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A evolução no ecossistema de fintechs foi expressiva nos últimos anos. Número cada vez maior
de empresas, milhões de clientes, fatias relevantes de mercado, bilhões em investimentos.
Acompanhando esse movimento estão os reguladores, observando atentamente, formando
grupos de trabalho e fazendo consultas públicas.
Vimos, na última década, um anseio em aumentar a concorrência, reduzir os altos custos e
tornar o sistema financeiro mais eficiente. Na visão do Banco Central, as fintechs contribuem
para isso.
Partindo de uma nova agenda, diversas alterações - inclusive estruturais - foram propostas pelo
Banco Central, a fim de estimular a competição e adaptar a regulação aos avanços
tecnológicos, que agora se adequa à realidade digital. Há 20 anos, por exemplo, abrir uma conta
em banco pela internet era impensável. Já em 2016, o Banco Central autorizou instituições
financeiras a abrirem e fecharem conta em ambiente 100% online.
Nesse tempo, percebemos algumas “ondas” de alterações regulatórias por setores que, de certa
forma, acompanharam o crescimento das fintechs e dos investimentos. Primeiro em meios de
pagamento, com o fim do duopólio, da trava bancária, da exclusividade de bandeiras e
maquininhas. Mesmo movimento acontece no setor de crédito, com a criação da Sociedade de
Crédito Direto e da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, participação estrangeira em até
100% do capital dessas empresas, portabilidade universal de salários, entre outras alterações.
Mas quando a regulação é bem vinda e quando ela impossibilita a evolução?
Ao meu ver, até agora a postura dos reguladores foi de não atrapalhar a criação de produtos e
serviços financeiros com base tecnológica e de apoio ao ecossistema de inovação, mas sim,
antes de regular, procurar entender e conversar com aqueles diretamente envolvidos.

Além de diminuir custos, retirar amarras e aumentar a competição, as recentes regulações
trouxeram mais segurança jurídica à atuação das fintechs, o que ajuda a angariar investimentos
e ganhar clientes.
Para 2019, são esperadas as regulações de open banking e de pagamentos instantâneos. Nós
acreditamos que elas gerarão impactos profundos em fintechs de todos os setores.
Nesse report procuramos, através de um panorama de alterações regulatórias, mostrar que o
setor financeiro já sofreu mudanças importantes e outras mais relevantes ainda estão por vir.
Na nossa opinião, essa alterações estão sendo positivas e contribuem para a evolução do setor.

Pietro Bonfiglioli
Co-founder Fisher VB

“ Nós da CVM acreditamos que as Fintechs possuem uma função importante
de inclusão financeira e de democratização do acesso aos produtos e
serviços financeiros. Nesse sentido, estamos constantemente avaliando
aprimoramentos regulatórios para enfrentar as particularidades destas
empresas, incluindo a possibilidade de se estabelecer um regime de sandbox
no mercado brasileiro. “
Antonio Carlos Berwanger,
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado CVM

“ A regulação é um tema extremamente relevante para as fintechs. Não
apenas para que tenham segurança jurídica para se desenvolver, inovar e
competir, mas também para que a atividade criativa de seus idealizadores
tenha parâmetros nos quais se basear. Empreendedores que não encaram a
regulação como uma adversária, mas como um ponto de partida e um
instrumento, podem encontrar soluções juridicamente viáveis para os
problemas que suas fintechs se propõem a resolver. Historicamente, a
regulação já serviu para incentivar a inovação e a competição, e também
para reprimi-las. “
Maurício Vedovato,
Sócio de Huck Otranto Camargo
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Para receber mais conteúdos como esse,
clique aqui e se inscreva em nossa news list.

FINTECHS NO BRASIL
E SUA CRESCENTE
RELEVÂNCIA
Trazemos aqui alguns dados que exemplificam a
crescente relevância das fintechs no país. Uma
análise mais completa no nosso report de Fintechs
2018.

EXPLOSÃO NO NÚMERO DE FINTECHS...
O número de fintechs cresceu de forma acelerada nos últimos anos. De 2014 a 2018, o
crescimento foi de 700%.
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MILHÕES DE CLIENTES
Com forte presença digital, as fintechs estão entrando na casa dos milhões de clientes
conforme alcançam novos públicos.
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TOMANDO ESPAÇO DE GRANDES PLAYERS
Nos últimos anos, Stone e Pagseguro, que fizeram seus IPOs em 2018, viram seu share de
mercado combinado crescer quase 5 vezes.
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REGULATÓRIO
NO BRASIL

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Antes de falarmos sobre regulações para o setor financeiro ou fintechs de maneira mais
específica, temos de dar destaque a um importante marco regulatório para toda e qualquer
empresa que atua no Brasil, independente do setor da economia, e que coleta e armazena dados
de usuário: a Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD.

