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LIFT EDIÇÃO 2022
LIFT – 5 anos de inovações
André Henrique de Siqueira1
Marcus Vinicius Cursino Suares2
Aristides Andrade Cavalcante Neto3
Rodrigoh Henriques4

O impacto da inovação sobre a realidade atual foi mais profundo
que as melhores previsões do passado. O surgimento de uma Era de
Exponenciação destaca as mudanças sociais resultantes da atuação em
redes, do aprimoramento fabril e da otimização dos modais logísticos,
causando uma transformação somente comparável à primeira revolução
industrial.
A ascensão das grandes empresas de tecnologia, denominadas bigtechs,
tornou patente o poder das plataformas. Os modelos de trabalho
serializados, em que cadeias de valor são arranjadas para produzir ativos,
estão sendo contrapostos a arranjos nos quais a participação de outros
atores cria modelos de produção física ou intelectual que permitem
outros tipos de negócio. Plataformas de streaming de vídeo fazem com que
os insumos, no caso os conteúdos dos vídeos, sejam desenvolvidos por
outros atores que se integram na plataforma para produzir, distribuir e
monetizar. O mesmo processo tem ocorrido com plataformas de texto, de
pesquisas, de fotografias... a lista é extensa!
As mudanças decorrentes do uso de tecnologias também alcançaram o
Sistema Financeiro Brasileiro, sempre adiantado no uso da tecnologia
para o mercado financeiro. O movimento de virtualização de relações,
ocasionado pelos bancos digitais, aprofundou-se em oferta de produtos
1
2
3
4
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e horizontalizou-se em número de concorrentes. A intensidade do uso foi proporcional
à descoberta das possibilidades. E o Banco Central do Brasil, como agente regulador,
participou ativamente nos processos de mudanças.
O lançamento do Pix, a plataforma para acelerar a digitalização dos pagamentos, reduzir
os custos e aumentar a competitividade dos serviços financeiros, ocorreu em 16 de
novembro de 2020 na modalidade 24x7. O projeto continua evoluindo desde então e já
tem um impacto significativo na sociedade brasileira, executando mais de 1,4 bilhão de
transações, envolvendo uma ordem de R$ 700 milhões – só em dezembro de 2021.5
O Conselho Monetário Nacional (CMN) emitiu a Resolução CMN n° 4.865, de 26 de
outubro de 2020, estabelecendo as diretrizes para funcionamento do Ambiente Controlado
de Testes para Inovações Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório) e as
condições para o fornecimento de produtos e serviços no contexto desse ambiente no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Em 2021 foi publicada a Resolução BCB n° 77, de
3 de março de 2021, que institui o Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox Regulatório
(CESB) e divulga seu Regulamento. No primeiro ciclo, foram selecionadas sete propostas
do mercado para operação no ambiente controlado de testes do Sandbox Regulatório6.
O LIFT7 é também uma iniciativa de inovação do Banco Central do Brasil. Foi lançado
em 2018 e vai para a sua 5ª edição em 2022. Trata-se de um laboratório de pesquisa
aplicada, configurado como um ambiente colaborativo virtual resultado de um acordo
de cooperação entre o BC e a Federação Nacional de Associações de Servidores do
Banco Central (Fenasbac) e que possui temática e regulamentação próprias. Atua como
ecossistema de inovações financeiras e tecnológicas que une o regulador, o mercado
financeiro, as fintechs e a academia, em diferentes iniciativas, com objetivo de desenvolver
soluções inovadoras que beneficiem a sociedade e a economia. Em síntese, o LIFT é um
laboratório para o amadurecimento de ideias concebidas para serem produtos ou serviços
com potencial de impacto no Sistema Financeiro Nacional (SFN).
O LIFT Lab faz parte do programa LIFT constituído pelos seguintes elementos:
•
•
•
•
•

