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Em 04 maio de 2020, o Banco Central do Brasil (“Banco Central”) divulgou novo conjunto de 
regras disciplinando o Sistema Financeiro Aberto (“Open Banking”)1, cujo objetivo é promover a 
oferta de produtos e serviços financeiros mais adequados, customizados e a um custo mais acessível 
ao usuário final. 

Relevância do Open Banking consagra o usuário final como proprietário do dado, em linha 
com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18 – “LGPD”), e será implementado em fases 
até o final de 2021. Dados pessoais e informações sobre produtos e serviços financeiros 
consumidos pelo usuário final só serão compartilhados com as instituições participantes do Open 
Banking mediante autorização expressa e delimitada do usuário. Espera-se redução dos custos de 
produtos e serviços financeiros para usuários finais que aderirem ao Open Banking.

Na mesma data, o Banco Central publicou também a regulamentação da duplicata emitida sob a 
forma escritural (“Duplicata Escritural”), inovação que tem potencial aumentar a concessão de crédito 
e diminuir as taxas de juros para pequenas e médias empresas no país. A regulamentação dispõe 
sobre uma nova instituição regulada pelo Banco Central: o escriturador de Duplicata Escritural.

Relevância da Duplicata Escritural. A partir da nova regulamentação, que será implementada 
em fases até o início de 2023 (primeiro para empresas de grande porte e, por último, para empresas 
de pequeno porte), recebíveis mercantis só poderão ser descontados ou cedidos para instituições 
financeiras se adotarem a forma de Duplicata Escritural. Espera-se que a formalização dos títulos e a 
realização das operações com os recebíveis em um sistema único de registro, com segurança quanto 
à existência do título, resulte na diminuição do custo do crédito para o setor produtivo. 

O objetivo comum das duas medidas é reduzir o custo de produtos e serviços financeiros; 
enquanto o Open Banking é voltado ao consumidor final, a Duplicata Escritural tem por foco o crédito 
ao setor produtivo.

As novas regras decorrem das propostas divulgadas via consulta pública em dezembro de 2019 e 
incorporam em sua versão final algumas sugestões do mercado.

Apresentamos abaixo um sumário dos tópicos tratados neste White Paper: 

1 O conceito de Open Banking foi primeiro cunhado no Reino Unido, na regulamentação da Financial Conduct Authority (FCA), para se referir 
ao modo seguro de compartilhamento de informações financeiras de usuários finais entre agentes do mercado. A regulamentação brasileira 
do Open Banking segue conceito muito semelhante, prevendo o compartilhamento de informações entre instituições financeiras e demais 
instituições reguladas a partir do consentimento expresso do usuário final, conforme detalhado neste Informa.



OPEN BANKING

1 | Contexto e objetivo

Agenda BC#. Peça-chave que integra todas as dimensões da Agenda BC#. 

Objetivo. Oferta de produtos e serviços financeiros mais adequados e acessíveis.

2 | Principais conceitos

Open Banking. Compartilhamento padronizado de dados e informações sobre produtos e 
serviços financeiros via API.

Compartilhamento de dados. Depende de consentimento expresso do usuário final; tem 
finalidade delimitada e prazo de validade.

Iniciação de transação de pagamento. Serviço prestado por Prestador de Serviço de Pagamento 
(“PSP”) diferente da instituição que detém os recursos do usuário final.

Encaminhamento de propostas de crédito. Formalização de operações de crédito com “um 
clique” via plataforma eletrônica operada por fintechs de crédito ligadas ao Open Banking.

Papel dos participantes diretos do Open Banking. Varia conforme o tipo de operação e 
relacionamento da instituição com o usuário final: (i) transmissora de dados; (ii) receptora de 
dados; (iii) detentora de conta; e (iv) iniciadora de transação de pagamento.

Participação no Open Banking. Três modalidades: (i) compartilhamento de informações; 
(ii) iniciação de transação de pagamento; e (iii) encaminhamento.

3 | O que muda

Compartilhamento de dados, produtos e serviços. Acesso amplo a dados pessoais e informações 
sobre o usuário final; novo contexto da LPGD (usuário final como proprietário do dado).

