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PAUTA DA 1ª REUNIÃO ANUAL
Hora

Conteúdo

15:00 - 15:10
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50

Abertura
Considerações iniciais (10 min)
Inovação & Sustentabilidade
Atuação da CVM (20 min)
Subgrupo Regulação
Acompanhamento sobre Sandbox Regulatório e
atualização das demais iniciativas em pauta (20 min)

Palestrante
ABDE | BID | CVM | GIZ
José Alexandre Vasco | CVM
Antonio Berwanger | CVM

15:50 – 16:10

Subgrupo Regulação – Valores Mobiliários Digitais
Apresentação do relatório da Frente de Trabalho (20 min)

Carlos Mirandola | Vortx

16:10 – 16:30

Próximos passos
Discussão sobre as ações esperadas para o
Subgrupo Regulação (20 min)

Todos

16:30– 16:40

Intervalo

16:40 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 17:20
17:20 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50-18:00

Subgrupo IF Públicas – Contratação de Fintechs
Apresentação sobre a Frente de Trabalho (20 min)
Próximos passos
Discussão sobre as ações esperadas para o
Subgrupo Instituições Financeiras Públicas (10 min)
Subgrupo Fomento do Ecossistema
Apresentação sobre a iniciativa em pauta (10 min)
Subgrupo Fomento do Ecossistema – Sustainable Fintechs
Novos conceitos em avaliação (20 min)
Próximos passos & Deliberações Finais
Discussão sobre as ações esperadas para o
Subgrupo Fomento do Ecossistema e GT Fintech (10 min)
Encerramento