LIFT Lab – Laboratório de inovação atuando como ACELERADORA.
LIFT Learning – Iniciativa de pesquisa e inovação perante a academia.
LIFT Day – Evento anual de divulgação de resultados.
LIFT Papers – Revista periódica para a publicação de artigos e resultados do programa.
LIFT Talks – Eventos de apresentação no formato de LIVES sobre assuntos de inovação
no SFN.
• LIFT Challenge – Uma edição especial do lift Lab que propõe desafios temáticos em
torno de temas de tecnologia de ponta aplicada ao SFN.
A participação no LIFT é sempre feita por voluntários, e os resultados são direcionados
para a melhoria do Sistema Financeiro Nacional. Com base na agenda estratégica para
o SFN, as edições recebem inscrição de projetos propostos pela sociedade para criar
soluções pelo uso intensivo de tecnologia. Os projetos são submetidos em período e
critérios específicos.
A partir da submissão dos proponentes são verificados a aderência aos temas de impacto
no SFN relacionados às dimensões de Inclusão, Competitividade, Transparência, Educação
5 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix.
6 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox.
7 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/LIFT e em: www.liftlab.com.br.
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e Sustentabilidade da Agenda BC#, o conhecimento dos proponentes em torno das
tecnologias propostas e a existência de parceiros de tecnologia e voluntários interessados
em se envolver na aceleração dos projetos. Preenchidos esses requisitos, os projetos
passam por um comitê para a sua seleção final.
Ao longo dos últimos 4 anos, foram acelerados 60 projetos. No período, foram selecionados
73 projetos para aceleração. Destes, 60 foram concluídos.
Na edição de 2018, os seguintes projetos foram concluídos:
• BLOCKCHAIN DE DIREITOS CREDITÓRIOS – Plataforma descentralizada para registro
de direitos creditórios utilizando a tecnologia de blockchain.
• BLOCKCHAIN PARA INFRAESTRUTURA DE PAGAMENTOS – Implementa um sistema
de pagamentos instantâneos operando 24x7 sobre a tecnologia de blockchain.
• CRÉDITO IDEAL – Uso de inteligência artificial para configurar o perfil adequado para
tomada de crédito com base nas informações financeiras do usuário.
• CRÉDITO RURAL INTELIGENTE – Gestão de operações de crédito rural com uso de
georreferenciamento e tecnologias móveis.
• DIGICASH – Pagamento instantâneo (P2P) utilizando dispositivos móveis off-line.
• INSTANT SPYGLASS – Plataforma de detecção de fraudes com tecnologias de
aprendizado de máquina (ML).
• MEU PRIMEIRO CARTÃO – Plataforma educativa de gestão financeira para crianças
de até 10 anos.
• MOBITRANSFER – Plataforma de integração entre usuários e fintechs utilizando
tecnologia de blockchain.
• NOBLI – Plataforma de crédito pessoal aprimorada com base nas informações dos
usuários.
• PROAGRO FÁCIL – Plataforma para execução do fluxo do Proagro por qualquer
instituição financeira.
• SAFFE PAYMENTS – Autenticação de pagamentos e serviços financeiros utilizando
reconhecimento facial e algoritmos de inteligência artificial.
• SISTEMA FINANCEIRO DIGITAL (SFD) – Sistema de transferência de valores entre
clientes de instituições financeiras utilizando tecnologias de blockchain.
Na edição de 2019, foram concluintes:
• ANTECIPA FÁCIL – Uma plataforma digital criada com o propósito de promover o acesso
ao capital de giro para pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas desassistidas ou
sub atendidas pelo mercado bancário.
• ANTECIPAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA – Um projeto que propõe um modelo para
garantir a redução na taxa de deságio para empresas de pequeno e médio porte.
• BLUPAY – O Switch de Pagamentos Instantâneos BluPay integrará as principais
oportunidades geradas pelas mudanças previstas pelo Banco Central do Brasil no
ecossistema financeiro com os comunicados sobre Pagamentos Instantâneos.
• FINID: GESTÃO DE IDENTIDADES FINANCEIRAS DESCENTRALIZADAS – Esse
projeto visa criar uma identidade única, portável e segura para as instituições
financeiras, com o cliente no controle dos seus próprios dados pessoais e viabilizando
o acesso facilitado de contratação de serviços financeiros.
• FINWEB – EMPREENDEDORISMO COLABORATIVO – Cria um mecanismo que facilita
a formação de parcerias colaborativas e o compartilhamento de receitas, por meio do
pagamento simultâneo multipartes.
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• GAVEA MARKETPLACE – É um Marketplace de Commodities Físicas, uma plataforma
digital de negociação que automatiza o processo de originação, cortando intermediários,
sem burocracias, digitalizando contratos e reduzindo custos operacionais e transacionais,
em um ambiente seguro e completo, onde tudo que acontece é imutável e rastreável.
• MIDAS – Visa possibilitar o acesso a aplicações financeiras, antes restritas a possíveis
investidores, que não possuem a quantidade de recurso mínimo para acessá-las e detêm
pouco ou nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro, assim como para aquelas
pessoas cujo retorno sobre seus investimentos é irrisório ou inexistente, educando-as
na prática de forma interativa.
• SPIN PAY – Um produto que viabiliza a captura, a autenticação e a liquidação de uma
transação de pagamento em compras on-line. O produto possibilita que um consumidor
possa utilizar o saldo de sua conta para compras em plataformas on-line, direto do
aplicativo da instituição financeira ou de pagamento de sua escolha.
• P2P Lending com Blockchain – Visa promover o uso da tecnologia de blockchain
aplicada ao ambiente de uma Fintech de empréstimos P2P, com uma parceria com uma
Instituição Financeira para a realização de Cash-in e Cash-out da plataforma de P2P,
bem como o uso de um parceiro de histórico financeiro para determinar o risco do
