


Vinicius Maximiliano está 
com a agenda concorrida este ano. 
Atualmente, intercala sua carreira 
internacional com redação de 
artigos sobre nanciamento 
coletivo, inovação, direito empre-
sarial, planejamento estratégico e 
a produção do segundo estudo 
sobre o mercado de crowdfunding 
nacional, que gerou o primeiro 
livro brasileiro especializado no 
assunto. Dedica-se constantemen-
te a projetos que viabilizam 
crescimento social envolvendo 
diversos setores da sociedade, 
como o inovador Dinheiro Verde 
(na área de reciclagem e negócios) 
e o Brasilqueragua.com (com foco 
na escassez de água).

Formado em Direito, Pós-
g raduado  MBA em Dire i to 
Empresarial pela FGV, especialis-
ta em direito eletrônico pela PUC-
MG e com um background que vai 
desde a assessoria aos grandes 
estúdios de Hollywood através da 
MPAA (Motion Picture Associa-
tion), passando pela gestão de 
projetos especiais da ADEPI - 
Associação de Defesa da Proprie-
dade Intelectual, da UBV - União 

Brasileira de Vídeo, da ABES - 
Associação Brasileira das Empre-
sas de Software e da BSA - 
Business Software Alliance, 
atuado como membro da Comissão 
de Mercado de Capitais e Gover-
nança Corporativa da OAB/SP, da 
Diretoria Regional da FIESP, a 
vice-presidência do Conselho 
Deliberativo Sesi-Senai, Maximi-
liano injeta este espírito hiperati-
vo no mercado atual, porque fala o 
que pensa em seus vídeos, entre-
vistas, artigos ou palestras, sem 
papas na língua, defendendo um 
modo mais justo de se encarar o 
empreendedorismo e a inovação 
no Brasil por parte do Estado, para 
que se torne algo  mais transparen-
te e eciente para a classe empre-
sária como um todo.

Crítico feroz do sistema buro-
crático brasileiro, pontua questões 
sensíveis no que diz respeito a 
análise decitária do crédito para 
as empresas; a vinculação a um 
sistema bancário caro e inexível; 
a subjugação do empresário e do 
empreendedor a uma burocracia 
totalmente ineciente e que 
estimula a "criação de diculda-

des para a venda de facilidades"; 
da simplicação urgente do 
sistema tributário, dos sistemas de 
abastecimento e dos meios de 
negócios no País; pelo m da troca 
de favores e pela institucionaliza-
ção nacional da meritocracia; pelo 
m do massacre à inovação e pela 
mudança radical no sistema de 
ensino brasileiro; Vinicius defen-
de mudanças estruturais e de 
conceito prático dentro do dia a dia 
do brasileiro, baseadas em tecno-
logia e novos negócios.

"Imagine um país onde você é 
mal visto por ter sucesso! Um lugar 
onde, apesar de recolher seus 
impostos, gerar emprego e renda, 
promover o crescimento de sua 
cidade, do seu estado e do seu 
país, lhe desrespeita e lhe subjuga 
a critérios totalmente desmedidos 
e antiquados de controle, sem 
qualquer respeito a Constituição 
que determina o principio da 
inocência. Um país onde, como 
empresário, você é tratado por uma 
justiça parcialista que o vê como o 
causador de todas as mazelas e 
onde o Poder Público e Privado 
costumam manter uma relação 

HOMEM DA INOVAÇÃO
Especialista em áreas do direito e da contabilidade, ele busca sempre
inovar em seus projetos pessoais, tanto quanto em processos burocráticos,
scais e contratuais que envolvem as empresas brasileiras.
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muitas vezes promíscua pela troca 
de favores, deixando de lado todos 
aqueles empreendedores e empre-
sários que dedicam suas vidas a 
estruturar empresas e corporações 
que sejam lucrativas. Imagine um 
lugar onde o mercado faz análises 
de crédito baseadas em seus 
atrasos, e não em suas pontualida-
des; onde o vinculo familiar é 
levado em consideração na analise 
de crédito, ou seja: sua individua-
lidade de nada vale se não houver 
um nome que lhe garanta!

Pense em um país que ainda 
educa seus alunos nos mesmos 
moldes do século 19 e onde as 
escolas se recusam a aceitar 
opiniões e propostas inovadoras de 
conhecimento amplo provenientes 
dos pais. Onde a Academia arvora-
se em sua arrogância teórica para 
se afastar do mundo real onde tudo 
acontece, e as produções acadêmi-
cas nada mais são do que lindos 
livros nas estantes sem qualquer 
utilidade prática para o mercado.

Um lugar onde você precisa ter 
o cuidado de não expor suas ideias 
mais inovadoras por medo de que 
sejam copiadas, roubadas, distor-
cidas ou pior, vendidas sem seu 
consentimento. Infelizmente os 
que se rebelam contra esse forma-
to são a exceção! 

