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AGENDA BC#: PROPOSTAS DO BANCO CENTRAL  
REFORÇAM O PROTAGONISMO DAS FINTECHS

Em dezembro de 2019, o Banco Central do Brasil (“Banco Central”) divulgou consultas públicas com 
propostas de normas para (i) open banking; (ii) Sandbox regulatório; e (iii) escrituração de duplicatas. 
O prazo para comentários às propostas se encerra em 31 de janeiro de 2020.

Foi também divulgada consulta pública com proposta de regulamentação dos arranjos de pagamento 
de saque e aporte, com prazo para comentários até 14 de fevereiro de 2020.

Contexto das Propostas: Agenda BC#

As propostas são parte da Agenda BC#, que estimula a inovação e evolução tecnológica no âmbito 
do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro como instrumento para 
desenvolver questões estruturais, fomentando a competividade, transparência e inclusão financeira.

A Agenda BC# é composta de medidas microeconômicas divididas em quatro dimensões: 
(i) inclusão; (ii) competitividade; (iii) transparência; e (iv) educação financeira. Com base em tais 
medidas, o Banco Central espera reduzir os custos de serviços financeiras para usuários finais e o custo 
de crédito na economia como um todo.

Sandbox

O que é?

O Sandbox regulatório é definido pelo Banco Central como um “ambiente controlado de testes 
para inovações financeiras e de pagamento” (“Sandbox”). É um ambiente regulatório experimental que 
permite que grandes players, fintechs e startups testem projetos inovadores com clientes reais, com 
base em uma autorização provisória.

Os reguladores dos mercados financeiro, de capitais e securitário pretendem criar ambiente 
integrado de Sandbox para participantes cuja atividade esteja inserida simultaneamente em ao menos 
dois desses mercados. As propostas para Sandbox nos mercados de capitais e securitário já passaram 
por consulta pública e estão em análise na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, respectivamente.
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Proposta do Banco Central para Sandbox

O Edital de Consulta Pública 72/2019 apresenta minutas de (i) ato normativo conjunto do Banco 
Central e do Conselho Monetário Nacional, com regras gerais para a implementação e operação do 
Sandbox; e (ii) proposta de Circular, com regras específicas para o primeiro ciclo do Sandbox (“Ciclo 1”).

 y Pessoas autorizadas a participar do Sandbox. A proposta estabelece que poderão participar 
do Sandbox (i) pessoas jurídicas de direito privado (como sociedades limitadas e sociedades 
anônimas); (ii) prestadores de serviços notariais (os denominados “cartórios”); e (iii) empresas 
públicas e sociedades de economia mista.

 y Critérios de elegibilidade. Para acesso ao Sandbox do Banco Central, o participante deverá 
cumprir critérios de elegibilidade, dentre eles a apresentação de proposta que (i) atenda ao 
conceito de projeto inovador (ver definição abaixo); (ii) abranja atividade de competência do 
Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central; e (iii) contenha plano de descontinuidade  
das atividades.

Projeto inovador. Produto, serviço ou modelo de negócios experimental que (i) empregue inovação 
tecnológica ou promova uso alternativo de tecnologia já existente; e/ou (ii) promova aprimoramentos, 
como ganhos de eficiência, alcance ou capilaridade, redução de custos ou aumento de segurança.

 y Funcionamento do Sandbox. Conceitualmente, o Sandbox pode ter funcionamento contínuo ou 
ser dividido em ciclos de duração determinada. A proposta estabelece que o Sandbox do Banco 
Central será dividido em ciclos e a duração de cada ciclo será limitada a até um ano, prorrogável 
uma única vez por igual período e passará pelas seguintes etapas principais:

Seleção de participantes

Divulgação de ato de  
convocação e cronograma

Monitoramento

Seleção de participantes e 
concessão de autorizações 

temporárias

Encerramento dos testes

 y Plano de descontinuação  
das atividades

 y Registros definitivo  
(com ou sem dispensas

Análise e seleção dos candidatos Ciclos do Sandbox

Seleção dos participantes. Para cada ciclo do Sandbox, será divulgado ato de convocação pelo 
Banco Central contendo regras para (i) data de início, período de duração e cronograma das fases de 
inscrição e autorização; (ii) limite de participantes; (iii) área de concentração temática dos projetos, 
quando houver; e (iv) documentação exigida para inscrição.
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PROPOSTA PARA O CICLO 1

 y Data de início, período de duração e cronograma. Inscrições entre 01/04/2020 e 30/04/2020, 
com análise das propostas entre 04/05/2020 e 31/07/2020, podendo haver prorrogação  
do prazo. Data de início do Ciclo 1 prevista para03/08/2020.

 y Limite de participantes. Limite de 20 participantes, que poderá ser aumentado em até 50% 
a critério do Banco Central.

 y Áreas de concentração temática dos projetos. O Banco Central atribuiu 40% do peso na 
seleção de participantes do Sandbox ao enquadramento dos projetos em suas prioridades 
estratégicas:

– câmbio;

– estímulo ao mercado de capitais via sinergias com o mercado de crédito; crédito para 
microempreendedores e empresas de pequeno porte;

– open banking; e

– aumento da competição.

 y Documentação exigida para inscrição. Os participantes deverão submeter formulário com 
informações sobre controladores e administradores e descrição do projeto, bem como 
informações financeiras que sejam solicitadas pelo Banco Central (como demonstrações 
financeiras e declaração de ajuste anual do imposto de renda dos controladores).