empréstimo ao investidor da plataforma de empréstimos P2P.
• PROVI – Plataforma para elaboração de contratos de Income Share Agreement (ISA) em
que estudantes possam realizar um curso sem desembolso de recursos à vista e comecem
a pagar apenas depois de conseguirem uma renda mínima.
• QUADRA URBANA – Uma plataforma de gestão e rentabilização do ativo imobiliário,
destinada a proprietários de imóveis e locatários, que propiciará a estruturação de
dados do mercado imobiliário (Ex.: preço de venda, valor de locação, velocidade vendas)
e viabilizará a antecipação de recebíveis de aluguéis para proprietários de imóveis por
meio de uma experiência 100% digital.
• SAQUE SUPER FÁCIL – Visa propor um modelo inovador para o processo de saque de
dinheiro, melhorando a experiência dos clientes por meio da implantação da função
saque nas máquinas de cartão instaladas nas empresas.
• SAXPERTO – Visa permitir que clientes de bancos digitais ou carteiras digitais façam
microssaques a partir de seu saldo disponível, por meio de uma rede de varejistas
credenciados a um custo bastante reduzido.
• SAZ – Uma plataforma que integra serviços de várias instituições financeiras em um
único aplicativo desenvolvido no modelo de Banking as a Service (BaaS).
• TRANSFERHUB – Uma plataforma digital de tecnologia financeira voltada para o
mercado de câmbio que realiza o “casamento” das operações de compra e venda de
moeda estrangeira para transferências internacionais.
• VENCEHOJE – Uma solução para busca automática de boletos e faturas gerados para
um determinado CPF ou CNPJ, reunindo e organizando as obrigações em um único
lugar de maneira segura e rápida.
• WIP – É um projeto de pesquisa aplicada a um modelo de estimativa da probabilidade
de demissão do colaborador de uma empresa privada. O modelo serve como insumo
para a análise de crédito na modalidade consignado privado e outras modalidades,
reduzindo o risco de default e, consequentemente, a taxa de juros ofertada.
Na edição de 2020, tivemos o maior número de resultados:
• FINCATECH – Uma plataforma de centralização de informações e avaliações sobre
fintechs.
• INCO – Um marketplace para originação de financiamentos de projetos imobiliários, a
Inco fomenta a competição entre as instituições e a redução do spread bancário.
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• KALEA – Um marketplace para operações de crédito, em que o destaque é dado àqueles
que buscam financiamento.
• MODELO DE SUCESSO COMPARTILHADO – Opção de financiamento para estudantes
que podem se capacitar para a vida digital e só pagar a dívida após obter um emprego
que ofereça salário acima de determinado valor pré-acordo.
• PREKS – Uma solução que provê infraestrutura tecnológica necessária às negociações
secundárias de precatórios, tornando-as mais transparentes, ágeis e inclusivas.
• PULSAR – Propõe uma plataforma para a oferta de créditos específicos para serviços
de saúde.
• POUPIX – Visa inserir novas pessoas no mercado de investimento por meio do
arredondamento de valores de compra para aplicar o valor do arredondamento.
• CAISHEN – Uma plataforma financeira para auxiliar a gestão do micro e do pequeno
empreendedor e focada nos pilares da educação financeira e competitividade.
• JULIUS – Uma ferramenta que une educação financeira a uma ferramenta prática de
controle financeiro.
• BILLAPP – Uma plataforma financeira para gerenciamento e pagamento de diversas
contas.
• PLUGGY – Uma plataforma para Open Banking no Brasil que oferece a infraestrutura
para a conexão privada de fontes de dados entre usuários e instituições financeiras.
• LIV PAGAMENTO – Uma solução tecnológica que dispensa conexão direta à internet,
demanda apenas recursos que já estão disponíveis em celulares mais simples e, por ser
baseada em QR Code, é integrável ao Pix.
• REConID – Uma plataforma para registro de consentimento e identidade e gestão de
um ecossistema de identidade digital descentralizada.
• TapOnPHONE – Uma solução para dar aos vendedores e às instituições do sistema
de pagamento uma alternativa de ponto de venda (POS) baseada em um aplicativo para
celular sem a necessidade de nenhum outro equipamento.
• X4FARE – Oferece um arranjo de pagamento para os serviços de mobilidade urbana,
conectando contas transacionais para efetuar o pagamento da passagem com suporte
para ambientes de difícil estabilidade de telecomunicações.
• BANKHUB – Uma regtech que visa fornecer uma plataforma de iniciação para bancos
e fintechs que desejam ingressar no sistema financeiro brasileiro.
• ATIVO DIGITAL FLORESTAL – Visa desenhar, implementar e demonstrar a execução
da geração de títulos florestais (de preservação ou de áreas cultivadas) verificáveis
e automatizados por dados que permitem a criação de um novo mercado e serviços
ambientais.
• BIPP – Um marketplace, integrado a um sistema de pagamentos, onde produtores
agrícolas, sob o monitoramento de certificadoras orgânicas, podem apresentar seus
produtos, negociar com compradores da indústria de beneficiamento e liquidar a
operação através de conta digital.
• CULTE – Uma plataforma para oferecer microcrédito ao pequeno produtor da agricultura
familiar que ainda não tem acesso ao sistema bancário.
• CROOPI – Uma plataforma de cooperação em massa, que permite que pessoas possam
construir patrimônio apoiando empresas e negócios sustentáveis.
• FARM ID – Uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para análise de informações
voltada para o agronegócio.
Na edição de 2021, cujos resultados são apresentados nesta edição da LIFT Papers, tivemos
dez novos projetos concluintes apresentados pela sociedade para o SFN:
• AGRO OPEN BANK – Plataforma para avaliação e tomada de crédito via OPEN FINANCE.
A partir de informações e documentos inseridos pelo produtor, o sistema fará a busca e
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•