Todos
Fernando Gavronski | BRDE
Todos
Claudio Maes | CVM
Bruno Diniz | Spiralem
Todos
ABDE |BID | CVM | GIZ
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RELATO DA REUNIÃO
Informações gerais
A 1ª reunião anual do GT Fintech em 2021 ocorreu posteriormente ao encontro
extraordinário, de março, quando os participantes validaram seu novo plano de trabalho.
Desse modo, a reunião em pauta constituiu uma oportunidade para que seus
participantes compartilhassem atualizações sobre as atividades realizadas pelos recémreestruturados Subgrupos e discutissem os próximos passos, necessários para
concretização das iniciativas acordadas anteriormente.
Na abertura, a ABDE – como mantenedora do LAB, em conjunto com o BID, a CVM e a
GIZ – deu boas-vindas e agradeceu a presença dos participantes. A representante dessa
Associação, Cristiane Viturino, trouxe ainda um breve panorama sobre as atividades que
integram o novo plano de trabalho do GT Fintech, destacando os pontos de maior
conexão com os objetivos desse fórum multissetorial.
A agenda da reunião contou, em seu primeiro painel, com uma apresentação temática
sobre a abordagem da CVM em relação aos temas inovação e sustentabilidade. Depois,
os representantes dos três Subgrupos – Regulação, Fomento do Ecossistema e
Instituições Financeiras Públicas – foram convidados a compartilhar atualizações sobre
os temas em pauta em cada uma dessas instâncias. Mais uma vez, o encontro foi
realizado virtualmente, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Inovação e Sustentabilidade
José Alexandre Vasco, da CVM, conduziu a apresentação sobre o histórico recente de
iniciativas realizadas por esta Autarquia em relação aos temas inovação e
sustentabilidade. Como estes são temas transversais, o relato foi um recorte conectandoos com elementos de educação do investidor.
Entre as ações recentes, foram destacadas: a criação do Fintech Hub, da CVM, e do Centro
Educacional, em parceria com a OCDE, em 2016; a constituição do Laboratório de
Inovação Financeira, em parceria com o BID, a ABDE e, posteriormente, a GIZ, em 2017;
a construção deste GT Fintech, em 2018; a conclusão do projeto CVMTech e a adesão à
Global Financial Innovation Network (GFIN), em 2019; e, por fim, a criação do Sandbox
Regulatório e a renovação do Pacto Global da ONU, em 2020.
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As parcerias entre a Autarquia e entidades internacionais foram abordadas na sequência,
ressaltando as ações no âmbito do GFIN1 e do Centro Educacional CVM/OCDE2 (ambos
indicados acima). Em relação à Organização Internacional das Comissões de Valores
Mobiliários (OICV-IOSCO), foram apontadas as contribuições ao longo dos últimos anos
para constituição da World Investor Week – campanha anual, que ocorre em outubro e
abrange atividades em diferentes geografias voltadas para educação do investidor. Na
edição de 2021, são esperadas iniciativas educacionais voltadas aos aspectos de
sustentabilidade.
A Global Money Week, outra campanha internacional de educação financeira, organizada
pela OCDE, ocorre nos meses de março e passou a contar recentemente com
coordenação de atividades regionais pela CVM. Espera-se que no próximo ano a
campanha trate de aspectos sobre inovação e sustentabilidade.
A última parceria destacada tratou do Financial Center for Sustainability (FC4S)3. O
Laboratório de Inovação Financeira foi convidado recentemente a participar desta rede
global, que tem como objetivo expandir as finanças sustentáveis ao integrar centros
financeiros para o compartilhamento de experiências e atuação em prioridades
compartilhadas.
Aportando alguns dados sobre os temas em pauta, a apresentação destacou a estimativa
de uma lacuna nos investimentos necessários para projetos com adicionalidade
socioambiental de US$ 2,5 trilhões anuais (considerando unicamente os países
desenvolvidos). Esse contexto foi descrito como uma motivação para que autoridades de
diferentes jurisdições dedicassem maior atenção às questões de sustentabilidade.
No Brasil, a atuação da CVM resultou, além dos elementos apontados anteriormente, na
elaboração de uma agenda regulatória em Finanças Sustentáveis. Em 2020 e 2021, esta
agenda se refletiu em aspectos tratados nas consultas públicas sobre a regulação dos
emissores de valores mobiliários, aos fundos de investimento e às ofertas públicas.
Para introduzir os aspectos relacionados à inovação, Vasco citou uma publicação recente
das autoridades supervisoras europeias, que ressalta o papel que os reguladores podem
desempenhar como facilitadores (seja por meio da constituição de hubs ou sandboxes
regulatórios). Exemplificando esse argumento, apresentou a iniciativa desenvolvida, na
China, para promoção da inclusão financeira às populações rurais.
Como considerações finais, o palestrante destacou mudanças que foram realizadas na
estrutura da Autarquia, com base no diagnóstico resultante do projeto do CVMTech
(apontado mais acima). A alteração mais recente seria a criação da nova
Superintendência de Supervisão de Securitização (SSE). A área não será responsável por
1

https://www.thegfin.com/
https://www.oecd.org/fr/finances/oecd-cvm-financial-education.htm
3
https://www.fc4s.org/
2
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todas as securitizações, como também atuará com matérias relacionadas a crowdfunding
– e, de modo mais amplo, com as inovações em termos de novos ativos.