Oferta de produtos e serviços financeiros. Acesso do usuário final a produtos e serviços mais 
customizados e provavelmentea um custo mais acessível.

Integração com o cadastro positivo. Histórico de “bom pagador” pode contribuir para a oferta 
de produtos e serviços mais baratos e customizados.

Movimentação de contas. Usuário final poderá usar PSP diferente da instituição que detém 
recursos de sua conta, inclusive via novo sistema de pagamentos instantâneos (PIX).

SUMÁRIO
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4 | Cronograma de implementação

Nov/2020: Fase 1 – divulgação dos produtos de “prateleira” das instituições participantes. 

Mar/2021: Fase 2 – compartilhamento de dados dos usuários finais.

Jun/2021: Fase 3 – iniciação de transação de pagamento (integração com o PIX) e encaminhamento 
de propostas de crédito.

Ago/2021: Fase 4 – demais serviços (câmbio, seguros, previdência complementar aberta, etc.).

5 | Funcionamento
Etapas para compartilhamento e transações. Consentimento, autenticação e confirmação.

 Proteção de dados. Confiabilidade, disponibilidade, integridade e segurança dos dados. 

Autorregulação. Convenção entre participantes para regular aspectos do Open Banking.

6 | Pós-Covid-19: o que se espera?

Inserção na low touch economy. Experiência totalmente digital, com “um clique”. 

Foco na experiência do usuário final. Produtos mais customizados e personalizados.

DUPLICATA ESCRITURAL

7 | Contexto e objetivo
Agenda BC#. Peça-chave das dimensões “competividade” e “transparência” da Agenda BC#.

Objetivo. Redução do custo do crédito para o setor produtivo, com cobrança de 
spreads menores para desconto dos recebíveis.

8 | Principais conceitos
Operação de desconto de recebível mercantil. Transferência definitiva de recebíveis constituídos 
(performados) ou a constituir (“fumaça”).

Escriturador de Duplicata Escritural. Responsável pela emissão, registro e liquidação financeira.

Sistema informatizado único. Deve ser acessível aos sacados por interface eletrônica; permite 
aceite/recusa motivada e visualização de informações.

9 | O que muda
Formalização dos recebíveis. Emissão de Duplicata Escritural (eletrônica) por escriturador. 

Liquidação dos recebíveis. Registrada em sistema informatizado único.

Unicidade dos registros. Registro dos títulos e dos ônus e gravames em entidades registradoras. 

Acesso ao crédito. Espera-se ampliação devido à segurança jurídica com spreads menores.
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10  | Cronograma de implementação
Após a aprovação da convenção entre participantes (entregue até o final de Set/2020):

360 dias: Fase 1 – empresas de grande porte (faturamento acima de R$300 milhões)

540 dias: Fase 2 – empresas de médio porte (faturamento até R$300 milhões)

720 dias: Fase 3 – empresas de pequeno porte (faturamento até R$4,8 milhões)

11 | Funcionamento
Registro. O escriturador levará a registro as Duplicatas Escriturais (no mesmo dia da emissão) 
e os contratos de negociação

Liquidação financeira. Obedece às etapas de arrecadação (pagamento pelo sacado) e 
direcionamento (liquidação ao titular dos recebíveis)

Autorregulação. Convenção entre registradoras deve regular aspectos da Duplicata Escritural 
como funcionamento do sistema informatizado único e liquidação financeira dos títulos.

12 | Pós-Covid-19: o que se espera?
Crédito para retomada do setor produtivo. Injeção de liquidez mediante formalização dos 
títulos e ligação com o cadastro positivo.

Experiência digital dos recebíveis. Antecipação de recebíveis com “um clique” – experiência 
digital para acesso do setor produtivo ao crédito.
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OPEN BANKING 

1 |  CONTEXTO E OBJETIVO

Agenda BC#

O Open Banking é um dos itens centrais da Agenda BC#, que estimula a inovação e evolução 
tecnológica no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB) como instrumento para desenvolver questões estruturais. 

A Agenda BC# é composta de medidas microeconômicas divididas em quatro dimensões: (i) inclusão, 
(ii) competitividade, (iii) transparência, e (iv) educação financeira. O Open Banking integra todas as quatro 
dimensões da Agenda BC#, o que demonstra o poder estruturante dessa medida sobre o mercado.