•

•

•

•

•

•

•

o cruzamento em tempo real das bases públicas e privadas de informações financeiras,
produtivas, fundiárias, ambientais e dos resultados das últimas safras. Assim, em
pouco tempo, esse produtor estará apto a receber propostas de vários bancos e fundos
cadastrados na plataforma.
CENTRALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS através DE CARTEIRA
DIGITAL – O projeto para pagamento de tributos por meio da centralização de
pagamentos em uma única carteira digital e utilizando uma camada adicional de
segurança implementada pelo DLT Corda, trazendo mais confiança a essa operação nos
moldes de OPEN FINANCE.
EMPODERAMENTO DO CLIENTE BANCÁRIO – Um sistema de Gerenciamento de
Finanças Pessoais utilizando API de Open Banking, com um conjunto de serviços
disponibilizados em nuvem para o consumo direto das instituições financeiras. O
projeto permite a promoção da educação financeira; e o amadurecimento da tomada de
decisão nos tomadores de crédito e usuários do SFN.
FINANÇAS PARA MOTORISTAS E ENTREGADORES – Um projeto de inclusão
financeira que permite novos modelos de análise de dados e a criação de um modelo
alternativo de análise de crédito. Oferece uma plataforma de Open Banking para análise
de crédito, aliado à análise do comportamento financeiro dos usuários que autorizarem
seu uso para ampliar o acesso ao SFN.
FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 100% DIGITAL – Uma plataforma
para a formalização de empréstimos na modalidade Open Banking. Por meio de uma
solução centralizada de formalização, as instituições financeiras podem padronizar
processos de seus correspondentes bancários, diminuindo assimetria de informação e
custo transacional. A plataforma pode se relacionar com o cliente desde a oferta até a
contratação tanto pela plataforma quanto via aplicativo de mensagem WhatsApp.
GRANA SOLIDÁRIA – Uma plataforma de investimento e nanogerenciamento que tem o
objetivo de criar uma conexão entre investidores e nano/microempreendedores, criando
processos que visam aumentar ao máximo a taxa de sucesso dos negócios, melhorando
a qualidade de vida e a economia das áreas carentes do Brasil. A plataforma inova pela
junção do microcrédito e da chamada *Worms Eye View*, ambas criações do ganhador
do Prêmio Nobel da Paz, o indiano Muhhamad Yunus.
OBSERVATÓRIO AMAZÔNIA – O projeto Observatório Amazônia visa minimizar as
assimetrias de informações dispersas em diversas bases de dados, o que tem tornado
complexa a análise de informações pelos agentes financeiros quando da concessão de
crédito rural. Essa proposta busca simplificar tais procedimentos, oferecendo, de modo
sumário, informações cruciais para a tomada de decisão.
PLATAFORMA DE OPEN BANKING PARA TODOS – Faz uso de inovações tecnológicas
para permitir que empresas escalem seus negócios usando dados do Open Banking. O
protótipo criado durante esse projeto é um modelo de crédito mais preditivo, criado
com tecnologias de machine learning e IA de ponta. Abordagem técnica: O protótipo
utiliza técnicas de machine learning, IA e modelos de crédito de ponta como LGB, XGB,
RF, LR e SVM, que são altamente preditivos e escaláveis.
RBDC – O RBDC é um modelo de interoperabilidade entre sistemas regulados do Setor
Financeiro Nacional (SFN) e redes decentralizadas conhecidas como DLT. Por meio da
tokenização de moeda eletrônica com registro verificável, conversão de modalidade
de ativos digitais e operacionalização conjunta desses processos permitindo a
interoperabilidade entre o setor financeiro brasileiro e redes DLT globais. O modelo
pode ser generalizado para outras modalidades de ativos e sistemas regulados e vínculos
com redes blockchain permissionadas ou públicas.
SIMPLIFICANDO PAGAMENTOS DIGITAIS: PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
E ANTIFRAUDE – Implementação de uma arquitetura que emprega diferentes técnicas
de aprendizado de máquina, além de algoritmos estatísticos e de grafo, como métodos
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para prevenir a ocorrência de lavagem de dinheiro no ecossistema Pix. Potencializa
soluções de segurança que estejam em total conformidade com a regulamentação
prevista pelo Banco Central do Brasil (BCB) e que acompanhem a evolução das tentativas
de ataques cibernéticos que se sofisticam ao longo do tempo.
O programa LIFT foi proposto e é coordenado pelo BC e pela Fenasbac com a participação
de outros agentes:
• FORNECEDORES DE TECNOLOGIAS disponibilizarão o ambiente colaborativo do
laboratório virtual, sem cobrar ou extrair ganho financeiro a partir de serviços ou
ferramentas para o desenvolvimento de protótipos funcionais que aplicam tecnologias
específicas a problemas e a casos de uso que tratam de temas sugeridos e/ou aprovados
pela coordenação do comitê de gestão do LIFT Lab.
• AGENTES DA ACADEMIA que desejam acompanhar e avaliar projetos na condição de
tutorias e orientadores.
• PROPONENTES DE PROJETOS, responsáveis pela proposição e desenvolvimento de
projetos de inovação tecnológica aplicados à indústria financeira.
Na primeira edição, tivemos a participação de quatro parceiros de tecnologia, e o número
foi crescendo ao longo das edições. Hoje são dez parceiros de tecnologia envolvidos no
LIFT: AWS, Celer, Cielo, IBM, Instituto Fenasbac, Microsoft, Multiledgers, Oracle, R3 e
RTM, e o número tende a crescer.
Além destes, participam servidores voluntários do BCB que constituem os Grupos
de Acompanhamento de Projetos (GAP), acrescidos de profissionais e especialistas
de mercado coordenadores pela Fenasbac e pelos parceiros de tecnologia. Os GAPs
são designados para cada um dos projetos selecionados e fazem um acompanhamento
quinzenal do seu desenvolvimento. Nas reuniões, são apresentados os problemas, as
soluções e desafios encontrados pelos proponentes e o status de desenvolvimento de cada
protótipo. Cada projeto recebe orientações de melhoria, sugestões de adequações e novos
desafios a serem cumpridos até a próxima reunião.
O LIFT funciona por meio do desenvolvimento de 7 (sete) etapas consecutivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definição dos temas de interesse para submissão dos projetos.
Submissão de propostas de projetos.
Avaliação e seleção das propostas.
Desenvolvimento em Laboratório Virtual.
Suporte e desenvolvimento dos protótipos funcionais.
Apresentação e avaliação dos protótipos.
Apresentação de resultados.