Subgrupo Regulação
Antonio Berwanger, da CVM e coordenador do Subgrupo Regulação deste GT Fintech,
trouxe considerações sobre as atividades realizadas nessa instância e compartilhou
atualizações relacionadas ao atual estágio de implementação do Sandbox Regulatório da
Autarquia.
Quanto ao Sandbox Regulatório, o palestrante destacou a grande quantidade de
inscrições recebidas pela Autarquia, que motivou a prorrogação do prazo de avaliação
até junho. Coube ressaltar ainda o esforço realizado para tornar esse processo mais
eficiente, incluindo a padronização dos campos de informações que precisaram ser
preenchidos pelos proponentes.
Conforme informado na ocasião, um levantamento realizado pela equipe envolvida nesse
projeto apontou que a grande maioria das propostas encaminhadas se concentrou em
um tema – aplicações de distributed ledger technology (DLT). Essa especialização motivou
avaliações internas ao regulador acerca da lógica dessa tecnologia e sua adequação à
regulação vigente.
Em conclusão, foi apontado que o processo de seleção para o Sandbox Regulatório tem
gerado lições valiosas. Aspectos de destaque que poderiam ser avaliados após o
encerramento da atual etapa incluem esclarecimentos adicionais das expectativas
quanto às informações que devem ser encaminhadas pelos proponentes.
Quanto às iniciativas do Subgrupo de Regulação, o palestrante compartilhou as
deliberações mais recentes acerca das Frentes de Trabalho sobre Valores Mobiliários
Digitais e Regtech. Nesse sentido, foi registrado que os participantes da Frente de
Trabalho sobre Valores Mobiliários encaminharam o relatório das atividades que
realizaram no ano anterior e que este documento estava sujeito então aos ritos de
aprovação necessários antes de sua publicação.
De modo paralelo, os participantes dessa Frente de Trabalho haviam proposto uma
avaliação sobre as possibilidades de realização de ofertas públicas via DLT. Algumas das
sugestões registradas, a partir das discussões no Subgrupo de Regulação, envolviam
aspectos de cronograma (considerando as diferentes atividades em curso) e escopo (em
particular, que fosse concentrado em ofertas, evitando discussões sobre conjuntos mais
amplos de atividades).
O trabalho sobre Regtech, por sua vez, deverá ter início com um estudo sobre as
iniciativas promovidas nessa área no Brasil e no exterior. Como resultado esperado, esse

www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com

Relatório da Reunião Trimestral (IV Ano)

mapeamento deverá prover informações que auxiliem na definição de entregáveis
posteriores, com caráter mais prático.
Em conclusão, os participantes do GT Fintech interessados em contribuir com atividades
em uma ou duas dessas áreas foram convidados a entrarem em contato com a equipe de
consultores.
Próximos Passos:
•
•

Manter o acompanhamento dos sandboxes regulatórios desenvolvidos pelos
reguladores nacionais, visando posteriormente a identificação de lições aprendidas;
Iniciar as pesquisas sobre iniciativas de Regtech no Brasil e no exterior.

A frente Valores Mobiliários Digitais contou com uma seção específica para o debate dos
próximos passos.

1. Subgrupo Regulação – Valores Mobiliários Digitais
Carlos Mauricio Mirandola, da Vortx, apresentou as atividades da Frente de Trabalho
sobre Valores Mobiliários Digitais. A estrutura dessa atividade foi o primeiro aspecto
tratado, destacando que os participantes se alocaram inicialmente em três frentes:
ambiente internacional, ambiente regulatório doméstico e elaboração de um protótipo.
Em termos do cronograma, o projeto teve início no primeiro semestre de 2020, seguido
de discussões que culminaram com a entrega de um relatório no primeiro semestre de
2021. A expectativa é realizar atividades para dar maior visibilidade ao trabalho no
segundo semestre deste ano.
Os princípios para elaboração do relatório foram os aspectos discutidos em maior detalhe
pelo palestrante. Estes seriam: minimalismo, agnosticismo, realidade, praticidade e de
compensação regulatória que nortearam as discussões.
Como resultado, o relatório elaborado por esta Frente de Trabalho está dividido em
quatro partes. A primeira apresenta os conceitos básicos da discussão sobre valores
mobiliários digitais e das tecnologias de computação compartilhada.
A segunda parte do relatório descreve medidas adotadas em outras jurisdições. A terceira
apresenta o cenário nacional, descrevendo exigências aplicáveis às atividades de oferta,
negociação e pós-negociação. A quarta e última seção traz o protótipo conceitual,
desenvolvido para esclarecer como poderiam ser realizadas essas mesmas atividades em
um contexto de ampla utilização das tecnologias (DLT) em pauta.
Por fim, os próximos passos mencionados se relacionam às expectativas de explicar os
conceitos e as discussões efetuadas a um público maior, com base na realização de
apresentações e outros esforços de divulgação. De modo paralelo, espera-se ouvir as
recomendações de outras partes interessadas, que poderão aportar novas perspectivas
para tratar o assunto.
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Uma vez encerrada essa apresentação, os participantes da reunião foram convidados a
trazer suas sugestões acerca do trabalho do GT Fintech. Os aspectos tratados abordaram
essencialmente o cronograma para revisão do relatório desta Frente de Trabalho, visando
a publicação como consulta pública. Como informado na ocasião, a opção por um rito
mais breve acarretaria algumas adaptações formais (como um enquadramento análogo
ao conceito de “working paper”).
Próximo Passo:
•