Inspirada na GDPR (General Data Protection Regulation) da União Europeia, a Lei nº 13.709/18,
ou LGPD, estabelece regras para o tratamento de dados pessoais e entrará em vigor em agosto
de 2020.
A lei é aplicável a qualquer pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais para fins
comerciais no território brasileiro, obtido através de qualquer meio, e estabelece diversas
garantias e direitos aos titulares dos dados, definindo como deve ser o tratamento dos
mesmos, tanto para Dados Pessoais (relacionados a pessoas identificadas ou identificáveis)
quanto para Dados Sensíveis (raciais, políticos, religiosos, saúde, entre outros).
Entre os principais pontos da lei estão:
Garantir o direito à privacidade dos dados e de livreiniciativa do consumidor. O indivíduo é dono do próprio
dado e pode exclui-lo ou transferi-lo para onde quiser.

Trazer maior segurança jurídica e estabelecer regras
claras de coleta, armazenamento, tratamento e
compartilhamento de dados.

Adoção de mecanismos de segurança e proteção dos
dados, e notificação obrigatória de qualquer incidente.

A lei se aplica a todos os setores da economia e possui
aplicação extraterritorial, ou seja, toda empresa que
tiver negócios no país deve se adequar a ela.

As fintechs, assim como todas as empresas, deverão adotar processos para tratar dados
pessoais de maneira segura, ter o consentimento dos titulares destes dados para usar suas
informações, dizer para que fins serão usados, e comunicá-los, além da autoridade nacional, em
caso de algum incidente envolvendo informações pessoais. Em resumo, o titular dos dados é
dono de suas informações, e quem fizer uso disso deve respeitar as diretrizes estabelecidas
para o tratamento dos mesmos.

PANORAMA GERAL PARA FINTECHS
Nos últimos anos, temos visto uma boa relação com reguladores, que
reconhecem a importância da inovação para a evolução do mercado, enquanto as
fintechs percebem a maior segurança que a regulamentação pode trazer ao
sistema, inclusive com alguns grupos impulsionando e participando do processo
de regulação de forma proativa.
De forma geral, vemos que os reguladores estão:

Abertos a inovações,
novos produtos e novas
tecnologias

De olho em
potenciais
novos riscos

Visando o
desenvolvimento e
eficiência do mercado

Estudando e
entendendo antes
de atuar

"As inovações tecnologias são bem-vindas no sistema financeiro ao
trazer mais competição e novos modelos de negócios e produtos.”
Ilan Goldfajn, Presidente do BC (2018)

"Precisamos ter um mercado disruptivo, mas com responsabilidade. Não vamos
ultrapassar a fronteira que possa colocar em risco o setor e o segurado.”
Joaquim Mendanha, superintendente SUSEP (2018)

"Acompanhamos o surgimento de plataformas que promovem a oferta de
serviços, como Uber e Airbnb, e em algum momento isso chegaria no
mercado financeiro de capitais. É uma tendência natural.”
José Alexandre Vasco, Superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores
CVM (2017)

"O segmento [fintechs de crédito] veio a nós, nos pediu uma
regulamentação que fizemos para dar mais segurança aos sistema.”
Ilan Goldfajn, Presidente do BC (2018)

Vemos que o desenvolvimento das fintechs e a modernização do setor financeiro
estão em linha com os objetivos da Agenda BC+ do Banco Central.

AGENDA BC+
A agenda BC+, do Banco Central, tem o objetivo de revisar questões estruturais do sistema
financeiro, a fim de gerar benefícios sustentáveis à sociedade brasileira.
Essa agenda está dividida em 4 pilares:

Aumentar o nível de educação financeira
Ampliar a inclusão financeira
Proporcionar maior segurança ao
consumidor
Melhorar a comunicação entre instituições
financeiras e clientes

MAIS CIDADANIA
FINANCEIRA

SFN MAIS
EFICIENTE

Fortalecer o ambiente legislativo
Estabelecer autonomia técnica e
operacional

Modernizar leis e normas
Proporcionar uma maior segurança
jurídica

LEGISLAÇÃO
MAIS MODERNA

CRÉDITO
MAIS BARATO

Fomentar o crescimento sustentável do
Sistema Financeiro Nacional

Diminuir o custo do crédito para o
tomador final

Simplificar os procedimentos e regras do

Reduzir o nível de inadimplência

BC
Analisar novos meios de pagamento

Estimular alocação mais eficiente do
crédito

Monitorar os impactos das inovações

Rever a operacionalização do

tecnológicas

compulsório

Trazemos aqui um resumo com as principais alterações recentes, agrupados
conforme setores mais impactados. Uma descrição mais completa você encontra
ao final desse report, na seção Marcos Regulatórios.

MEIOS DE PAGAMENTO

ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS

Fim da exclusividade entre bandeiras e
credenciadoras.

Regulamentação da duplicata eletrônica.

Limitação dos arranjos fechados de
pagamentos.
Definição da figura do subadquirente.
Limite máximo para “interchange fee”
cobrado por emissores.

CRÉDITO
Criação da Sociedade de Crédito Direto e
da Sociedade de Empréstimo entre
Pessoas, permitindo às fintechs
emprestarem recursos próprios ou de
terceiros diretamente.

