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PAUTA  
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RELATO DA REUNIÃO 
 

 

Informações gerais 

A reunião tratou dos avanços em relação ao trabalho sobre tokenização, contou com uma 

atualização sobre os processos relacionados ao Sandbox Regulatório da CVM e constituiu uma 

etapa inicial no processo de planejamento para as atividades do Grupo para o ciclo seguinte. O 

encontro foi realizado de modo virtual, em decorrência das restrições impostas pela crise 

sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.  

Na abertura, a CVM – como mantenedora do LAB, em conjunto com o BID, a ABDE e a GIZ – deu 

boas-vindas e agradeceu a presença dos participantes. Entre os demais comentários, os 

representantes da autarquia ressaltaram em particular as atividades relacionadas à tokenização 

de valores mobiliários, dado seu potencial para tratar de questões concretas para o 

desenvolvimento do mercado local.  

 

Sandbox Regulatório 

A apresentação foi realizada pelo Sr. Antonio Berwanger, superintendente de desenvolvimento 

de mercado da CVM e coordenador do subgrupo de regulação deste GT Fintech. O tema foi o 

processo de admissão para projetos no Sandbox Regulatório da CVM, com base nas normas que 

disciplinam o assunto.  

A Instrução nº 626, da CVM, estabelece os critérios de elegibilidade, com o conteúdo mínimo 

para as propostas serem consideradas aptas e elegíveis; e os critérios de seleção e priorização, 

para lidar com os casos nos quais recebam mais de 7 propostas elegíveis. O Comitê de Sandbox 

(CDS) da CVM, por sua vez, produzirá relatórios de análise com recomendações motivadas de 

seleção e priorização das propostas em questão, considerando ainda critérios adicionais que ele 

próprio estabeleceu.  

À época da apresentação, o Sandbox Regulatório da autarquia se encontrava na etapa de 

recebimento de propostas. Uma vez concluídas as demais etapas do processo de admissão, os 

participantes admitidos deverão receber a autorização temporária para atuação por 1 ano, 

prorrogável por igual período. O cronograma prevê, desse modo, as etapas relacionadas ao 

monitoramento e ao encerramento dos projetos participantes.  

Maiores informações sobre o Sandbox Regulatório estão disponíveis no portal da CVM na 

internet1. São disponibilizadas as perguntas e respostas frequentes sobre o tema, assim como um 

exemplo do formulário de inscrição que os interessados em participar precisarão preencher.  

Uma vez aberta a discussão entre os participantes do Grupo, foram discutidos aspectos 

relacionados à sistemática de avaliação das propostas encaminhadas. Aspectos relacionados ao 

                                                           
1 http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/sandbox_regulatorio.html  

http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/sandbox_regulatorio.html
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recebimento das propostas, às formas de prestar esclarecimentos no caso de eventuais 

questionamentos e às expectativas sobre os próximos processos desse tipo foram abordados.  

Próximo Passo: 

 Acompanhar os avanços na implantação dos sandboxes regulatórios pelos reguladores 

financeiros no Brasil.  

 

Tokenização de Valores Mobiliários 

As apresentações sobre esse assunto foram divididas em três partes, refletindo a forma como se 

organizou a frente de trabalho responsável. Maurício Mirandola, da Vortx, apresentou a estrutura 

do trabalho e a modelagem conceitual que foi produzida; Patrícia Stille, da Beegin e Solum, tratou 

dos aspectos relacionados à regulação nacional; e Fernando Carvalho, da QR Capital, abordou os 

temas ligados à regulação internacional – todos detalhados a seguir.  

Como informado na ocasião, o questionamento que deu origem a esse trabalho fora colocado 

originalmente pela CVM, em reunião do anual do GT Fintech, realizada em 2019. O intuito da 

atividade passaria, então, por identificar eventuais gargalos relacionados à regulamentação de 

infraestruturas de mercado para valores mobiliários no Brasil, nos aspectos relacionados aos 

ativos constituídos com o uso da Distributed Ledger Technology.  