Finalizar as etapas de revisão para a divulgação do relatório sobre Valores Mobiliários
Digitais, delimitando potenciais ações e eventuais alterações necessárias ao material.

Apresentação deste subgrupo

Subgrupo Instituições Financeiras Públicas – Contratação de Fintechs
Fernando Gavronski, do BRDE, apresentou as iniciativas esperadas para a condução pela
Frente de Trabalho para Contratação de Fintechs, do Subgrupo Instituições Financeiras
Públicas. Como informado na ocasião, esse trabalho figura como continuidade de ações
anteriores, que resultaram na publicação da Cartilha para Contratação de Fintechs pela
Administração Pública4.
Publicada em 2020, a Cartilha tinha como principal objetivo contribuir com as instituições
financeiras públicas que decidem contratar fintechs ou demais soluções tecnológicas. Sua
estrutura conta com uma contextualização sobre recentes tendências tecnológicas,
econômicas e legislativas identificadas naquele momento; que é seguida por uma
apresentação dos diferentes modelos de contração utilizados pela administração pública
(como parcerias comerciais, convênios, credenciamentos e licitações).
As deliberações recentes do Subgrupo de IF Públicas apontaram que esse trabalho deverá
ser conduzido em três etapas. A primeira delas seria uma breve atualização da Cartilha,
buscando incorporar mudanças trazidas por novos diplomas legais (i.e. Nova Lei de
Licitações e o Marco Legal das Startups).
A segunda etapa trataria dos esforços para maior divulgação do material. São antecipadas
iniciativas para gerar maior visibilidade do material pelas Instituições Financeiras de
Desenvolvimento; além de eventos envolvendo representantes do sistema judiciário e de
acadêmicos na área jurídica.
A terceira e última etapa constituiria em uma avaliação sobre elementos adicionais que
poderiam ser incorporados ao documento. Sugestões apresentadas na ocasião trataram
4

http://www.labinovacaofinanceira.com/wpcontent/uploads/2020/06/LAB_cartilha_contrata%C3%A7%C3%A3o_fintech.pdf
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da ampliação da Cartilha para incorporação de elementos mercadológicos e inclusão de
tópicos como open banking, desmaterialização dos títulos de crédito e constituição de
ativos tokenizados.
Após a apresentação, os participantes interessados em contribuir com o trabalho foram
convidados a entrar em contato com os consultores do GT Fintech. Como parte da
discussão que ocorreu na sequência, os participantes registraram comentários sobre a
relevância da atualização do documento com as novas legislações, bem como dos
esforços para sua divulgação.
Próximo Passo:
•

Estruturar a Frente de Trabalho sobre Contratação de Fintechs, visando atualização
da Cartilha, reforço da sua divulgação e avaliação sobre potencial de ampliação.