Limitação da trava bancária para
recebíveis de cartão de crédito. O limite
de garantia dado à instituição financeira
não poderá ser maior do que o saldo
devedor da operação, permitindo que o
excedente possa ser utilizado em outras
operações.

BANCOS DIGITAIS
Proibição às instituições financeiras
tradicionais, limitando o acesso de
instituições de pagamento a serviços
como débito automático, TEDs e DOCs.

Abertura para participação de até 100%
de capital estrangeiro em fintechs de
crédito.

Autorização de portabilidade de contasalário para instituições não bancárias.

SEGUROS

CROWDFUNDING

Constituição da Comissão de Inovação
Insurtech da SUSEP.

Regulamentação das operações de
crowfunding, permitindo que empresas
com faturamento de até R$ 10 milhões
realizem ofertas por meio de
financiamento coletivo com dispensa de
registro na CVM.

Permissão para utilização de meios
remotos para celebração de contratos de
seguro e atividades do pós venda.

ROBÔ-ADVISOR
A CVM estabeleceu expressamente que a
utilização de tais sistemas também se
sujeite às obrigações e regras previstas,
assim como os demais participantes do
mercado de consultoria financeira.

CRIPTO
A CVM confirmou a permissão de fundos
brasileiros aplicarem indiretamente em
criptoativos no exterior, estabelecendo
um precedente positivo para a indústria.

CASOS RECENTES
Separamos alguns casos que mostram novas regulações em prática,
o amadurecimento e a força do ecossistema de fintechs perante
órgãos reguladores e incumbentes.

CASO NEON
FIN OU TECH?
Em maio de 2018, apenas algumas horas depois da fintech Neon
Pagamentos ter recebido o maior Series A da história do país até o
momento (R$72 milhões), o BACEN determinou a liquidação
extrajudicial do Banco Neon, que realizava a parte operacional da
fintech. O BACEN deixou claro que o problema estava na parte “fin”
- o banco - e não na parte “tech” - a plataforma Neon Pagamentos.
Apenas 3 dias após o ocorrido, a fintech anunciou uma nova
parceria, dessa vez com o Banco Votorantim, sendo que este
assumiu os serviços de custódia e movimentações das contas
bancárias da fintech.
Esse caso levantou uma questão considerável sobre a saúde de
algumas fintechs, que muitas vezes precisam de uma instituição
financeira parceira para realizar suas operações, e sobre problemas
nas instituições parceiras e como eles podem comprometer o
funcionamento de fintechs.

CREDITAS
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
A fintech Creditas, logo no primeiro mês de 2019, recebeu
autorização do BACEN para atuar como SCD (Sociedade de
Crédito Direto). Antes da regulação, a Creditas captava recursos
por meio de FIDC’s, atuando como correspondente bancário de
outras instituições financeiras. Agora, como SCD, a fintech poderá
oferecer produtos segmentados de forma direta, criando linhas
de empréstimo com condições específicas por segmento.

GUIABOLSO x BRADESCO
DE QUEM SÃO SUAS INFORMAÇÕES?
O GuiaBolso, para prestar seus serviços de organização financeira,
solicita a seus usuários a senha de entrada da conta corrente,
analisando suas movimentações financeiras e ajudando no
controle das despesas.
Em 2016, o Bradesco entrou com uma ação na Justiça, alegando
que o acesso à conta representa um risco à segurança do Banco,
sendo uma ameaça de quebra de sigilo.
O Ministério da Fazenda, temendo que uma decisão favorável ao
Bradesco prejudicasse o crescimento das fintechs, entrou como
parte interessada no caso. O Ministério julga que os dados dos
clientes pertencem aos mesmos, e não aos bancos, cabendo a eles
escolher quem pode ter acesso às suas informações.
Em Julho de 2018, o Ministério pediu ao CADE a abertura de uma
investigação contra o Bradesco por suposto abuso de poder
dominante, processo este que ainda está em curso na Justiça.

STONE x SANTANDER
PRÁTICAS ANTI COMPETITIVAS
Em dezembro de 2018, a Stone pediu, junto ao CADE, órgão
antitruste brasileiro, a abertura de um processo contra o
Santander e sua controlada GetNet. A fintech acusa o banco de
exigir exclusividade de clientes, via contratos de incentivo, e de
venda casada de produtos bancários, agravando a concentração
de mercado no setor, com uma fatia de mais de 80% na mão dos
três maiores players: Cielo (BB e Bradesco), Rede (Itaú) e Getnet
(Santander).
Outras 13 startups foram convocadas pelo CADE para contribuir
no processo, entre elas Nexoos, Nubank, Creditas e PagSeguro.