Objetivo

O Open Banking tem por objetivo determinar o compartilhamento entre as instituições financeiras 
de dados dos seus usuários finais com a finalidade de possibilitar a oferta de produtos e serviços 
financeiros mais adequados, customizados e a um custo mais acessível para tais usuários. 

O Banco Central espera que o Open Banking gere uma redução no custo dos produtos e serviços 
financeiros atualmente ofertados ao mercado pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

2 |  PRINCIPAIS CONCEITOS

Open Banking. Compartilhamento padronizado de dados pessoais, produtos e serviços financeiros 
por meio da abertura e integração de sistemas, utilizando interfaces de programação de aplicações 
(“API”). 

? Você sabia? Aproveitando-se da experiência de outros países como o Reino Unido, o Banco
Central optou por implementar um modelo abrangente para o Open Banking, cobrindo todos 
os principais produtos e serviços financeiros oferecidos no âmbito do Sistema Financeiro 
Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

Compartilhamento de dados: O compartilhamento de dados entre os participantes do Open 
Banking depende do consentimento expresso do cliente final, dentro do conceito de que o usuário 
final é o proprietário do dado, em linha com a LGPD. 

? Você sabia? Para atender às regras de compartilhamento de dados previstas na LGPD,
o consentimento deverá ter escopo restrito e a autorização para compartilhamento está
sujeita a prazo de validade.

Iniciação de transação de pagamento. Os usuários titulares de conta de depósitos ou de pagamento 
pré-paga poderão dar a ordem para realizar uma transação de pagamento por meio plataforma 
de um PSP diferente da instituição que detém diretamente os fundos objeto de transferência.  
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Na prática, o usuário poderá utilizar uma única plataforma para dar as ordens de pagamento 
referentes aos recursos que mantém em instituições financeiras e de pagamentos. Poderão prestar  
o serviço de iniciação de pagamento tanto instituições não autorizadas quanto instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

? Você sabia? O sistema de Open Banking será integrado com o sistema de pagamentos
Instantâneos (“PIX”), permitindo a realização de transferências entre contas e pagamentos 
a partir de um prestador de serviço externo à instituição financeira ou instituição de 
pagamento na qual o usuário mantém a sua conta. Veja aqui nosso Informa de março  
de 2020 sobre o PIX.

Encaminhamento de propostas de crédito. Permite que operações de crédito (empréstimos  
e financiamentos) sejam contratados com “um clique” por meio de API ligado ao Open Banking. 

? Você sabia? Esse modelo foi criado para atender ao nicho de fintechs de crédito que operam
por meio de contrato de correspondente com instituição financeira. O detalhamento dessa 
modalidade do Open Banking caberá à autorregulação (ver abaixo).

Papel dos participantes diretos do Open Banking. Conforme o tipo de operação realizada e  
seu relacionamento com o usuário final, os participantes diretos do Open Banking atuam nos 
seguintes papéis:

Instituição 
transmissora 

de dados

Instituição que compartilha os dados 
com a instituição receptora

Instituição 
receptora de dados 

Instituição que apresenta solicitação de compartilhamento à instituição 
doadora de dados para recepção dos dados

Instituição 
detentora de conta

Instituição que mantém conta transacional de cliente (conta de depósito 
à vista, conta-poupança ou conta de pagamento pré-paga) 

Instituição iniciadora 
de transação de 

pagamento
Instituição que presta serviço de iniciação de transação de pagamento

Participação no Open Banking. A participação no Open Banking se divide em duas categorias:  
(i) compartilhamento de dados pessoais, produtos e serviços; e (ii) operações de iniciação de
operações de pagamento e encaminhamento de propostas de crédito:

Compartilhamento 
de dados pessoais, 
produtos e serviços

A participação se divide em obrigatória e facultativa:

Participação obrigatória: instituições financeiras de grande porte (aquelas 
enquadradas nos Segmentos S1 e S2 da regulamentação prudencial)

Participação facultativa: demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central (como instituições de pagamento, sociedades de 
crédito direto e IMFs)

https://cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Informa-Fintech-10.03.2020.pdf
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Iniciação de 
transação de 
pagamento 

