long
faced ambiguity when working while they travel, often skirting the law by working while visiting a
country with a tourist visa.” (Tradução livre: “Nômades digitais e trabalhadores remotos há muito
enfrentam ambiguidade ao trabalhar enquanto viajam, muitas vezes contornando a lei
trabalhando enquanto visitam um país com visto de turista.”)

Com a evolução dos trabalhos remotos, não restam dúvidas que essa iniciativa da Estônia
servirá para trair diversos trabalhadores, que poderão gozar da tranquilidade de viver em um dos países
mais tranquilos da Europa com a segurança de continuarem a trabalhar livremente em seus países.

Aguardaremos o lançamento do programa para informar sobra os processos de inscrição.

(Fonte: https://e-resident.gov.ee/nomadvisa/ e https://e-resident.gov.ee/

https://e-resident.gov.ee/nomadvisa/
https://e-resident.gov.ee/