NUBANK x 5 MAIORES BANCOS
PREJUDICANDO A LIVRE CONCORRÊNCIA
Em março de 2018, o Nubank entrou com um processo no CADE
contra os 5 maiores bancos do país. A fintech denunciou
“supostas infrações à ordem econômica ao prejudicar a livre
concorrência no mercado de emissões de crédito, além de exercer
de forma abusiva posição dominante”. A alegação é que os bancos
estão conjuntamente criando barreiras para dificultar a atividade
e o crescimento de novos agentes no mercado, dificultando
acesso a serviços necessários para a atividade do Nubank, como
Débito Automático, extrato intraday e serviços de banco
liquidante, além de restringir acesso a informações essenciais.
Também foi alegado assédio por parte do Itaú a funcionários
estratégicos da fintech, que teriam conhecimento técnico de
desenvolvimento do produto, ponto central da empresa.

YOUSE E SANTANDER AUTO
SEGURADORAS DIGITAIS
Em 2018, a SUSEP autorizou a Santander Auto, joint-venture do
banco com a empresa alemã HDI, e a Youse Seguros, empresa da
Caixa Seguradora, a operarem como seguradoras digitais.

A Youse, mesmo sendo ligada ao governo, demorou 2 anos com
processos judiciais para entrar no ar oficialmente. Com essas duas
primeiras seguradoras sendo aprovadas, há uma tendência de que
apareçam mais insurtechs seguindo o mesmo rumo, dando uma
maior segurança jurídica ao setor.

CASE

QUANDO REGULAR?
Por um lado, a regulação pode limitar a inovação e a competição no setor financeiro ao restringir
o leque de atividades que podem ser desempenhadas por fintechs no Brasil. Pode também
impor um “peso regulatório” muitas vezes insuportável para startups – tais como as exigências
para se obter autorização para operar como instituição financeira (i.e. capital mínimo
integralizado e cumprimento de diversas exigências burocráticas). Por outro lado, ela fornece
parâmetros para o desenho de soluções criativas – ainda que em grau restrito – para problemas
que as grandes instituições financeiras não conseguem solucionar, muitas vezes em razão de seu
próprio porte.
Em ambientes absolutamente inovadores – como ocorreu com a internet e no mercado de
moedas e ativos virtuais, e vem acontecendo na interseção entre telecomunicações, mercado
financeiro e provedores de aplicações –, a ausência de regulação pode ser favorável em um
primeiro momento, pois permite o livre exercício da criatividade. No entanto, a inexistência de
regras (ainda que de autorregulação) a longo prazo também pode acarretar um peso
desmedido, tanto àqueles que pretendem empreender quanto aos que querem investir ou
utilizar os novos meios como subsídios para seus projetos.
Antes da existência das chamadas exchanges, por exemplo, a negociação de moedas virtuais era
extremamente arriscada, sendo que a confiança trazida pela tecnologia blockchain não se
refletia nos negócios feitos entre compradores e vendedores de criptomoedas, e muitas vezes
ocorria em mídias sociais. A autorregulação do mercado e a consolidação das exchanges, muitas
das quais incorporaram regras típicas de bolsas de valores, possibilitaram um aumento sensível
do volume de negócios. No entanto, mesmo essa autorregulação pode não se mostrar suficiente
no futuro.
As fintechs já contam com alguns modelos para propor suas soluções, como a atuação como
correspondente bancário, arranjo de pagamentos, sociedade de crédito direto, sociedade de
empréstimo entre pessoas e até mesmo através do desempenho de atividades não enquadradas
formalmente, mas que podem trazer propostas interessantes. Assim, empreendedores já têm
meios não apenas para investir, mas também para auxiliar o regulador na criação e
aperfeiçoamento de normas que aprimorem o mercado. A utilidade deste estudo, portanto,
dispensa discussões, vez que apresenta com clareza e objetividade quais modelos estão
disponíveis e quais caminhos vêm sendo trilhados.

Maurício Vedovato, Sócio de Huck Otranto Camargo

CASE

EM BUSCA DA REGULAMENTAÇÃO
Conseguir um empréstimo bancário é tarefa difícil
até para pessoas adimplentes e com um bom
emprego. Em 2015, o banco do empreendedor
Leonardo Rebitte negou R$ 10 mil para pagar as
despesas do parto da filha.
Sem opção, ele recorreu a amigos do trabalho e,
no mesmo dia, o dinheiro estava na sua conta.
Junto, veio um Contrato de Mútuo, que era a
forma legal de se emprestar dinheiro a juros.
"Peraí! É legal emprestar dinheiro a juros? As
pessoas precisam saber disso, precisam como eu,
ter meios de obter empréstimos com outras
pessoas".
A partir dessa experiência, em 2015, Leonardo começou a desenvolver a Mutual. Um aplicativo capaz de
permitir que duas pessoas emprestassem dinheiro a juros entre si, através de Contratos de Mútuo, 100%
digital e dentro da lei.
O que se sabia até então é que era possível emprestar dinheiro para outras pessoas desde que respeitasse a
Lei da Usura, que define como ilegal a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal (atual taxa SELIC).