A frente de trabalho constituída para tratar do assunto considerou importante desenhar como 

seria o processo de emissão, distribuição e negociação de um valor mobiliário. O debate passou 

pela avaliação de diferentes atividades reguladas, no Brasil e fora, que poderiam ser impactadas 

pela difusão dessa tecnologia, como a custódia e a escrituração de valores mobiliários.  

Uma prévia do trabalho foi apresentada na World Investor Week de 2020. O entregável dessa 

iniciativa será a divulgação dos principais resultados desse estudo, que estará disponível na 

página do GT Fintech/LAB.  

 

Modelagem conceitual 

Mirandola informou que o protótipo conceitual, produzido pela frente de trabalho, foi concluído. 

Esse protótipo foi construído como um produto mínimo viável (MVP, na sigla em inglês), formado 

pela descrição dos fluxos operacionais necessários para atuação conforme exigências regulatórias 

aplicáveis e demais “condições de contorno”. Os produtos selecionados foram as debêntures e 

as cotas de fundos de investimento fechados. 

O protótipo trata de uma plataforma que concilia três agentes regulados: escriturador, 

custodiante e o mercado organizado. Contudo, os três participantes tiveram seus papéis 

ressignificados nesse contexto, considerando que o registro descentralizado permitiria uma 

revisão de conceitos, como depósito centralizado e a liquidação bruta em tempo real “on ledger”. 

Os fluxos foram simplificados para dois casos, de oferta e de negociação. As ofertas seriam 

concentradas em uma plataforma, que permite aos emissores realizarem as ofertas e aos 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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investidores acessarem os documentos dessas operações em um sistema centralizado. Conforme 

apresentado, a constituição das “wallets”, a criação dos “tokens” e realização das suas trocas 

aconteceriam em uma mesma rede, gerenciada pela referida plataforma.  

Os fluxos para as atividades de negociação foram mapeados para três situações, com base nos 

diferentes modelos de negócios que poderiam ser adotados. No primeiro, a plataforma organiza 

a negociação e a lista de participantes autorizados a negociar os ativos em questão; no segundo, 

ela organiza a lista de participantes autorizados a negociar, enquanto as demais atividades são 

descentralizadas; e, no terceiro, ambas as listas e as negociações são descentralizadas.  

Ao cabo, foram mapeados os gargalos para adoção do protótipo, com base nas regras existentes. 

Para esses casos, foram identificadas ainda algumas potenciais compensações que as plataformas 

poderiam adotar, de modo a preservar os objetivos da regulação de valores mobiliários (em 

particular, de ordem, segurança e eficiência na operação dos mercados). Todos esses elementos 

figurarão no relatório a ser publicado.  

Regulação nacional 

Stille apresentou o trabalho para identificação dessas “condições de contorno” que delimitaram 

o projeto em questão com base nas exigências impostas pela regulação nacional. Como contexto, 

ela ressaltou que existe uma expectativa que as soluções construídas com base em tecnologias 

descentralizadas permitiriam reduzir os custos e aumentar a segurança para acessar os mercados 

de capitais, acarretando a participação de mais emissores e investidores.  

Os trabalhos apresentados passaram, então, pela análise e discussão sobre as normas, 

documentações e processos necessários à operação no mercado brasileiro. Estiveram no escopo 

os aspectos de emissão (como os requisitos para registro das ofertas públicas), de negociação 

(incluindo processo de suitability para os investidores), de pós-negociação (compensação, 

liquidação, depósito centralizado e registro) e divulgação de informações (em particular, sobre o 

formulário de referência).  

Entre as conclusões, foi constatado que alguns dos principais impactos esperados pela adoção de 

valores mobiliários digitais residiriam nas atividades de escrituração e custódia digital. A difusão 

da tecnologia poderia resultar em novos papéis para essas entidades, que estão também entre 

as discussões realizadas por essa frente de trabalho e, desse modo, constarão no relatório a ser 

publicado.  

Regulação internacional 

Carvalho, por sua vez, apresentou sobre os insumos providos pela pesquisa sobre regulação 

internacional. Em primeiro lugar, está sendo preparada uma pesquisa sobre o tratamento em 

outras jurisdições sobre valores mobiliários constituídos via tecnologia de registro compartilhado. 