Monitoramento. Os participantes devem: (i) eleger representantes com responsabilidades gerenciais 
para interação com o Banco Central, tanto de forma remota quanto presencial; e (ii) interagir com  
o Banco Central para garantir acesso a informações relevantes, apresentar documentos solicitados  
e informar a materialização de riscos extraordinários.

Encerramento das atividades. As participações no Sandbox poderão ser encerradas por (i) término 
do período de testes; (ii) obtenção de licença definitiva; ou (iii) cancelamento da autorização provisória 
antes do prazo, seja a pedido do participante ou de ofício pelo Banco Central. Os participantes deverão 
elaborar plano de descontinuidade (“exit plan”) que preveja mecanismos para cumprir obrigações 
legais, regulamentares e contratuais no momento do encerramento das suas atividades no âmbito  
do Sandbox do Banco Central.

Gerenciamento de riscos. Todos os participantes devem implementar estrutura simplificada de 
gerenciamento contínuo de riscos. Essa estrutura tem por objetivo controlar e mitigar, em especial, 
(i) risco operacional, para endereçar falhas, deficiências e inadequações nos sistemas, dentre outros 
aspectos; e (ii) risco de crédito, caso haja captação de poupança, para endereçar a exposição a operações 
de crédito, garantias prestadas e despesas futuras, dentre outros aspectos.
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Open Banking

O que é?

O open banking é definido pelo Banco Central como o “compartilhamento padronizado de dados 
e serviços por meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de sistemas de 
informação” por instituições financeiras e demais instituições autorizadas (“Open Banking”). O Open 
Banking permite o compartilhamento de dados por meio eletrônico de forma segura, ágil e conveniente, 
em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/19 – “LGPD”), que vigerá a partir  
de agosto de 2020.

Proposta do Banco Central para Open Banking

O Edital de Consulta Pública 73/2019 define diversos aspectos relativos ao funcionamento do Open 
Banking, como a sua abrangência, responsabilidades pelo cumprimento da LGPD no compartilhamento 
de dados, interação entre participantes e o cronograma para implementação do sistema no Brasil.

 y Consentimento do cliente. O princípio basilar do Open Banking é de que os dados pertencem 
aos usuários, não às instituições, em linha com a LGPD. Nesse sentido, a autorização 
para compartilhamento dos dados é uma exigência, podendo ser revogada pelo cliente  
a qualquer tempo.

 y Instituições participantes do Open Banking.

Instituição doadora 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 de depósitos ou conta de 
pagamento de cliente.

Instituição iniciadora de transação de pagamento. Instituição que presta serviço de iniciação  
de transação de pagamento.

 y Solicitação de compartilhamento. Observará as seguintes etapas:

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

Autenticação. Instituição doadora 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 doadora de dados ou detentora de conta deve solicitar confirmação de 
compartilhamento ao cliente.

 y Responsabilidade pelo compartilhamento. Instituições participantes são responsáveis pela 
confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e pelo sigilo do compartilhamento e, 
ainda, devem designar um diretor responsável pelo compartilhamento.
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 y Convenção. As instituições participantes do Open Banking devem celebrar convenção cobrindo 
diversos aspectos (como padronização tecnológica, atendimento de clientes, ressarcimento 
entre participantes e direitos e obrigações de cada participante). A convenção será submetida  
à aprovação do Banco Central.

Escrituração de Duplicatas

O que é?

Com a edição da Lei no 13.775/2018, foi autorizada a emissão da duplicata sob a forma escritural para 
circulação com efeito comercial (“Duplicata Escritural”). Esse tipo de duplicata endereça ineficiências da 
duplicata cartular (i.e. duplicata convencional), como a dificuldade de se verificar a validade e unicidade 
dos títulos.

O sistema eletrônico de escrituração para duplicatas garante a unicidade do registro, a validade e 
origem dos títulos. Com a maior segurança jurídica trazida ao mercado das duplicatas, espera-se uma 
redução nos spreads cobrados por instituições financeiras no desconto de duplicatas, i.e. a redução do 
custo de crédito para empresas.

Proposta do Banco Central para Escrituração de Duplicatas

O Edital de Consulta Pública 74/2019 propõe a regulamentação da atividade de escrituração, 
registro, liquidação e negociação das Duplicatas Escriturais.

 y Duplicata Escritural. A Duplicata Escritural poderá estar constituída (transação já realizada) ou 
ainda a constituir (transação futura).

 y Atividade de escrituração. Somente poderão exercer a atividade de escrituração de Duplicata 
Escritural as entidades registradoras de ativos financeiros. Deverão ser cumpridos alguns 
requisitos adicionais às atividades das registradoras, como patrimônio líquido mínimo de R$10 
milhões e comprovação de capacidade técnica e operacional para operar o sistema de escrituração.