Buscando maior respaldo jurídico para o projeto, Leonardo foi
aconselhado a procurar o Banco Central. “Achei que seria impossível, tal
como bater na porta do Vaticano para falar com o Papa. Mas, depois de
muito procurar, consegui um e-mail, contei a minha história e fui
chamado para apresentar o projeto pessoalmente.”
Após algumas recomendações, Leonardo compreendeu que, para começar a operar, deveria deixar o modelo
de Contrato de Mútuo para trás e precisaria de uma Instituição Financeira como parceira, tornando-se
correspondente bancário, atuando através de Cédula de Crédito Bancário (CCB).
Depois de meses desenvolvendo não só a própria tecnologia mas também, toda a tecnologia da instituição
parceira a qual opera e origina os empréstimos, em fevereiro de 2018, a Fintech lançou o Marketplace P2P e
intermediou seu primeiro empréstimo entre pessoas.

Nos primeiros onze meses, a Mutual fez R$ 4 milhões em empréstimos e, hoje, é uma plataforma completa
de investimentos para pessoas físicas e FIDCs. A projeção para 2019 é chegar a R$100 milhões em
empréstimos.

Tudo isso foi proporcionado, pela busca em se adequar a regulamentação vigente e conseguir
operar em um formato, até então, inédito no Brasil.

O QUE
VEM POR AÍ?
Apesar dos avanços recentes, temos ainda algumas
medidas em discussão com alto potencial transformador,
e que devem gerar impactos não só para as fintechs, mas
para todo o setor financeiro.

OPEN BANKING
O Open Banking, resumidamente, é o compartilhamento seguro dos dados do cliente, partindo
do pressuposto de que as informações são do usuário, e não da instituição financeira. Assim,
com a permissão deste usuário, é possível que terceiros possam acessar e até mesmo
movimentar recursos de contas bancárias por meios de API’s. Duas resoluções do BACEN, de
forma indireta, já “prepararam o terreno” para uma eventual regulação, que deve sair em 2019.

HOJE
Diferentes plataformas e aplicativos
para cada prestador de serviço, com
informações fragmentadas e
diferentes experiências de usuários.

COM OPEN BANKING
Concentra as informações dos
clientes e, através de um sistema
padrão de APIs abertas, permite ao
cliente executar ações nos
diferentes prestadores de serviço.

Resolução nº 4.649/18
Proíbe que instituições financeiras tradicionais limitem, de qualquer forma, o acesso das instituições de
pagamento a serviços como débito automático, DOCs e TEDs. Sinaliza um aspecto central do open banking:
o direito do cliente de escolher quais serviços financeiros podem ser transacionados por meio de sua conta
corrente ou de sua conta de pagamento.

Resolução CMN nº 3.401/06
Facilita a portabilidade de serviços financeiros e confere aos clientes bancários a prerrogativa de obter
informações relevantes, como dados cadastrais, histórico detalhado de operação de crédito, saldo médio
de conta corrente e saldo de aplicações financeiras. Também permite ao cliente disponibilizar tais
informações a terceiros, desde que por ele autorizado. Baseia-se no princípio de que os dados são do
cliente, e não da instituição financeira - um dos pilares do open banking.

Banco do Brasil em destaque
O Banco do Brasil, por enquanto, lidera a iniciativa das grandes instituições financeiras em relação ao open
banking. O Banco possui seis parcerias para produção de ferramentas integradas ao seu sistema. A mais
nova foi a primeira API 100% digital, em parceria com a bxblue. Além das fintechs de crédito, o BB conta
com ContaAzul e Dotz entre seus parceiros.

CADASTRO POSITIVO
Cadastro Positivo é um banco de dados de bons pagadores, que registra a pontualidade nos
pagamentos de contas (financiamentos, água, luz, telefone...) e fica disponível a instituições
privadas.

Lei 12.414/2011
Lei que disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de pagamentos, de pessoas
naturais ou pessoas jurídicas, visando a formação de um histórico de crédito. Essa lei, promulgada em
2011, não tornava obrigatória a participação no Cadastro Positivo, e sim voluntária, diminuindo de certa
forma sua adesão e abrangência, com apenas 5% da população participando do cadastro.

Em vigor desde 2013, o cadastro positivo não atraiu o número esperado de consumidores.
Então, em 2018, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que altera a inclusão
dos consumidores para que ocorra de forma automática. Hoje, o consumidor precisa solicitar a
adesão.

PLP 441/17
Altera a Lei 12.414 acima ao mudar as regras para a inclusão de consumidores no cadastro positivo. Com
a nova proposta, a inclusão será feita de forma automática, podendo o consumidor requerer sua saída.
Além de histórico de operações de crédito, contas como luz e água também serão consideradas no
cadastro positivo, dando “histórico de crédito” mesmo àqueles que nunca fizeram uma operação do
tipo.
O Projeto de Lei Complementar está atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados.