Os proponentes dos projetos têm até 90 dias para o desenvolvimento de protótipos
funcionais nos laboratórios virtuais que lhes são oferecidos pelos parceiros de tecnologia,
sempre de maneira gratuita durante o desenvolvimento do LIFT. Importante destacar
que os direitos sobre os protótipos desenvolvidos nos ambientes virtuais do LIFT serão
exclusivos de seus proponentes ou de seus indicados.
Em 2021, uma nova iniciativa foi acrescentada ao programa: O LIFT Challenge, uma
edição especial cujo desafio reúne participantes do mercado interessados em desenvolver
um produto minimamente viável (MVP) que atenda ao foco da edição. Cada solução será
desenvolvida para beneficiar o Sistema Financeiro Nacional e para trazer benefícios e
inovações à sociedade brasileira. Essa modalidade tem como objetivo fomentar projetos
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de pesquisa de inovação tecnológica relacionados à indústria financeira e às atividades
de supervisão e regulação exercidas pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de
introduzir mecanismos de aprimoramento e inovação em temas específicos para cada
edição. A atual edição do LIFT Challenge trata dos Casos de Uso do Real Digital e sua
viabilidade tecnológica. A iniciativa foi lançada em novembro de 2021 e será concluída em
julho de 2022.8
Ao longo dos cinco anos de sua existência, o programa LIFT tem amadurecido. As lições
aprendidas resultaram no incremento de ferramentas de apoio e no aprimoramento dos
processos de apoio à inovação no SFN. Nesta edição, apresentam-se os resultados da 4ª
edição do programa. Ao todo, foram 43 projetos inscritos:
• Inscrições no Brasil: 42.
• Inscrições no Exterior: 1.
Quanto à relação das propostas com os temas da Agenda BC#, 9 restou a seguinte
distribuição:
•
•
•
•
•

Competitividade: 31 projetos.
Inclusão: 19 projetos.
Transparência: 12 projetos.
Educação: 11 projetos.
Sustentabilidade: 2 projetos.

Foram concluídos 10 projetos, e com a seguinte relação à agenda estratégica do BC:
•
•
•
•
•

Competitividade: 8 projetos.
Inclusão: 8 projetos.
Transparência: 5 projetos.
Educação: 5 projetos.
Sustentabilidade: 2 projetos.

Embora um resumo executivo de cada projeto já tenha figurado no site da LIFT Papers,10
apresentam-se nas próximas páginas o detalhamento dos projetos e de seus respectivos
resultados. Desejamos uma boa leitura.

8 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/site/liftchallenge.
9 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag.
10 Disponível em: https://revista.liftlab.com.br.
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Agro Open Bank
Daniel Latorraca Ferreira1
José Octávio Vicenzotto Corral2

Os últimos anos foram de muitas novidades positivas no ambiente
regulatório para o crédito rural privado, o que fez surgir uma série de
novas oportunidades após a aprovação de leis como a “Lei do Agro” e
a do Fiagro. Nova possibilidades também trouxeram novos desafios,
e o acesso a toda essa nova cesta de produtos e serviços é um dos
principais deles. Nesse contexto, o nível de organização e documentação
necessários para essa tomada de crédito, em especial para pequenos
e médios produtores, fez com que essa jornada se tornasse morosa e
burocrática. Além disso, esses novos instrumentos e produtos ainda
não chegaram a todos os produtores. Com isso, nasce a plataforma
Agro Open Bank, que tem os seguintes objetivos: 1) levar mais e melhor
acesso ao crédito a produtores a partir de vários agentes financeiros;
2) melhorar a experiência na jornada de obtenção dos recursos e
onboarding nos agentes financeiros; e 3) diminuir em 90% o tempo de
coleta e análise de informações (lead time) para os agentes financeiros
aprovarem limites e propostas. Com um cadastro único, preenchendo
apenas os dados de CPF, CAR e subindo os documentos de Imposto
de Renda e Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), em poucos
minutos agregamos dados agronômicos e financeiros do produtor e,
com o seu consentimento, compartilhamos estes com vários agentes
financeiros para começarem a receber propostas de crédito. Com isso,
essa jornada será transformada, gerando uma melhor experiência para
o produtor, e maior transparência, organização e originação de crédito
para os bancos e fundos parceiros da plataforma. Assim, garantir-se-á
um crédito bom com as condições certas e no momento certo para os
produtores continuarem a investir na produção de alimentos no Brasil.
Palavras-chave: crédito rural; open banking; agronegócio.

1 daniel@creditares.com.br
2 jvcorral@creditares.com.br
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Introdução
O agronegócio brasileiro tem se desenvolvido de maneira acelerada nos últimos anos. A
evolução da tecnologia no campo caminha a passos largos, gerando mais produtividade,
eficiência e competitividade. Por outro lado, o acesso ao crédito rural tem ficado cada vez
mais difícil, uma vez que os recursos oficiais estão cada vez mais escassos e os bancos e
fundos, que estão aumentando suas participações no mercado, estão elevando o nível de
exigências na análise do crédito do produtor.
Isso começa a se tornar um gargalo para o crescimento da agricultura, uma vez que esse
produtor necessitará fazer alguns ajustes na sua organização financeira em uma tomada
de crédito cada vez mais privada. Um dos pontos de atenção da jornada na tomada de
crédito do produtor é a organização, o envio e a análise de documentos e dados sobre a
propriedade, as safras, os resultados, as dívidas, entre outros. Esse processo ainda é muito
burocrático e moroso, mesmo nas instituições privadas.
Essa morosidade está fazendo com que produtores tenham altos custos para se financiar
no custeio, por exemplo, ou mesmo postergando investimentos em máquinas, terras,
armazém ou outras benfeitorias. Sendo assim, o protótipo proposto neste documento vai
ao encontro de dois dos principais gargalos do crédito agrícola no país, o que tem feito,
inclusive, boas linhas de investimento do recurso oficial terem sobra de recursos no final
da safra. São eles: a organização e validação dos documentos e dados necessários; e a falta
de opções de instituições financeiras em regiões e cidades do interior do país.