A participação é obrigatória para as seguintes instituições:

◆ Instituições que oferecem conta transacional para usuário final
(bancos comerciais, bancos múltiplos e instituições de pagamento)

◆ Instituições iniciadoras de transação de pagamento

Encaminhamento 
de propostas  

de crédito

Participação obrigatória para instituições financeiras que tenham firmado 
contrato de correspondente bancário que preveja o encaminhamento de 
propostas de crédito por meio eletrônico 

? Você sabia? Instituições participantes podem contratar o compartilhamento de dados
objeto do Open Banking com instituições não autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 
mediante acordo de parceria. O compartilhamento depende de autorização prévia e 
expressa do usuário final. É um caminho inédito para fintechs ainda não autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central poderem participar do Open Banking.

 3 |  O QUE MUDA 

Pré-Open Banking: 
como é hoje?

Open Banking: 
como fica??

Compartilhamento  
de dados pessoais, 
produtos e serviços 

financeiros

◆ Não há compartilhamento.
Cada instituição deve montar
sua própria base de dados

◆ “Produtos de prateleira” são
disponibilizados ao público
a critério de cada instituição
regulada, sem padronização

◆ Acesso amplo a dados pes-
soais e informações sobre o
usuário final no novo contexto
da LPGD (usuário final como
proprietário do dado)

◆ “Produtos de prateleira” serão
divulgados ao público em
geral em formato organizado
e padronizado

Oferta de produtos e 
serviços financeiros 

◆ Uso intensivo de
telemarketing para acessar
usuários finais

◆ Oferta de produtos
padronizados (não 
customizados), sem conhecer 
o perfil do cliente

◆ Com a vigência da LGPD,
será regulamentado o uso
dos dados e limitado o
telemarketing / uso dos dados
para fins comerciais

◆ Oferta de produtos
customizados e adequados
ao perfil de cada cliente,
mediante acesso ao perfil
dos produtos financeiros
consumidos (desde que obtido
o consentimento
do usuário final)
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Integração com o 
cadastro positivo

◆ Cadastro positivo em
funcionamento, o que destaca
os “bons pagadores”

◆ Ausência de integração dessa
informação com produtos
consumidos pelo usuário final

 ◆ Integração com o cadastro
positivo, permitindo que o
histórico de “bom pagador” seja
utilizado em conjunto com a
construção do perfil do cliente

◆ Também contribui para a
redução do custo do crédito e
oferta de produtos e serviços
mais customizados

Movimentação 
de contas 

◆ PSPs diferentes da instituição
na qual usuário final mantém
conta transacional não
podem iniciar transações de
pagamento ou transferências
(como TED/DOC)

◆ Movimentação deve ser
realizada exclusivamente via
plataforma da instituição que
detém a conta

◆ Aplicativos externos à
instituição poderão iniciar
transações de pagamento sem
que o usuário final precise sair
do aplicativo

◆ Haverá conexão dos
iniciadores de serviços de
pagamento com o PIX
(bem como às demais
formas de transferência,
como TED/DOC)

4 |  CRONGORAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Para que as instituições tenham tempo de se adaptar às alterações, a disponibilização de 
informações será realizada em etapas de acordo com o nível de complexidade, sensibilidade e 
possibilidade de acesso aos dados compartilhados. Para tanto, foi estabelecido o seguinte cronograma 
de implementação do Open Banking:

Fase 1: Serão compartilhados os dados das próprias instituições 
participantes relativos aos canais de atendimento, aos produtos e aos 
serviços disponíveis para a contratação relacionados com contas de 
depósito à vista ou de poupança, com contas de pagamento ou com 
operações de crédito

30 de novembro 
de 2020

31 de maio 
de 2021

30 de agosto 
de 2021

25 de outubro 
de 2021

Fase 2: Compartilhamento entre instituições participantes de 
informações de cadastro de clientes e de representantes e os dados 
transacionais de clientes relativos aos produtos e serviços indicados 
na primeira fase

Fase 3: Compartilhamento entre instituições participantes de dados 
relativos aos serviços de iniciação de transação de pagamento e de 
encaminhamento de proposta de operação de crédito