Apresentação deste Subgrupo

Subgrupo Fomento do Ecossistema – Sustainable Fintechs
Claudio Maes, da CVM, abriu a discussão sobre as atividades do Subgrupo de Fomento
do Ecossistema. Como informado na ocasião, o Subgrupo será responsável por conduzir
o trabalho sobre Fintechs Sustentáveis, um tema que remete às motivações que levaram
originalmente à constituição do LAB e que foi escolhido com base no processo de
consultas aos participantes do GT Fintech, para definição do seu atual plano de trabalho.
Entre suas considerações, o palestrante ponderou que as firmas locais têm a
possibilidade de conectar questões socioambientais às inovações financeiras, em
benefício às características que são inerentes à economia brasileira. Contudo, antes de
promover impactos nesse sentido, o trabalho do Subgrupo de Fomento precisaria passar
por uma etapa inicial de especificar o conceito de sustainable fintechs.
Bruno Diniz, da Spiralem, foi convidado na sequência para apresentar tendências e
conceitos encontrados em outros países, que se relacionam à pauta em questão. Como
exposto na ocasião, já são encontradas há algum tempo instituições integrantes do
sistema financeiro que consideram aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG,
na sigla em inglês) para tomada de decisões.
Desse modo, empreendedores também desempenharam esforços para criar soluções
alinhadas com as questões de sustentabilidade, motivando o surgimento de Green &
Sustainable Fintechs. Com base nas informações apresentadas pelo palestrante, as
soluções encontradas nessa categoria incorporariam tanto modelos de negócio B2B
quanto B2C. Ademais, o nicho mais marcadamente reconhecido nas experiências
internacionais estaria voltado aos aspectos ambientais, ainda que a grande maioria de
empreendimentos nessa área também fosse bastante recente.
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O palestrante apresentou então alguns exemplos de soluções que considera ilustrativas
do conceito de Green Fintechs. Foram tratados os casos das empresas Minimum, do
Reino Unido, Bunq, da Holanda, e Moss, do Brasil. Ainda que realizem atividades
diferentes, tais empresas teriam como elemento comum a divulgação de inovações em
serviços financeiros com intuito de promover impactos ambientais.
Alguns pontos de atenção foram ressaltados, particularmente em relação ao risco de
greenwashing e as dificuldades em mensurar os impactos das iniciativas com
adicionalidades ambientais. Nesse sentido, foram apontados alguns estudos divulgados
recentemente sobre esse tema, com destaque para “How Green FinTech Can Alleviate
the Impact of Climate Change – The Case of Switzerland” de Puschmann, Hoffman e
Khmarskyi5.
Como última referência, Diniz citou o trabalho da Green Fintech Network, que publicara
um conjunto de ações recomendadas para desenvolvimento desse segmento na Suíça.
Tais recomendações foram obtidas com base em esforços para identificar os principais
desafios encontrados por essas empresas, em cinco áreas: fomentar acesso a dados,
cultivar novas startups, promover acesso aos clientes, facilitar acesso a capital e fomentar
o ecossistema e inovação.
Entre as conclusões da apresentação, a atividade desenvolvida na Suíça foi considerada
um possível exemplo a ser seguido, com elementos que poderiam ser apropriados como
referência para a Frente de Trabalho sobre Sustainable Fintechs.
Os participantes da reunião foram convidados, então, a registrar seus comentários. As
recomendações trazidas nessa ocasião trataram da importância de se assegurar a
integração dessa iniciativa com as atividades desempenhadas em outros Grupos de
Trabalho do Lab.
Foram ainda ressaltadas as possibilidades de aproveitamento das experiências
internacionais, sendo questionada a possibilidade de convidar acadêmicos envolvidos
com essas iniciativas, em outras jurisdições, para compartilhar seus aprendizados.
A reunião se encerrou depois desses comentários. O próximo encontro anual do GT
Fintech está agendado para 24/11, quando os participantes apresentarão os avanços e
resultados alcançados pelas respectivas Frentes de Trabalho ao longo do ano.
Próximo Passo:
•

5

Estruturar a Frente de Trabalho sobre Sustainble Fintechs, que avançará suas
iniciativas em linha com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ecossistema
de soluções desse tipo.

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10691
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Apresentação deste Subgrupo

Link para a gravação da Reunião:
https://drive.google.com/file/d/1UrlU_D9PF46qZA_jJRGVyL4wCM_iZsfo/view?usp=shar
ing

Caso deseje receber quaisquer outros materiais produzidos pelo GT Fintech, por
gentileza, envie um e-mail para info@labinovacaofinanceira.com ou
gtfintech@labinovacaofinanceira.com
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