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Regulação e rápidas 
transformações
Moedas virtuais, 
certificação digital 
criptografada e startups 
que oferecem novas 
experiências em serviços 
tradicionalmente 
exclusivos dos bancos são 
algumas novidades que 
despontam no horizonte. 
Regular tudo isso é um 
grande desafio!

V
ocê certamente já 
se habituou a realizar 
pagamentos, aplicações e 
transferências de dinheiro 

usando seu aparelho celular, de 
qualquer parte e a qualquer hora 
do dia e da noite. E é provável que 
sequer tenha em mente o quanto 
foram inovadores os surgimentos 
dos primeiros bancos eletrônicos, do 
Internet Banking, das linhas diretas 
com as instituições financeiras...

Entretanto, cada uma dessas 
inovações representou, em seu 
surgimento, uma espécie de 
“revolução silenciosa”. E essas 
revoluções não param de acontecer.

Dia após dia, seja em 
universidades, nos escritórios de 
pequenas e ambiciosas startups ou 
nos departamentos de tecnologia 
de companhias de grande 

porte, as inovações se sucedem 
rapidamente. E as instituições 
financeiras costumam figurar entre 
as protagonistas das novidades 
disruptivas.

Essas novidades – e os desafios 
que as cercam, em termos de 
regulação e adequação às regras de 
Estado e mercado – foram abordadas 
durante o V Colóquio Brasileiro de 
Direito Administrativo da Regulação 
“Regulação e Inovações no Sistema 
Financeiro”, realizado pela Escola 

de Direito do Rio de Janeiro, da 
Fundação Getúlio Vargas, no mês de 
agosto de 2017. Na ocasião, Ricardo 
Anhesini, Sócio da KPMG Brasil, Líder 
de Financial Services Brasil e América 
Latina, ministrou palestra no painel 
“Fintechs e IOSCO: a visão no âmbito 
do mercado de capitais”, juntamente 
com Alexandre Santos, da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).

Outros temas, tratados por 
especialistas em cada área, foram: 
A Regulação Estatal, O Impacto no 
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Mercado de Capitais, Blockchain e Distributed Ledgers, e 
a experiência da CVM em relação aos riscos globais das 
novas tecnologias financeiras.

“IOSCO é a sigla para Organização Internacional das 
Comissões de Valores”, explica Anhesini. “Trata-se de uma 
organização internacional de pesquisadores e reguladores 
do mercado de capitais, com cerca de 200 integrantes, 
entre autoridades de supervisão e outros participantes no 
mercado”, acrescenta.

O avanço dos dispositivos móveis tem tudo a ver com 
essa revolução: “chegamos a um ponto em que o telefone 
móvel é tão importante quanto o suprimento de água e 
luz”, assinala Dustin Pozzetti, Sócio e Diretor de Technology, 
Media & Telecom da KPMG no Brasil. “Pesquisas indicam 
que o brasileiro consegue passar mais tempo sem energia 
elétrica do que sem utilizar o celular. Com isso, temos uma 
parcela significativa da população que não é bancarizada, 
mas que possui telefone móvel, o que abre oportunidades 
enormes para ambos os setores: bancos e empresas de 
telefonia”, raciocina. Ainda segundo Dustin, a camada das 
aplicações móveis é capaz de coletar mais dados dos 
clientes, acompanhar movimentação por meio do GPS nativo 
e utilizar muitos outros recursos que permitem ofertar novos 
serviços. “São muitas as possibilidades de inovar com o uso 
adequado da tecnologia disponível, o que traz um desafio 
para as instituições e reguladores”, ele diz.

Anhesini, por sua vez, salienta que as tecnologias 
disruptivas surgem em velocidade muito rápida e impõem 
desafios inéditos aos sistemas regulatórios dos países e 
ao próprio mercado. “Muitos países montaram equipes 
especiais no governo, destacando embaixadores para 
estruturar seu ecossistema de tecnologia financeira”, ele 
relata. “As providências vão desde a criação de comitês 
e grupos de consultoria até o estabelecimento de 
colaborações internacionais, passando pela implementação 
de medidas de incentivo fiscal – isso ocorre na França, 
por exemplo. Já o Reino Unido, Singapura e Austrália 
estabeleceram uma parceria para a exportação de 
atividades de tecnologia financeira. Há também medidas no 
sentido de incentivar a criação de laboratórios de inovação 
e de adotar regimes regulatórios que estimulem o setor de 
tecnologia, por meio da criação de sandboxes”, comenta.