1 Objetivos
Os produtores rurais do Brasil assumiram um protagonismo importante para economia
do país nas últimas duas décadas, uma vez que a produção e o faturamento do campo
evoluíram a passos largos, ajudando o país a superar crises e a desenvolver as cidades do
interior, com a geração de emprego e renda. Toda essa evolução produtiva só foi possível,
principalmente, por conta da ciência, que promoveu novas biotecnologias, sistemas
produtivos e recomendações de o que, quando, onde e como plantar. Assim, com uma
maior eficiência, os produtores atingiram resultados econômicos melhores para continuar
investindo em lavouras, animais, benfeitorias, máquinas e ferramentas de gestão.
Todavia, mesmo com resultados econômicos melhores nas últimas safras, no aspecto
financeiro, os produtores e o setor como um todo ainda têm uma série de desafios, que
podem, inclusive, limitar o crescimento da produção de alimentos, fibras e bioenergia.
Em um contexto de cada vez menos crédito oficial com juros controlados, alta de juros
na economia e alta volatilidade dos preços dos produtos e insumos agropecuários, ter um
volume de crédito suficiente na hora certa e com condições viáveis sob os pontos de vista
de garantias e custo está cada vez mais difícil, em especial em áreas de fronteiras agrícolas.
Assim, nascemos os objetivos com a criação dessa plataforma são: 1) levar mais e melhor
acesso ao crédito a produtores a partir de vários agentes financeiros; 2) melhorar a
experiência na jornada de obtenção dos recursos e onboarding nos agentes financeiros; e
3) diminuir em 90% o tempo de coleta e análise de informações (lead time) para os agentes
financeiros aprovarem limites e propostas.
Diante das soluções que existem hoje no mercado, a plataforma Agro Open Bank possui
três grandes diferenciais. O primeiro deles é o fato de que o produtor, com apenas um
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cadastro, terá acesso a várias opções de financiamento de diversas fontes para custeio,
investimento e comercialização. O segundo é a coleta, o processamento de dados
e a integração de diversas bases com objetivo de estruturar dossiês para os agentes
financiadores de maneira automatizada. E o terceiro é o feedback que esse produtor terá
sobre a sua situação financeira, com orientações que visam à correção ou à melhoria de
decisões financeiras dentro da fazenda.
Com isso, essa plataforma agrega aspectos como conveniência, agilidade, opções, visão
geral da situação financeira do grupo familiar e educação que não se encontra no sistema
financeiro atualmente nem nos bancos tradicionais, que oferecem o crédito para os
produtores, nem nas fintechs, que hoje tentam resolver o mesmo problema de outras
formas.
Alguns concorrentes também possuem propostas de valor interessantes, porém estão
utilizando inicialmente o canal das revendas de insumos agrícolas para acessar os
produtores, por terem um foco mais nas suas estruturas de monitoramento de garantias
e/ou de antecipação de recebíveis das próprias revendas do que no fit com a realidade e/
ou necessidade financeira deste. Dessa forma, esses são modelos que ajudam o produtor
a ter o financiamento na hora da compra do insumo, porém não atacam e desconhecem
a potencial alavancagem alta destes, nem mesmo os seus índices de liquidez e outros
indicadores econômico-financeiros.
Com a plataforma Agro Open Bank, agregamos os dados agronômico-ambientais,
produtivos, cadastrais e financeiros, e seus respectivos históricos, formando então uma
identidade completa do produtor do ponto de vista de análise de crédito e risco. Com
isso, os agentes financeiros podem utilizar nossa ferramenta como parte da esteira de
crédito deles para os clientes que originam e, ao mesmo tempo, contando com nossa
força de originação, podem acessar novos clientes que já vem com todas as informações
padronizadas e parametrizadas para o onboarding, dando mais celeridade ao processo.

2 Fundamentação Teórica
O crédito oficial no Brasil sempre teve papel fundamental para o crescimento da
agropecuária brasileira e o consequente aumento da oferta de alimentos no país,
especialmente nas décadas de 1970 e 1980, quando o Brasil ainda era importador de
alimentos. Nesse período, a principal fonte de financiamento eram os recursos do Tesouro
Nacional. A partir da década de 1990, com a inflação controlada e baixa disponibilidade de
recursos do Tesouro, o governo mudou a formar de atuar, criando a Equalização das Taxas
de Juros (ETJ), por meio da Lei nº 8.427/1992, e a Cédula do Produtor Rural (CPR), em 1994,
que possibilitou a chegada de fontes alternativas para o crédito no campo (CASTRO, 2008).
A criação desses dois mecanismos trouxe dinheiro novo para o financiamento do setor,
consolidando as bases para o financiamento rural via recursos livres de bancos privados
e para as operações de barter,3 e tornou as tradings e as multinacionais de químicos em
importantes financiadores do custeio agrícola no Brasil, especialmente no cerrado
brasileiro.