Papel do escriturador. É o participante central na emissão e negociação da Duplicata Escritural, 
cabendo ao escriturador (i) verificar a validade e unicidade dos títulos; e (ii) controlar  
o direcionamento e o fluxo de pagamento para o legítimo titular da Duplicata Escritural.

Sistema informatizado único. Os escrituradores devem manter sistema informatizado único que 
possibilite aos sacados das Duplicatas Escriturais (i) incluir seu aceite ou sua recusa motivada;  
e (ii) visualizar Duplicatas Escriturais emitidas contra eles, negociações realizadas e 
informações para pagamento dos títulos. O sistema deve ser acessível ao sacado por interface 
eletrônica, internet ou sistemas informatizados.
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Liquidação financeira das Duplicata Escriturais. Os escrituradores deverão manter conta em 
instituição liquidante para liquidação financeira da Duplicata Escritural. A liquidação financeira 
cobre duas etapas:

Pagamento

Pagamento, pelo sacado,  
dos valores devidos nos termos  
das Duplicatas Escriturais (conta  

de liquidação do escriturador)

Liquidação junto ao sacador

Entrega ao sacador, pelo escriturador,  
dos valores arrecadados junto ao sacado

Etapa de arrecadação Etapa de direcionamento

Registro e negociação das Duplicatas Escriturais. O escriturador deverá levar a registro, em 
sistema de registro, (i) as Duplicatas Escriturais, no mesmo dia de sua emissão; e (ii) os contratos 
de negociação de Duplicatas Escriturais.

 y Convenção entre entidades registradoras. As entidades registradoras de ativos financeiros 
(autorizadas a funcionar ou em processo de autorização) 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.

 y Adoção obrigatória da Duplicata Escritural. Nas operações de desconto de recebíveis mercantis 
por instituições financeiras, deverá ser observado período de transição para adoção da Duplicata 
Escritural como instrumento obrigatório:

Porte da empresa Receita bruta anual Adoção obrigatória

Grande porte ≥ R$ 300 milhões 390 dias após a vigência da norma

Médio porte
R$ 300 milhões ≥  
e ≥ R$ 4,8 milhões

510 dias após a vigência da norma

Pequeno porte (EPP)
R$ 4,8 milhões ≥  

e ≥ R$ 360 mil 690 dias após a vigência da norma

Microempresas R$ 360 mil ≥
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Papel das instituições financeiras. As instituições financeiras deverão controlar alguns aspectos 
das operações com Duplicatas Escriturais, em especial (i) enviar informações às entidades 
registradoras; (ii) especificar a instituição domicílio para liquidação financeira; e (iii) fixar 
condições para liberação dos recursos provenientes da liquidação financeira em operações de 
crédito garantidas por recebíveis mercantis.

Arranjo de Pagamento de Saque e Aporte

O que é?

Arranjo de pagamento é o “conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de 
determinado serviço de pagamento ao público” que é aceito por mais de uma instituição recebedora 
(conforme definido na Lei no 12.865/13). Os arranjos de pagamento são classificados, dentre outros 
critérios, por seu propósito.

Proposta do Banco Central para Arranjo de Saque e Aporte

Na regulamentação vigente do Banco Central (Circular no 3.682/13), os arranjos de pagamento 
têm propósito de (i) compra; ou (ii) transferência. A proposta cria um terceiro propósito, o de saque e 
aporte, para regular o serviço que hoje é prestado ao público por meio de agências bancárias e caixas 
eletrônicos (“ATMs”).

Os instituidores de arranjos de pagamento com propósito desaque e aporte deverão encaminhar 
pedido de autorização ao Banco Central em até 90 dias após a vigência da norma, excetuados  
os arranjos fechados instituídos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Relevância

Números do Banco Central indicam que 60% da população brasileira utiliza frequentemente  
o dinheiro como forma de pagamento. Dentre outros fatores, isso ocorre pelo baixo nível de inclusão 
financeira. Os serviços de saque e aporte são essenciais para, dentre outros usos, depósito de salários, 
saques e movimentação de contas-correntes e de pagamento.

A regulamentação do arranjo de pagamento com propósito de saque e aporte tem por objetivo 
convergir a rede de ATMs hoje existente para uso comum pelo mercado, sistema adotado em 
diversos países desenvolvidos. O Banco Central pretende (i) eliminar ineficiências na rede de ATMs 
existente no Brasil; (ii) garantir acesso aos ATMs, nas mesmas condições oferecidas aos clientes 
de bancos tradicionais, pelos clientes dos denominados bancos digitais e fintechs que oferecem 
contas de pagamento, assim aumentando a sua capacidade de concorrer com os bancos tradicionais;  
e (iii) fomentar o desenvolvimento de novos modelos de negócio com base no conceito de saque  
e aporte.
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