Fase 4: Dados de produtos e serviços e de transações de clientes 
relacionados com operações de câmbio, serviços de credenciamento 
em arranjos de pagamento, investimentos, seguros, previdência 
complementar aberta e contas-salário
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5 |  FUNCIONAMENTO

Etapas para compartilhamento e operações. Todo compartilhamento de informações ou transação 
no Open Banking seguirá as seguintes etapas:

Consentimento
Instituição transmissora de dados ou iniciadora de transação de 
pagamento deve obter o consentimento do cliente antes de efetuar  
o compartilhamento

Autenticação 
Instituição transmissora de dados ou detentora de conta deve adotar 
procedimentos e controles para autenticação do cliente e da instituição 
receptora de dados ou iniciadora de transação de pagamento

Confirmação
Instituição transmissora de dados ou detentora de conta deve solicitar 
confirmação de compartilhamento ao cliente

Proteção de dados. A solicitação de compartilhamento de dados é realizada de forma segura, 
em observância à LGPD, conforme etapas acima (consentimento, autenticação e confirmação).  
A revogação do consentimento pode ser feita a qualquer tempo. 

Os participantes deverão implementar mecanismos de acompanhamento e controle do 
compartilhamento e deverão assegurar a confiabilidade, disponibilidade, integridade e segurança 
do compartilhamento (cujo descumprimento sujeitará os participantes e seus administradores  
a penalidades).

Autorregulação (convenção entre participantes). As instituições participantes do Open Banking 
devem elaborar a autorregulação do Open Banking por meio de convenção cobrindo aspectos 
como padronização tecnológica (integração de APIs), atendimento de clientes, ressarcimento 
entre participantes, direitos e obrigações de cada participante e acesso de novos participantes.  
A convenção deverá ser submetida à aprovação do Banco Central em etapas seguindo o cronograma 
para as quatro fases do Open Banking:

1º de setembro 
de 2020

1º de março 
de 2021

1º de junho 
de 2021

2 de agosto 
de 2021

Fase 1: Produtos de prateleira das instituições participantes do 
Open Banking

Fase 2: Compartilhamento de dados dos usuários finais

Fase 3: Iniciação de transações de pagamento (integração com o PIX) 
e encaminhamento de propostas para abertura de crédito

Fase 4: Expansão para demais serviços: câmbio, seguros, previdência 
complementar aberta, entre outros
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6 |  PÓS-COVID-19: O QUE SE ESPERA?

Inserção na low touch economy. Usuário final poderá movimentar contas, realizar pagamentos, 
contratar operações de crédito e comparar seus produtos e serviços financeiros preferidos de forma 
instantânea e segura, tudo com “um clique”. A experiência/jornada do usuário final será cada vez mais 
digital e menos presencial. A interseção entre Open Banking e PIX também permitirá pagamentos 
presenciais low touch utilizando interface eletrônica de PSP iniciador de transação de pagamento.

Foco na experiência do usuário final. Produtos e serviços financeiros oferecidos no pós-Covid-19 
devem ser customizados e personalizados, com foco na experiência/jornada do usuário final (conceito 
de design thinking). Open Banking transforma o usuário final na peça central do mercado de produtos 
e serviços financeiros. Assim, espera-se uma mudança de paradigma, com o aumento da concorrência 
pelos usuários finais e consequente foco cada vez mais centrado na experiência/jornada do usuário final.

DUPLICATA ESCRITURAL

7 |  CONTEXTO E OBJETIVO

Agenda BC#

A Duplicata Escritural é um dos itens centrais da Agenda BC# e integra as dimensões 
“competitividade” e “transparência” da referida Agenda.

Objetivo

A Duplicata Escritural, instituída pela Lei nº 13.775/18, tem por objetivo endereçar determinadas 
ineficiências atualmente existentes nas operações financeiras de desconto de recebíveis mercantis 
com duplicatas tradicionais (“duplicatas cartulares”), a exemplo de falhas na formalização dos 
créditos e dos riscos de fraude.