3

As operações de troca (barter) são negociações entre o produtor e a trading, revenda ou indústria de defensivos, que
possibilitam o produtor fazer a compra dos seus insumos por meio da troca por produto (soja, milho) disponível ou futuro.
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Nesse contexto, pode-se observar que o resultado dessas mudanças foi a expressiva
diminuição da participação do Tesouro Nacional no crédito rural, como segue:
Como resultado, a participação do Tesouro Nacional nos financiamentos do crédito
rural, que era de 87,0%, em média, na primeira metade da década de 1980, recuou
para 40,0% na segunda metade da década. Nos anos de 1990, a participação caiu ainda
mais: 15,0% nos primeiros cinco anos e 1,5% nos últimos cinco, segundo dados do
Banco Central. [...] (RAMOS; MARTHA JÚNIOR, 2010, p. 11)
No final da década de 1990, com essa diminuição dos recursos do Tesouro no
financiamento do crédito rural e a potencial expansão da produção agrícola, por conta do
câmbio flutuante e a entrada da China na OMC, a qual colocava no mercado mundial 1,32
bilhões de pessoas,4 o governo precisava de mais fontes alternativas para não limitar o
crescimento desse importante setor da economia.
Assim, em 2004 foi aprovada no congresso a Lei nº 11.076, que criava novos títulos para o
financiamento agrícola, como as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), o Certificado
de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e o Certificado de Depósito do Agronegócio e o
Warrant do Agronegócio (CDA/WA), buscando aproximar ainda mais o capital privado do
crédito rural. O objetivo dessa vez foi aproximar, por meio da securitização no mercado de
capitais e das Letras de Créditos nos bancos, o capital dos investidores institucionais do
Brasil e o agronegócio.
De acordo com dados da B3, retirados do Guia dos Títulos do Agronegócio, produzido pela
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), de 2010 a 2016 o crescimento da posição
aberta dos títulos no Sistema de Registro foi de 1.299,62%, saindo de R$ 15,00 bilhões e
indo para R$ 209,98 bilhões. Dessa forma, esse tipo de financiamento ajudou a atrair mais
capital para o setor, porém, com a velocidade do aumento da produção, não resolveram
todo o problema.
Em paralelo a isso, na última década, com o orçamento federal cada vez mais
comprometido, as limitações de recursos para o crédito oficial foi crescendo e as fontes
privadas tiveram que acelerar o seu ritmo de crescimento para tentar acompanhar a
evolução da necessidade tanto para custeio quanto para investimento e comercialização.
Em Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, de acordo com o Instituto MatoGrossense de Economia Agropecuária (Imea), a participação dos recursos oficiais
4

Com base nos dados da FAO STAT para o ano de 1999.
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no financiamento do custeio da soja foi de 22% na safra 2012/2013 para 11% na safra
2020/2021. Nessa mesma análise, os recursos privados do sistema financeiro saíram de 8%
e foram para 24%.
Gráfico 1. Evolução do financiamento do custeio da soja em Mato Grosso

Fonte: Imea.

Nesse contexto, em 2020 o Congresso Nacional aprovou a nova Lei do Agro, que traz
uma série de novidades para o financiamento agrícola e a captação de recursos. Foram
criados instrumentos de crédito inéditos e estabelecida uma série de regulamentos e
regras para tornar as operações mais transparentes e seguras tanto para os produtores e
outros agentes da cadeia do agronegócio quanto para investidores. Mais recentemente,
o Congresso aprovou o Fiagro, que é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas
Agroindustriais, que cria mais um veículo de investimento para financiar as atividades
rurais e demais elos das cadeias agroindustriais do país.
Outro ponto relevante, em especial quando se olha a realidade com mais profundidade, é a
participação do sistema financeiro no financiamento das culturas de soja, milho e algodão,
por município, em Mato Grosso, pode-se observar percentuais abaixo dos 35%. Nesse
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sentido, municípios como Santa Rita do Trivelato, Sapezal, Querência e Campo Novo
do Parecis, os quais são importantes produtores das culturas citadas, a participação do
sistema financeiro ficou em 17%, 21%,24% e 27%, respectivamente. Isso se dá por uma série
de fatores, com destaque para a presença de revendas, tradings e cooperativas que fazem
a troca por meio do barter, e a presença de grandes produtores, como é o caso de Sapezal,
que estão começando a buscar o mercado de capitais para se financiar diretamente.
Gráfico 2. Participação dos bancos e de outras fontes de financiamento no funding de soja das
principais cidades de produção agrícola do estado de Mato Grosso em 2019

Fonte: BCB e Imea. Elaboração: Autores.