O tema não é unanimidade. Entidades afirmam que o cadastro positivo poderá melhorar as
condições dos tomadores de crédito, permitirá uma avaliação mais justa dos consumidores,
além de dar mais poder de negociação aos bons pagadores.
Já de acordo com o Procon-SP, o cadastro positivo não traz benefícios de curto prazo ao
consumidor, há a possibilidade de uso indevido dos dados e, mesmo não sendo obrigatório, o
mercado pode condicionar a liberação de crédito à inclusão no cadastro positivo.
Mesmo com a inclusão automática, o consumidor manterá a livre escolha, podendo pedir a
exclusão de seus dados da base do cadastro positivo.

PAGAMENTO INSTANTÂNEO
Modelo que deve revolucionar o ecossistema de pagamentos brasileiro. Permite a liquidação
financeira em tempo real, dispensando o uso de maquininhas e também de TED/DOC. O
pagamento pode ser feito, por exemplo, através de um QR Code com transferência de recurso
em tempo real ao vendedor, independente de dia ou hora. A regulação é esperada para 2019.

Comunicado BACEN 32.927/18
Divulgou os requisitos essenciais para o ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro. De acordo
com o comunicado, as regras do ecossistema serão definidos pelo Banco Central. A ideia do BACEN é
fornecer a infraestrutura necessária para viabilizar o ecossistema, e deixar que a competição entre
instituições financeiras e de pagamentos seja focada na oferta para o consumidor final, melhorando a
qualidade de todo o processo.

Abordaremos o tema em mais detalhes em nosso próximo report, que terá Meios de
Pagamento como tema principal.

E OS IMPACTOS?
Apresentamos, no report, diversas regulações,
algumas já em vigor e outras ainda em discussão. Mas
quais são os principais impactos dessas alterações?

EFICIÊNCIA
Adaptação da regulação às novas tecnologias e modelos de
negócios, além da diminuição de amarras, permitindo o
funcionamento mais eficiente ao invés de operações em nível subótimo que se encaixem aos padrões antes vigentes.

COMPETITIVIDADE
Maior dinâmica na concorrência. Com um ambiente mais propício
ao surgimento e ao crescimento de insurgentes, o setor deve
apresentar mudanças cada vez mais rápidas, favorecendo os
consumidores finais.

SEGURANÇA JURÍDICA
Com a regulação acontecendo, as fintechs terão cada vez mais
respaldo jurídico para realizar suas atividades, algo que foi um
gargalo importante ao longo dos últimos anos.

MENORES CUSTOS
O custo da regulação no setor financeiro é um fator relevante para
a atuação de fintechs, que por vezes precisam da parceria de
instituições financeiras tradicionais para exercer suas atividades,
aumentando assim os custos finais da operação.

MAIOR SATISFAÇÃO
Com menos barreiras de entrada, menores custos e maior
competição, a tendência é que haja mais serviços e produtos
disponíveis, sendo a satisfação do cliente o principal fator de
retenção.

Esse fatores dão suporte ao desenvolvimento do ecossistema de fintechs brasileiro, que por sua
vez impulsiona a evolução do setor financeiro, fundamental para o desenvolvimento econômico
e social do país. A democratização de produtos e serviços financeiros dão base ao crescimento
sustentável de diversos outros setores produtivos.

MARCOS
REGULATÓRIOS
Separamos aqui, em maior detalhe, algumas
alterações regulatórias com impactos diretos em
diversos setores financeiros.

MEIOS DE PAGAMENTOS
Há cerca de uma década o setor de meios de pagamento vem sendo influenciado por novas
regulações, que tem aumentado a concorrência e segurança do setor.

Fim da Exclusividade de Bandeiras (2010)
Fim da exclusividade entre bandeiras e credenciadoras de cartão de crédito. Na época, VisaNet e
RedeCard possuíam 94% do mercado e, enquanto a primeira só aceitava Visa, a segunda só funcionava
com MasterCard, aumentando os custos para o lojista e dificultando a entrada de novos players.

Lei nº 12.865/13
Integração dos arranjos e instituições de pagamento ao Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP).
Promoveu a inclusão de novas tecnologias que surgiram ao longo dos anos, além de trazer maior
segurança às fintechs de meio pagamento.

Circular nº 3.682/13
Estabeleceu critérios para definir quais arranjos de pagamento são integrantes do SBP. A separação é
feita em razão do volume, abrangência e da natureza do negócio. Simplifica a atuação para players em
estágio inicial.

Circular nº 3.765/15
Alterou a circular 3.682/13, permitindo a existência de arranjos fechados (restrito a uma credenciadora
específica) apenas para volumes financeiros inferiores a R$ 20 bilhões. Como exemplos de arranjos
fechados temos American Express e Elo, antes exclusivas da Cielo.

Circular 3.815/16
Estabeleceu que todas as transações feitas por cartão de crédito sejam liquidadas pela CIP (Câmara
Interbancária de Pagamentos). O intuito do BC com essa medida foi de regular o sub adquirente dentro
da estrutura de funcionamento dos meios de pagamento, além de vedar às bandeiras o uso de sua
posição para obter vantagem indevida.