A regulamentação da Duplicata Escritural é calcada em dois pilares fundamentais para fomentar 
o mercado de recebíveis: (i) segurança das operações; e (ii) simetria informacional entre os agentes do 
setor produtivo e as instituições financeiras. Além da emissão sob a forma escritural (i.e. “eletrônica”),
as Duplicatas Escriturais serão registradas em entidades registradoras de ativos financeiros.

O Banco Central espera que isso leve à redução do custo do crédito para o setor produtivo, com 
cobrança de spreads menores para desconto dos recebíveis. 

8 |  PRINCIPAIS CONCEITOS

Operação de desconto de recebível mercantil: transferência definitiva de recebíveis mercantis 
oriundos de operações de fornecimento de bens ou serviços já realizadas (constituídos, também 
conhecidos como “performados”) ou de operações futuras de fornecimento de bens ou serviços 
previstas em contrato vigente (a constituir, também conhecidos como “fumaça”).

? Você sabia? Instituições financeiras só poderão descontar ou de qualquer forma adquirir
recebíveis mercantis que sejam formalizados como Duplicatas Escriturais, observado o 
prazo de implementação da norma.
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Escriturador de Duplicata Escritural. É o participante central na emissão e negociação da 
Duplicata Escritural, cabendo ao escriturador (i) verificar a validade e unicidade das Duplicatas 
Escriturais; (ii) determinar o registro das Duplicatas Escriturais em entidade registradora de ativos 
financeiros, bem como disponibilizar informações sobre a constituição de ônus e gravames sobre as 
Duplicatas Escriturais; e (ii) controlar o direcionamento e o fluxo de pagamento para o legítimo titular 
das Duplicatas Escriturais.

? Você sabia? Para supervisionar as operações de escrituração e registro das Duplicatas
Escriturais de forma integrada, somente as entidades registradoras de ativos financeiros 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão exercer a atividade de escriturador de 
Duplicata Escritural (mediante autorização específica). As registradoras devem implementar 
procedimentos de interoperabilidade via autorregulação (ver abaixo) para assegurar a 
unicidade dos registros de Duplicata Escritural.

Sistema informatizado único. Sistema mantido pelos escrituradores de Duplicata Escritural que 
possibilite aos sacados dos títulos (i) incluir seu aceite ou sua recusa motivada; e (ii) visualizar Duplicatas 
Escriturais emitidas contra eles, negociações realizadas e informações para pagamento dos títulos. 

? Você sabia? O sistema informatizado único deve ser acessível ao sacado por interface
eletrônica, internet ou sistemas informatizados. Haverá integração com os sistemas de 
registro de Duplicata Escritural mantidos pelas entidades registradoras.

9 |  O QUE MUDA 

Pré-Duplicata Escritural: 
como é hoje?

Duplicata Escritural: 
como fica?

Formalização  
dos recebíveis

◆ Não havia regulamentação para
a Duplicata Escritural, instituída
pela Lei nº 13.775/18

◆ Recebíveis não são formalizados
em muitos casos (nem mesmo
sob a forma de “duplicata
cartular”), não havendo sistema
padronizado para aceite ou
recusa pelos sacados

◆ A ausência de formalização gera
incertezas quanto à veracidade
e qualidade dos recebíveis,
o que tem impacto direto no
spread cobrado por instituições
financeiras (e outros agentes
de mercado, como FIDCs) para
adquirir esses recebíveis

◆ Recebíveis deverão ser emitidos
sob a forma de Duplicata
Escritural, eletronicamente,
por meio de escriturador de
Duplicata Escritural

◆ Aceite ou recusa do sacado
de cada recebível realizado via
sistema informatizado único,
de forma centralizada
e padronizada

◆ O escriturador deverá ser
entidade registradora de ativos
financeiros autorizada a exercer
a atividade de escrituração
pelo Banco Central (sujeito
a patrimônio líquido mínimo
adicional de R$5 milhões vs.
o das registradoras – R$10
milhões no total)
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Liquidação  
dos recebíveis

◆ Forma de liquidação definida
caso a caso, sem padronização

◆ Liquidação deverá ser realizada
por meio da instituição
liquidante escolhida pelo
escriturador de Duplicata
Escritural

◆ Procedimento padronizado
de liquidação, com geração de
histórico de crédito (track record
das operações e das empresas)