Imaginem um país onde você 
encontra todas as diculdades 
possíveis para instalar uma mini-
usina solar em sua casa, a preços 
impagáveis e sem qualquer 
infraestrutura de fornecimento 
nacional… e depois de tudo 
pronto, o excedente que você gera 

para o grid tem que ser a um custo 
determinado pela concessionária! 
Uma matriz energética que está 
sobrecarregada e ineciente, com 
desperdícios e sem interligações 
ecientes.

O mundo está seguindo um 
caminho de evolução e crescimen-
to jamais visto e nosso país está 
cando esquecido,  isolado, 
perdido, atrasado… estamos 
cando fora de grandes acordos 
comerciais porque somos incapa-
zes de dialogar internacionalmen-
te.

 Estamos fora do uxo de 
capitais porque nossa legislação 
de investimentos é antiga, travada 
e não há segurança jurídica para o 
investidor. Nossa indústria está 
"desindustrializada" porque 
nossas barreiras de importação são 
praticamente intransponíveis, e 
quando o são, o custo simplesmen-
te inviabiliza o projeto. Temos uma 
das cargas tributárias mais desi-
guais e inecientes do mundo. Até 
a tributação do ambiente virtual é 
mal feita!

Nosso sistema bancário, em 
contrapartida, é um dos mais 
ecientes do mundo, o que deveria 
ser motivo de orgulho. Contudo, 
essa eciência é utilizada para 
escravizar a mão de obra produtiva 
com os juros mais altos e escor-
chantes do planeta. Destruir a 
capacidade criativa de um povo 
baseado nos juros altos e em 
restrição ao crédito deveria ser 
considerado crime contra a 
humanidade. Anal, para cada 
empresa "morta", também "mor-

rem" famílias inteiras com os 
desempregos causados. 

(...) O lobby político em nosso 
país é vergonhoso, acintoso e 
imoral. Vendem-se adequações 
legislativas para proteger interes-
ses e um cidadão comum pratica-
mente nunca terá acesso aos que 
elegeu para exigir cumprimento 
das promessas de campanha. O 
dinheiro público (que de público 
nada tem, já que ele sai do bolso 
das famílias para compor os cofres 
do Governo!), é tratado com 
descaso e dispêndio. O Governo 
ridiculariza a eciência em seus 
gastos, enquanto atua com um dos 
mais ecientes sistemas scais do 
planeta para arrecadar impostos. É 
um contrassenso nacional.

Formas inovadoras e únicas de 
mudar essa realidade precisam 
ganhar as ruas e as mentes dos 
brasileiros. Somos um dos povos 
mais criativos e alegres do mundo, 
e merecemos respeito para que 
nossas criações e iniciativas em-
preendedoras encontrem espaço 
de mercado, não barreiras buro-
cráticas.

Projetos de nanciamento 
coletivo em modelos inovadores de 
educação, gestão pública, socorro 
a vítimas de desastres, criação de 
formas alternativas de energia e de 
água para consumo humano, bem 
como instrumentos nanceiros 
que estimulem a desbancarização 
do sistema, são as alternativas que 
precisam alocar seu espaço no 
mercado, com vozes que digam 
sim, àquilo que incomoda e que 
precisa ser mudado!”

’’Estamos fora do uxo de capitais
porque nossa legislação de investimentos
é antiga, travada e não há segurança
jurídica para o investidor.’’



Palestrante por convicção, 
empenha-se em compartilhar o 
que sabe de maneira objetiva, 
clara e simples, apesar da forma-
ção jurídica e que lhe custa, em 
algumas ocasiões o “juridiquês”: 

"O mundo já é sucientemente 
complicado como está. Se, quando 
falamos ao público, para transmi-
tir ou compartilhar algum conheci-
mento, começarmos a discursar 
dentro de um universo restrito de 
palavras, além de ninguém enten-
der nada, o assunto ca chato e 
entediante, por mais interessante 
que seja! Por isso insisto que 
palestra tem que ser leve, objetiva 
e prática. Do contrário vira aula 
expositiva."

Suas palestras podem ser 
visualizadas e baixadas em vá-rios 
sites e têm foco desde a gestão 
empresarial, a prossão contábil 
do futuro, o atendimento à buro-
cracia scal brasileira, passando 
pelo mercado de crédito de carbo-
no (do qual é um entusiasta e com 
mais de 10.000 visualizações no 
mundo todo), chegando aos proje-
tos de crowdfunding e as inova-
ções educacionais disruptivas.

A seara da sustentabilidade 
dos negócios atrelada aos lucros e 
a formação prossional, o zeram 
um apaixonado pelas questões 
ecológicas com viés prático, de 
maneira que busca, dentro de suas 
intervenções no mundo dos negó-
cios, conciliar boas práticas com 
inovações que melhorem a quali-
dade de vida do planeta em que 
vivemos. Por essa razão, o Projeto 
Social Dinheiro Verde foi o ganha-

dor do prêmio Sesi-Senai de 
Inovação 2010 e  o  projeto 
Brasilqueragua.com está em fase 
nal de lançamento com pesquisas 
únicas e direcionadas à maior 
crise de recursos hídricos da 
história.