Foram incluídas ainda informações sobre trabalhos relacionados à padronização técnica e às 

ações da IOSCO (Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários).  

O intuito seria trazer insumos relevantes para a avaliação sobre o caso brasileiro. Estão sendo 

reunidas informações publicadas por organismos transnacionais e pelas autoridades de 

determinadas jurisdições estrangeiras. Critérios de materialidade, em termos do volume de 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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operações com security tokens, foram utilizados para identificar as jurisdições tratadas em 

maiores detalhes (Reino Unido, EUA, Alemanha, França, Hong Kong, Cingapura e Suíça).  

As conclusões iniciais, conforme apresentadas, foram que não existe um padrão regulatório 

global, com regras heterogêneas entre as jurisdições consideradas. O volume de medidas 

regulatórias é amplo, assim como a velocidade com a qual esses novos marcos são lançados. Mas, 

em geral, existiriam três possíveis vertentes para lidar com a regulação desses elementos: 

aplicação das leis existentes, adaptação das regulações existentes ou criação de novas regras sob 

medida para esses novos produtos.  

Próximos Passos: 

 Finalizar o relatório da frente de trabalho sobre tokenização, considerando os elementos de 

modelagem conceitual, regulação nacional e regulação internacional; 

 Publicar o relatório e promover sua divulgação, de modo a estimular o debate sobre o tema.  

 

Novas Frentes Temáticas 

José Alexandre Vasco, superintendente de proteção e orientação aos investidores da CVM, 

apresentou uma visão sobre a G-FIN (Global Financial Innovation Network). A rede, lançada em 

2019, era composta em 2020 por 60 reguladores financeiros – entre os quais, a CVM – e 

organizações transacionais. Seu compromisso passa pelo apoio à inovação financeira, apoiando 

fintechs e startups a acessarem diferentes mercados. 

O trabalho dessa rede se dá por meio de workstreams. A primeira delas trata das iniciativas para 

permitir que as empresas realizem testes transfronteiriços (em outras, para integração dos 

sandboxes regulatórios de diferentes jurisdições). A segunda trata da colaboração entre as 

entidades que participam da rede, discutindo planos para a próxima fase do trabalho.  

A terceira e última workstream trata de RegTech e SupTech. São três unidades que compõem 

essa estrutura, responsáveis por iniciativas sobre: (i) ecossistema de RegTech, (ii) remessa de 

informações para os reguladores; e (iii) para fomento de soluções SupTech.  

Em conclusão, esses três assuntos foram identificados como tendências mapeadas com base na 

experiência internacional, que serviriam ainda como exemplo de temas que o GT Fintech poderia 

eleger para trabalhar durante o próximo ciclo.  

Resultado da consulta e debate 

O consultor do Grupo apresentou os resultados de uma pesquisa que havia sido circulada aos 

membros, em antecipação à reunião ora descrita, sobre os temas que poderiam ser priorizados 

para o ciclo 2021/22. Algumas sugestões relacionadas a regtech e a tokenização foram 

identificadas, assim como outros temas que não necessariamente figuravam à época na pauta do 

Grupo.  

Os participantes representativos de diferentes entidades trouxeram suas considerações. Foram 

ressaltados aspectos relacionados aos seguintes temas: constituição de plataformas de 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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negociação que operem em diferentes jurisdições; financiamento para promoção de inovações 

por meio de criptoativos; operações de crédito; gestão de inovação pelas instituições de 

desenvolvimento; impactos do open banking para o sistema de fomento; criação de um padrão 

contratual para facilitar investimentos em firmas em estágio inicial e aspectos jurídicos dos 

criptoativos.  

Próximos Passos: 

 Refinar os resultados dessa pesquisa aos participantes, para identificação dos novos temas 

que o GT Fintech deverá trabalhar durante o próximo ciclo;  

 Apresentar os resultados dessa e demais etapas do processo de planejamento das atividades 

do GT Fintech até a próxima reunião (maio de 2021).   

 

Link para Gravação da Reunião: 

https://drive.google.com/file/d/1Jmo9Rlu3p1EPkYXFoipMy3-VOYGV_s62/view?usp=sharing 
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