O conceito de blockchain
Uma das revoluções em andamento é o avanço do 

blockchain, um tipo de certificação digital protegida por 
criptografia. Muito utilizado nas transações com moedas 
virtuais, o blockchain (em tradução literal, “encadeamento 
de blocos”) funciona como um livro contábil público, 
compartilhado e universal, que permite a diversos usuários 
acessar informações referentes a saldos e operações 
de compra e venda. Nele, o registro das transações é 
permanente e inviolável, o que contribui para fortalecer a 
confiança entre as partes envolvidas.

Como os Reguladores estão 
oferecendo alternativas 
aos modelos de 
Supervisão – Regtech
Ricardo Anhesini esclarece 
que os órgãos reguladores 
e os governos, atualmente, 
reconhecem seus respectivos 
papéis no fomento à inovação, sem 
comprometer a objetividade que a 
função requer.

Neste sentido, os governos assumem 
protagonismo na competição para, por 
exemplo:
•	Defender sua posição no mercado 

internacional de Financial Services;
•	Auxiliar os players locais na “disrupção” nos 

mercados estabelecidos – é assim que ocorre 
em Singapura, Austrália e Israel, por exemplo.

“No sentido de fortalecer a função primordial 
da garantia da qualidade e proteção sistêmica, 
os reguladores também desenvolvem 
metodologias e ferramentas compatíveis com 
esse desenvolvimento”, observa Anhesini.  “Daí 
nasce um novo conceito - o Regtech”, ele diz.

O Regtech pressupõe: 
•	Monitoramento em tempo real;
•	Uso de tecnologias de Distributed Ledger;
•	Data Analytics.

“As inovações são motores de dinamismo e 
eficiência para os participantes do mercado”, 
adiciona Phelipe Linhares, Sócio da KPMG no 
Brasil e Diretor de Financial Advisory Services. 
E destaca: “no Brasil, o Banco Central tem 
como parte de suas funções supervisionar 
as instituições financeiras e atentar para a 
estabilidade do sistema financeiro sem intervir 
como limitador dessas inovações. Porém, 
suas atividades de regulação, monitoramento 
e fiscalização são vitais para a saúde do setor, 
prevenção de abusos e proteção ao cliente”, 
ele adiciona.
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Outra característica do blockchain 
é basear-se na descentralização como 
medida de segurança. Na prática, 
suas bases de dados são distribuídas 
e compartilhadas entre milhares de 
computadores, encarregados de 
criar um índice global para todas 
as transações que ocorrem em um 
determinado mercado. Incontáveis 
blocos são interligados entre si (em 
cadeia: chain).

Hoje, muitos bancos estão 
desenvolvendo soluções baseadas 
em blockchain para compor a carteira 
de seus serviços financeiros. O 
principal foco, neste momento, 
consiste em identificar as 
oportunidades e os desafios que 
as instituições financeiras terão de 
enfrentar para obter as inovações 
e os benefícios gerados pelo 
blockchain.

Cabe ressaltar que a viabilidade 
do blockchain ainda não é uma 
unanimidade entre os especialistas 
em economia de mercado e gestão 
de instituições financeiras. Um dos 
pontos mais relevantes diz respeito 
à falta de bases consistentes para 
rastreá-la e submetê-la a marcos 
regulatórios. Além disso, seu 
conceito de “compartilhamento” – 
do qual sobrevém seu valor e sua 
força – é visto, ainda, com certa 
resistência, mesmo por empresas 
costumeiramente inovadoras ou 
em nichos de negócios com grande 
facilidade para automatização. O 
Direito Financeiro também não tem, 
pelo menos por enquanto, uma 
visão pacificada sobre como usar 
plataformas compartilhadas.