Circular nº 3.885/18
Trouxe novos requisitos para obrigatoriedade do pedido de autorização para funcionamento, sendo
sujeitas ao pedido apenas instituições que processem mais de R$ 500 mi/ano ou que possuam mais de
R$ 50 mi em contas de pagamento.

Circular 3.886/18
Definiu a figura do subcredenciador, que não constava de forma expressa na regulação.
Determinou aos subcredenciadores que movimentarem mais de R$ 500 milhões em 12 meses que
usassem a CIP para todos os pagamentos em cartões de crédito.

Circular 3.887/18
Limitou a 0,8% o “interchange fee” cobrado pelos emissores de cartão de débito, sendo que a média
ponderada trimestral não pode ultrapassar 0,5%. A intenção foi reduzir o custo final aos
estabelecimentos.

CRÉDITO
O setor de fintechs de crédito foi um dos mais impactados recentemente, com medidas
estruturais importantes. Um exemplo é a criação da SCD e SEP, abaixo explicadas.

Resolução nº 4.656/18
Criou a “Sociedade de Crédito Direto” (SCD) e a “Sociedade de Empréstimo entre Pessoas” (SEP).
Permitiu às fintechs a manutenção de contas de pagamento e a utilização de recursos próprios ou de
terceiros para oferecer empréstimos por meio de plataforma eletrônica, sem a necessidade de parceria
com uma instituição financeira.

Resolução nº 4.657/18
Alterou questões relativas ao enquadramento de empresas no Patrimônio de Referência Simplificado
(PRS5). A norma possibilita que fintechs de crédito de risco simples sejam capazes de se expor a títulos
de securitização e exercer atividades relacionadas à custódia e à escrituração de títulos de crédito,
permitindo uma estrutura de custos mais adequada.

Decreto nº 9.544
Permitiu a participação estrangeira em até 100% do capital social de fintechs de crédito (SCD e SEP).
Essa medida corrige essa desvantagem que as fintechs de crédito possuíam em relação a outras
startups.

BANCOS DIGITAIS
Um banco digital se caracteriza pela forte presença online, centrado na satisfação e na
experiência positiva do cliente sem a necessidade de presença física.

Resolução nº 4.649/18
Proíbe que instituições financeiras tradicionais limitem o acesso de instituições de pagamentos a
serviços como débitos automáticos, emissão de boletos, TED’s e DOC’s. Visa inibir eventuais práticas
anticompetitivas de grandes instituições contra fintechs.

Circular nº 3.900/Resolução 4.684/18
Autorizou a portabilidade de conta-salário para instituições não bancárias, como por exemplo
instituições de pagamento, modelo adotado por muitas fintechs. Pela regra anterior, o empregado
precisava procurar o banco de sua conta salário para pedir a transferência do dinheiro para uma conta
em outro banco. Agora, ele poderá fazer esse pedido na própria instituição para onde quer transferir o
salário, inclusive para contas fora de bancos.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
Antecipação de recebíveis é uma modalidade em crescimento no país: comparando Julho/17 a
Julho/18, vemos um aumento de 122% no volume de antecipação, de acordo com o Bacen.

Lei 13.775/18
Regulamentou a duplicata eletrônica. A duplicata é um título usado pelas empresas como garantia para
a obtenção de crédito, principalmente capital de giro.
O texto aprovado estabelece que as informações da duplicata deverão ser armazenadas
obrigatoriamente em um sistema eletrônico centralizado. As entidades autorizadas pelo Banco Central
serão responsáveis pelo registro nacional.
Essa medida visa reduzir o custo do crédito, tornando o sistema financeiro nacional mais eficiente. As
autoridades estimam que, logo no primeiro ano da medida, haverá um incremento de R$ 35 bilhões no
volume de crédito lastreado no instrumento. A previsão é que, depois de cinco anos, esse impacto anual
seja de R$ 200 bilhões, proporcionando uma oportunidade de expansão para as fintechs de
antecipação.

Resolução 4.707/18
Limitou a trava bancária, dando mais liberdade ao lojista na antecipação de recebíveis de cartão de
crédito. Antes da resolução, na antecipação, o banco poderia exigir como garantia todo o fluxo de
recebíveis futuros, estabelecendo a trava independentemente do valor.
Com a nova regra, o limite de garantia dado à instituição financeira não poderá ser maior do que o saldo
devedor da operação, permitindo que o excedente possa ser utilizado em outras operações.
Essa resolução é uma regra transitória até que o BC regulamente um modelo em que os recebíveis de
cartões sejam registrados e passem a ser usados livremente pelos lojistas.

CROWDFUNDING
A atividade de financiamento coletivo, ou crowdfunding, que antes operava com base em
instruções não específicas, teve em 2017 sua operação regulamentada.

Instrução CVM 588/17
Regulamentou as operações de crowdfunding, permitindo que empresas com faturamento de até R$ 10
milhões realizem ofertas por meio de financiamento coletivo com dispensa de registro de oferta e de
emissor na CVM. A regulação é estratégica para a ampliação e melhoria da qualidade desses
instrumentos de financiamento, primordialmente importantes nas fases iniciais de diversas empresas.