Acionado por novas tecnolo-
gias e consequentemente os novos 
mercados que estas ferramentas 
possibilitam, sempre busca novos 
conceitos e processos de trabalho 
no exterior, tendo parcerias e 
inspiração de negócios em países 
como a Coréia do Sul, Bélgica, 
Portugal e Estados Unidos, onde 
recentemente participou de con-
venções sobre o crescimento e 
desenvolvimento do mercado de 
crowdfunding no Brasil, o qual 
ainda carece de uma regulação 
eciente para que milhares de 
empreendedores e criadores de 
projetos possam se beneciar de 
uma das maiores máquinas de 
arrecadação nanceira da era pós-
digital.

Entre os segmentos mais ino-
vadores e escaláveis mundo afora, 
estão os projetos ligados a investi-
mento imobiliário (compra, alu-
guel ou reforma de imóveis), 
plataformas de empréstimos 
pessoais sem a intermediação 
bancária, projetos e mercados de 
nicho especializado (professores, 
alunos, bebês, mulheres), sem 
falar no desenvolvimento e na pré-
validação de novos produtos e 
serviços que buscam revolucionar 
as realidades de mercado. O 
nanciamento coletivo promove 
uma alavanca de abundância e de 

liberdade criativa jamais imagina-
da. O empoderamento das pessoas 
agora está, denitivamente, em 
suas mãos ao alcance de um 
clique.

Sistemas revolucionários de 
educação, baseados em metodolo-
gias ativas e criativas, onde o 
aluno absorve conhecimento, não 
apenas decora, repete e passa de 
ano. Projetos capazes de alavancar 
e direcionar o conhecimento de 
forma efetiva e não seletiva.

Cursos de formação, capacita-
ção, especialização e colaboração 
100% online em qualquer lugar do 
mundo, muitos deles 100% gratui-
tos e colaborativos, simbolizam a 
migração do "poder do conheci-
mento" para as mãos de cada ser 
pensante, descentralizando-o dos 
bancos escolares e da gura do 
professor-detentor-selecionador 
do conhecimento a ser transmiti-
do.

Moedas virtuais descentraliza-
das, meios de pagamento automá-
ticos e online, sem a necessidade 
de intervenção ou controle bancá-
rio, mudança na forma de análise 
do crédito e do perl de consumo 
baseado em gerações (baby 
boomers, X, Y e Z) sinalizam para 
um mundo plano, conectado, 
rápido e sem monopolizadores do 
conhecimento e da técnica’’, 
completa Vinicius.



Já nos Estados Unidos, atua como CEO da Mhydas North 
America, uma empresa voltada a busca de produtos e servi-
ços inovadores e que possam ser tendência de consumo no 
Brasil.

 Inicialmente atuando no setor de peças de aviação, a 
evolução natural dos negócios, unida a dinâmica do mercado 
norte americano, mostraram um caminho diferenciado para 
que a Mhydas North America iniciasse processos de prospec-
ção direcionada de métodos inovadores, projetos criativos 
em crowdfunding, produtos escaláveis e processos de inova-
ção capazes de reduzir custos de operação, otimizar estágios 
de mercado e simplicar processos burocráticos desnecessá-
rios. Tudo em busca da otimização! 

Ainda sobre sua carreira internacional, é uma referência 
bastante requisitada por veículos de diversos portes para 
falar sobre assuntos do mercado brasileiro, relacionados aos 
ramos do mercado imobiliário nacional e sua adequação para 
os grandes players mundiais de crowdfunding. Veículos de 
mídia especializada da Europa, Chile e México, buscam 
compreender movimentos nesse mercado para traçar futuras 
estratégias de abordagem do segmento.

No ambiente online, mantêm algumas páginas e sites que 
expressam sua visão de mercado e forma de pensar em 
diversas frentes, e com conteúdo segmentado a cada tipo de 
público alvo:

Ÿ Página "O cara da Inovação" focada em podcasts 
disruptivos e inovações revolucionarias mundo afora;

Ÿ Página "Saiba dizer não", com foco na potencializa-
ção da objetividade como crescimento no mundo dos 
negócios;

Ÿ Página "Vinicius Maximiliano" especializada em 
crowdfunding e pela obra "Dinheiro da Multidão: 
oportunidades x burocracia no crowdfunding nacio-
nal";

Para entrar em contato com Vinicius Maximiliano 
Carneiro, seja para entrevistas, mentorias, consultorias, 
palestras, novos negócios, ou qualquer tipo de agendamento,  
basta acessar seu site no endereço:

www.viniciusmaximiliano.adv.br

ou agendar através da sua assessoria de imprensa, nos 
seguintes contatos:

Ÿ (13) 3301.4462

Ÿ (11) 9-91409229

Ÿ carolinalara@ofce3.com.br

Contato com Carolina Lara 
Assessora de Imprensa