“O sistema financeiro brasileiro 
tem relevante histórico de inovação 
e evolução tecnológica, seja do 
lado das instituições, seja do 
regulador”, observa Phelipe Linhares. 
“Assim, os bancos brasileiros são 
vocacionados para o investimento 
em novas soluções, tecnologias 
e produtos. Atualmente, existem 
diversas iniciativas para produção de 
novas plataformas e serviços digitais 
por meio de comitês de inovação, 

grupos de trabalho ou entidades 
de coworking”, prossegue. ”Mas 
a jornada para a 'digitalização' e 
para o uso de novas tecnologias 
nos bancos é uma realidade e um 
caminho sem volta”, constata.

Vale lembrar que o crescimento 
das tecnologias financeiras 
disruptivas sem o respaldo de 
um aparato regulatório apropriado 
acarreta riscos, como a ausência 
de padrões claros e comparáveis 
entre as diferentes carteiras de 
empréstimos, seja em relação à taxa 
de juros, seja quanto aos caminhos 
que o credor / investidor poderá 
trilhar para obter reparação em caso 
de inadimplência ou falência.

Também é maior o risco de 
colapso ou negligência por parte da 
própria plataforma, e de fraude, por 
parte dos usuários da plataforma ou 
das partes que negociam títulos por 
meio dessas ferramentas.

 
as fintechs

O termo fintech surgiu da 
combinação das palavras em inglês 
financial (finanças) e technology 
(tecnologia). Logo, fintech é uma 
empresa, quase sempre uma 
startup, que oferece serviços 
financeiros tanto para pessoas 
físicas quanto para empresas 
e demais instituições (pessoas 
jurídicas).

Uma parte desses serviços 
pertence ao leque dos produtos 
bancários tradicionais: são sistemas 
de emissão de boletos de cobrança 
e cartão de crédito (pré e pós-pago), 
financiamentos, transferência de 
recursos etc.

Outros serviços são diferenciados, 
pois uma das “promessas” das 
fintechs consiste justamente em 
preencher as lacunas deixadas pelas 
instituições financeiras tradicionais. 
Assim, em alguns países, pessoas 
físicas podem oferecer empréstimos 
para outras pessoas físicas, a 
juros diferenciados, com menores 
exigências ou em condições de 
pagamento mais atrativas. No Brasil, 
esse tipo de prática não é permitida, 
mas nos Estados Unidos ela vem se 
disseminando cada vez mais.

“Estima-se que, em 2016, 
investidores aportaram cerca de 
19 bilhões de dólares em fintech e 
as startups continuam a proliferar”, 
informa Anhesini. “Alguns países, 
como o Reino Unido, a Austrália e a 
Alemanha montaram esquemas de 
investimento para vários públicos-alvo 
que pretendam investir nas fintechs”, 
acrescenta ele.

Há desde incubadoras e 
aceleradoras (organizações que 
oferecem consultoria e recursos 
para ajudar pequenas empresas a 
crescer) até políticas de investimento 
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direto nas entidades de tecnologia 
financeira. “Em Taiwan e no Reino 
Unido, por exemplo, há linhas 
específicas de financiamento para a 
pesquisa e o desenvolvimento na área 
de tecnologia financeira”, adiciona o 
sócio da KPMG.

Ele ressalta que o crescimento 
rápido das fintechs abre 
oportunidades para os investidores 
alcançarem melhores resultados, 
mas também traz novos riscos 
e vulnerabilidades. Um relatório 
da IOSCO sobre a evolução das 
novas tecnologias financeiras e a 
resposta dos reguladores e agentes 
que operam nos segmentos 
mais impactados mostra que as 
inovações nos modelos de negócios 
e as tecnologias emergentes estão 
transformando profundamente a 
indústria de serviços financeiros. 
Dentre os efeitos mais sentidos, 
sobressaem a redução de custos o 
acesso mais amplo a um vasto leque 
de serviços, o aumento da capacidade 
de processamento de informações e 
o reflexo das mudanças demográficas 
e geracionais no setor.