SEGUROS
Alta complexidade e pouca evolução sistêmica fazem do setor de seguros um dos mais propícios
a uma grande revolução, e portanto uma ótima oportunidade para fintechs.

Resolução CNSP nº 294/13
Primeira resolução que fez menção à utilização de meios remotos para a comercialização de planos de
seguro e planos de previdência aberta. A resolução contém uma série de condições a serem observadas
pelas seguradoras, como a hierarquia da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Portaria SUSEP nº 6.964/17
Constituiu a Comissão de Inovação Insurtech da SUSEP. Participam dessa comissão diversas áreas
técnicas da SUSEP e representantes de diversos segmentos do mercado.
Não há nenhuma Insurtech específica na Comissão. Há a demanda por parte dos reguladores de criação
de uma associação própria de Insurtech, iniciativa essa que visa dar mais foco às especificidades
regulatórias do segmento e que deve surgir em breve.

Resolução CNSP nº 359/17
Primeira medida fruto da Comissão, alterou a resolução 294/13, permitindo a utilização dos meios
remotos para celebração de contratos coletivos de seguro e previdência, e para certas atividades do
pós-venda. De acordo com a SUSEP, a medida tem como objetivo permitir que as operações por meio de
uso remoto ocorram de forma mais completa e adequada, considerando o uso de tecnologias digitais
que vêm transformando o mercado de seguros no mundo todo.

ROBÔ-ADVISOR
Nos últimos anos, vivenciamos um novo modo de investir nosso dinheiro: os robôs-advisor,
algoritmos que funcionam como uma consultoria de investimentos, com processo 100% online,
democratizando o acesso ao mercado de capitais.

Instrução CVM 592/17
Instrução que substituiu a Instrução CVM No 43, datada de 1985, trazendo maior arcabouço regulatório
para a atividade de consultoria.
A instrução aborda a utilização de sistemas automatizados e algoritmos com objetivo de prestar serviços
de consultoria, os conhecidos robôs-advisor. No documento, a CVM estabeleceu expressamente que a
utilização de tais sistemas também se sujeita às obrigações e regras previstas como os demais
participantes do mercado de consultoria financeira.
Por fim, outro pronto abordado é que o código-fonte do sistema ou do algoritmo deve estar disponível
para a inspeção da CVM na sede da empresa, de forma não compilada.

CRIPTO
Com o destaque das criptomoedas na mídia e sua adoção por cada vez mais indivíduos e
organizações, as entidades governamentais e associações de autorregulação ao redor do
mundo buscam elaborar regulações para essa tecnologia disruptiva.

PL 2303/2015
Projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, abordando a inclusão das moedas virtuais e
programas de milhagem nos termos de arranjos de pagamento. O texto sofreu críticas por misturar os
temas de moedas virtuais e milhagens aéreas, além de trazer pontos negativos, como a vedação da
comercialização das criptomoedas. Após diversas demonstrações do impacto ao recente mercado, o PL
foi arquivado no dia 31/01/2019.

Comunicado BACEN nº 31.379
Informa que as empresas intermediadoras de moedas virtuais não são supervisionadas pelo BACEN e
que a instituição não regula esse mercado. No entanto, de forma animadora, o BACEN também afirmou
seu comprometimento com o apoio de inovações financeiras.

RFB nº 06/2018
Consulta Pública da Receita Federal sobre a proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre
prestações de informações relativas às operações realizadas com criptoativos pelas Exchanges
(corretoras de criptomoedas). As associações ABCripto e ABCB apresentaram sugestões de alteração,
argumentando que o custo operacional das startups seria elevado consideravelmente. A Instrução
Normativa até o momento não foi divulgada, não havendo confirmação se a Receita englobará as
recomendações das associações.

Ofício Circular CVM/SIN nº1/2018
Ofício proibindo o investimento direto de fundos brasileiros em criptoativos, já que esses não podem
ser qualificados como ativos financeiros.

Ofício Circular CVM/SIN nº 11/2018
Ofício conclui a discussão levantada no Ofício Circular nº1/2018, confirmando a possibilidade de fundos
brasileiros aplicarem indiretamente em criptoativos no exterior, estabelecendo um precedente positivo
para a indústria.

Associações de Autorregulação
Percebendo a natureza dinâmica das criptomoedas e da tecnologia blockchain, associações de
autorregulação foram formadas em diversas regiões do mundo para estabelecer regras de proteção ao
consumidor, políticas de Know Your Customer (KYC), prevenção de fraudes e combate à lavagem de
dinheiro. Com atuação colaborativa, as associações buscam diminuir a lacuna entre inovação e
obstáculos regulatórios.
São exemplos dessa iniciativa: Virtual Commodity Association (VCA), nos Estados Unidos; a Japan Virtual
Currency Exchange Association (JVCEA), no Japão; e a Associação Brasileira de Criptoeconomia
(ABCripto), no Brasil.
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