Unicidade  
dos registros 

◆ Não há exigência quanto ao
registro dos recebíveis em
entidade registradora de ativos
financeiros

◆ Não há controle adequado sobre
a unicidade dos títulos

◆ Registro obrigatório das
Duplicatas Escriturais e dos
respectivos ônus e gravames em
entidade registradora de ativos
financeiros

◆ Combate à fraude e controle
rígido da unicidade dos títulos
e dos respectivos ônus e
gravames, via sistema de
registro integrado

Acesso 
ao crédito 

◆ Recebíveis como regra geral
apresentam incertezas, o que
afeta seu preço e liquidez

◆ Cobrança de spreads elevados
nas operações financeiras
de desconto de recebíveis
mercantis, o que limita o acesso
ao crédito

◆ Com a segurança jurídica do
novo sistema de Duplicata
Escritural, o Banco Central
espera uma diminuição
dos spreads praticados
nas operações financeiras
de desconto de recebíveis
mercantis e, por consequência,
uma ampliação do acesso ao
crédito

10 |  CRONGORAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Para que as instituições financeiras e o mercado tenham tempo de se adaptar às mudanças 
trazidas, a implementação da Duplicata Escritural será realizada em fases até 2023 (primeiro para 
empresas de grande porte; por último para empresas de pequeno porte). Os prazos a seguir contam a 
partir da aprovação da convenção entre possíveis escrituradores de Duplicata Escritural, que deverá 
ser entregue até o final de setembro de 2020:

540 dias 

360 dias 

720 dias

Empresas de grande porte (faturamento anual acima de R$ 300 milhões)

Empresas de médio porte (faturamento anual entre R$ 4,8 milhões 
e R$ 300 milhões)

Empresas de pequeno porte (faturamento anual abaixo de R$ 4,8 milhões)
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11 |  FUNCIONAMENTO

Registro. O escriturador levará a registro, em sistema de registro, (i) as Duplicatas Escriturais, no 
mesmo dia de sua emissão (para aceite ou recusa pelo sacado da Duplicata Escritural, via Sistema 
Informatizado Único); e (ii) os contratos de negociação de Duplicatas Escriturais.

Liquidação financeira. Os escrituradores deverão manter conta em instituição liquidante para 
liquidação financeira da Duplicata Escritural. A liquidação financeira cobre duas etapas:

Etapa de arrecadação Etapa de direcionamento

Pagamento, pelo sacado, dos 
valores devidos das duplicatas 

escriturais aos seus respectivos 
escrituradores

Entrega, pelo escriturador, dos 
valores arrecadados na etapa 

de arrecadação aos respectivos 
titulares das duplicatas escriturais

Autorregulação (convenção entre os possíveis escrituradores). As entidades registradoras 
de ativos financeiros (autorizadas a funcionar ou em processo de autorização), elegíveis para 
obtenção da licença de Escriturador, deverão celebrar convenção para tratar, dentre outros pontos 
(i) dos procedimentos operacionais para troca de informações; (ii) do funcionamento do sistema
informatizado único; e (iii) da liquidação financeira das Duplicatas Escriturais. A convenção deverá
ser apresentada ao Banco Central para aprovação até o final de setembro de 2020 (dentro de 120
dias contados de 01/06/2020), data de início da vigência da regulamentação.

12 |  PÓS COVID-19: O QUE SE ESPERA

Crédito para retomada do setor produtivo. A Duplicata Escritural será instrumental para auxiliar 
na retomada do setor produtivo no cenário pós-Covid-19, mediante esperada injeção de liquidez. 
A formalização dos títulos e ligação da Duplicata Escritural com o cadastro positivo permitirá  
que empresas acessem o crédito de forma mais ampla e customizada, utilizando seu histórico de 
“bom pagador”.

Experiência digital dos recebíveis. A antecipação de recebíveis mercantis será realizada de forma 
eletrônica, com “um clique”, e de forma segura (via sistema supervisionado pelo Banco Central). Em 
linha com as expectativas no cenário pós-Covid-19, o setor produtivo terá uma experiência facilitada 
e totalmente digital para acesso ao crédito.
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