 
Lei brasileira

No Brasil, a Lei nº 12.865/2013 
estabeleceu os marcos regulatórios 
referentes ao setor de meios de 
pagamento, que hoje responde por 
aproxidamente 32% do mercado de 
fintechs. A nova lei integrou arranjos 
e instituições de pagamento ao 
Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB), permitindo a criação de 
novas modalidades de contas e, 

consequentemente, a abertura de 
um mercado bastante concentrado, o 
que incentiva o desenvolvimento de 
soluções inovadoras.

Por ora, muitas fintechs operam 
nas “brechas da legalidade”. Ou seja: 
enquanto os órgãos reguladores não 
impõem diretrizes básicas e claras 
para sua atuação, elas oferecem 
produtos e serviços com relativa 
liberdade. Mas as fintechs estão 
sujeitas a certas obrigações perante o 
Banco Central, tais como: prestação 
de contas periódicas acerca de 
suas operações; necessidade de 
autorização de funcionamento emitida 
pelo Banco Central (mas apenas 
quando suas operações atingirem 
certos patamares transacionais 
considerados de risco pelo Bacen).

“Em linhas gerais, o ideal é que 
as fintechs inovem tanto quanto 
puderem e quiserem, porém sem 
extrapolar o quadro regulatório 
existente”, avalia Anhesini. “Existem 
atividades que, num horizonte mais 
próximo, jamais poderão prescindir 
da intermediação de instituições 
financeiras parceiras”, destaca.

O conceito de sandbox
Nos Estados Unidos e no Reino 

Unido, começa a ganhar força o 
conceito de sandbox. Com esse 
nome divertido, inspirado na “caixinha 
de areia” que serve de banheiro para 
os gatos domésticos, o sandbox 
é uma espécie de território digital 
demarcado, seguro e controlado. 

Ou seja: mais eficaz que os 
antivírus, o sandbox permite 

isolar a execução de programas 
e seus processos, de modo 
que suas operações podem ser 
experimentadas em uma área neutra, 
sem o risco de afetar o restante 
do computador.

Outras inovações também 
se descortinam no horizonte, 
o que deverá exigir análises e 
reposicionamentos do mercado e 
dos órgãos reguladores. Uma das 
novidades em gestação é o chamado 
blockchain scaling.

Para melhor compreendê-lo, é 
necessário ter em mente que, neste 
momento, todos os computadores 
conectados à rede blockchain estão 
processando cada transação realizada. 
O processo, portanto, é lento. Com 
o blockchain scaling pretende-se 
acelerar esse processo sem sacrificar 
a segurança, descobrindo quantos 
computadores são necessários para 
validar cada transação e distribuindo 
o trabalho entre eles. Uma blockchain 
scaling deverá ser ágil o bastante para 
alimentar a Internet com os dados 
necessários e, ainda, caminhar lado a 
lado com os maiores intermediários 
de pagamento do mundo bancário 
tradicional.

Uma coisa é certa: as tecnologias 
disruptivas vieram para ficar. Como 
regulamentá-las é o desafio imposto 
aos órgãos competentes. Mas 
aprender a lidar com elas de forma 
construtiva, ganhando espaço e 
competitividade em vez de tornar-se 
obsoleto é um desafio imposto a 
todos que lidam com finanças e 
cyber security.

Principais áreas de atuação das Fintechs, segundo o relatório IOSCO:
Pagamentos 

Seguros

Planejamento Financeiro

Crowdfunding

Blockchain DL

Investimentos

Data & Analytics

Segurança
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“As novas tecnologias exigem uma profunda 
reformulação tributária”

Estas e outras constatações 
são feitas pelo Professor Titular 
do Mestrado e Doutorado em 
Direito da PUC-RS, Juarez Freitas. 
Ele também é pesquisador de 
Regulação Administrativa e Inovações, 
Presidente do Conselho Científico do 
Instituto Brasileiro de Altos Estudos 
de Direito Público, Pós-Doutor em 
Direito pela Universidade Estatal 
de Milão, Pesquisador Visitante nas 
Universidades de Oxford e Columbia 
e Membro da Comissão de Estudos 
Constitucionais do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Nesta entrevista, ele fala o 
que pensa desse “admirável
mundo novo”:

Novas tecnologias estão mudando 
a face do sistema financeiro no 
mundo todo. Como conciliar 
essas inovações, que se sucedem 
em grande velocidade, com a 
necessária regulação das atividades 
a que estão associadas?
O sistema financeiro mundial 
experimenta uma cascata de 
inovações disruptivas, que convivem 
com inovações incrementais, na 
chamada “quarta revolução industrial”, 
caracterizada pela conectividade 
e pela inteligência artificial. Para 
ilustrar, as criptomoedas terão que 
ser disciplinadas para evitar estragos 

sistêmicos. Por sua vez, smart 
contracts tendem a deslanchar. As 
plataformas digitais de crédito são 
promissoras, pois ensejam inclusão 
bancária sem precedentes e redução 
dramática dos custos de transação, 
mas solicitam uma calibrada 
intervenção administrativa indireta 
de supervisão. Em outras palavras, 
merecem estímulo, desde que não 
funcionem de modo predatório. Como 
pano de fundo, a desmonetização 
física veio para ficar.
Aqui, o ponto está na dose 
proporcional de regulação. Preocupa a 
tendência americana à desregulação 
bancária que pode advir da sucessão 
no Fed. Como quer que seja, o 
correto é seguirmos na linha de 
regulação assimétrica, que trata, sem 
mão pesada, de introduzir apropriadas 
métricas de qualidade, fidúcia, limites 
quantitativos e avaliação holística de 
impactos das inovações financeiras, 
evitando o banimento de entrada.

No campo do Direito Tributário, 
quais atualizações seriam 
necessárias para acompanhar 
as mudanças impostas pelo 
surgimento das chamadas 
tecnologias disruptivas?
Certamente, uma profunda 
reformulação tributária terá que ser 
feita. No caso brasileiro, a tributação 
tem sido preguiçosamente regressiva 
e indireta, incidindo sobre serviços 
essenciais, como telecomunicações e 
energia. Tal modelo bizarro está com 
seus dias contados. É, ao mesmo 
tempo, inimigo da produtividade e 
da equidade. É o pior dos mundos. 
Quanto ao modelo tributário 
americano, concordo com Joseph 
Stiglitz, no seu livro mais recente: o 
modelo terá que ser reeescrito para 
promover a redução da alarmante 
desigualdade, que torna disfuncional 

a economia, a ponto de impedir o 
desenvolvimento duradouro. Só 
desconfio das fórmulas mágicas. 
Prefiro as propostas de Angus 
Deaton e de Amartya Sen. A saída 
preconizada por Bill Gates é a de 
tributar o robô. Ora, não resolve, pois 
desvia o foco da questão de fundo, 
isto é, a reciclagem coletiva e o fim da 
tributação regressiva. 

O senhor considera que atividades 
ilícitas, tais como a lavagem 
de dinheiro e a ocultação de 
patrimônio, podem ser facilitadas 
pelos produtos tecnológicos que 
ainda não têm uma regulação clara 
e precisa, tais como as moedas 
virtuais e as operações 
em blockchain?     
Certamente, vejo o risco de 
sofisticação da criminalidade. Os 
rastros das operações são mantidos 
na plataforma do blockchain, mas 
não será fácil, salvo via acordos de 
colaboração, obter o acesso inicial. 
Curiosamente, o combate aos 
hackers pode ser fortalecido, pois 
a distribuição mundial de blocos do 
protocolo dificulta esse tipo específico 
de cybercrime. No entanto, sem 
dúvida, a inexistência de acordos 
regulatórios internacionais tende 
a transformar as criptomoedas 
em  instrumentos de resgate ou de 
lavagem. Entendo indispensável, 
apesar de difícil, o incremento da 
cooperação internacional, que já 
existe com o BEPS (no combate à 
erosão da base fiscal e transferência 
de lucros para “paraísos fiscais”).  n

O sistema financeiro
mundial experimenta
uma cascata de
inovações disruptivas

D
iv

ul
ga

çã
o