E esse movimento não se restringe ao estado, os grandes produtores do país já vêm se
estruturando cada vez mais para captar os recursos de maneira mais sofisticada, acessando
o mercado financeiro e de capitais, buscando diferenciação, seja por suas organizações
administrativas, seja por seus programas de sustentabilidade.
Já os pequenos produtores são o foco do crédito oficial do Plano Agrícola e Pecuário do
Ministério da Agricultura, e ainda não tiveram o mesmo impacto dos cortes do orçamento,
pois, segundo dados apresentados pelo Ministério da Agricultura e pecuária (Mapa), na
comparação entre os Planos Safra de 2013/2014 e 2019/2020, os recursos controlados do
Pronaf cresceram 32%; já os recursos controlados para os “demais” produtores, aqueles
que não se enquadram nem no Pronaf, nem no Pronamp, ou seja, grandes produtores,
registrou queda de 34%.
Em relação aos pequenos produtores, cabe destacar que se tem um desafio maior ainda,
que é de inserção destes nos Sistema Financeiro Nacional (SFN), uma vez que em pesquisa
recente da CNA se constatou que 45,2% dos produtores com renda bruta de até R$ 100 mil,
que responderam à pesquisa, nunca acessaram o mercado de crédito brasileiro.
Para os médios produtores que não possuem estruturas como os grandes, nem as
condições de crédito e volumes de recursos oficiais dos pequenos produtores, esse novo
contexto traz uma necessidade de adaptação no modelo de captação de recursos e de
gestão financeira. Essa necessidade se dá por conta da escassez dos recursos oficiais para
essa classe de produtores, aumento das obrigações acessórias, como o Livro Caixa Digital
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do Produtor Rural, além do excesso de garantias exigidas no momento da concretização do
financiamento com recursos privados.
Portanto, com a fonte do crédito rural cada vez mais privada, uma série de desafios se
apresenta ao setor, em especial para os produtores rurais, como determinação de taxa
de juros, prazos e garantias de acordo com o perfil do produtor, organização da gestão
financeira na fazenda, aumento da necessidade de recursos em reais, obtenção dos
recursos no momento ideal de compra dos insumos, taxa básica de juros do país crescente,
gestão cambial, entre outros.
Por outro lado, com uma boa gestão financeira e um consequente bom crédito privado, o
médio produtor brasileiro terá muitas oportunidades de aumentar suas possibilidades na
hora da compra e do financiamento dos seus insumos, uma vez que na compra à vista de
fertilizantes e defensivos, por exemplo, pode-se ganhar tanto com bons descontos quanto
nos custos financeiros dessas operações, saindo do barter com a revenda.
Diante disso, não serão só novas regulações, instrumentos e fontes de crédito privado
que irão resolver o problema de financiamento nas fazendas nesta década, pois o nível de
estrutura organizacional e a transparência dos dados que o crédito do mercado de capitais
exige, por exemplo, ainda não chegou na maioria das médias propriedades do país.
Dentro desse cenário, aliar o que o médio produtor precisa realizar de obrigações
acessórias para o fisco com a organização de maneira automática dos seus dados e
documentos para captar bons recursos do crédito privado se apresenta como uma forma
interessante de gerar benefícios financeiros com o novo nível de exigência organizacional
requerido pelo mercado e pelo governo para essa classe de produtores.
Para garantir uma experiência digital para o médio produtor rural, é de fundamental
importância que este tenha acesso à internet na sede da fazenda. Nesse sentido, o
Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) realizou uma pesquisa
recente chamada O perfil do Agricultor Mato-Grossense na Era Digital. Dentre os dados dessa
pesquisa, um dos mais relevantes demonstrou que 86% da amostra de 470 agricultores
entrevistados possuem internet na fazenda. Esse dado é muito importante, pois a proposta
de se automatizar a experiência da tomada de crédito depende muito do acesso à internet,
garantindo, assim, a agilidade e conveniência, no sentido de economizar o tempo do
produtor com esse processo, que, atualmente, é moroso e cansativo.

3 Visão Geral
A plataforma Agro Open Bank é um sistema on-line que, por meio de parcerias e
integração com fornecedores de dados, bancos e fundos, disponibiliza várias fontes de
financiamento rural para custeio, investimento e comercialização para o produtor rural.
Para receber as ofertas de crédito, o produtor, no seu primeiro acesso, deve fazer o
cadastro rápido, informando seu CPF, além de fazer o upload do seu Livro Caixa Digital do
Produtor Rural (LCDPR) e/ou Imposto de Renda (IR).
Dessa forma, nossa plataforma é um agregador de informações agronômicas e financeiras
do produtor com foco em análise de crédito a ser utilizada por agentes financiadores para
agilizar o onboarding de novos clientes.
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O sistema faz a busca e o cruzamento, em tempo real, de informações financeiras de
contas bancárias disponíveis e que o(a) produtor(a) consentir em compartilhar, das
Cédulas de Produto Rural (CPR) – que é o passivo não financeiro do produtor, devidamente
registrado nas registradoras, como B3, e estimativas regionais de produtividade, preços
e custos de institutos de pesquisa referências de mercado com base nas áreas que ele
explora, identificando cultura e potencial de geração de renda.
Com base nesses cruzamentos, no final do preenchimento dos dados, o produtor rural
chegará à sua “home”, na qual poderá ter acesso ao histórico e à projeção do seu Fluxo de
Caixa, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) e Balanço Patrimonial. No menu da
“home”, o produtor poderá acompanhar o recebimento e monitoramento das propostas de
crédito.
Quando um cadastro é originado por um dos nossos afiliados, as instituições financeiras
receberão as informações do produtor, o perímetro da sua área, com as devidas culturas
exploradas, o perfil e histórico produtivo, econômico e financeiro e o Rating Creditares,
que leva em consideração, além desses dados e análises, as checagens civis, criminais,
ambientais, trabalhistas e fiscais. Quando a instituição financeira utiliza a nossa
ferramenta para agilizar a coleta de dados e informações para fazer uma análise de crédito
e o cliente é originado por ela, esses dados não são compartilhados com outras instituições
financeiras; sendo assim, a nossa plataforma serve apenas como um SaaS para o agente
financeiro.
Em uma terceira fase do próprio Open Banking, iremos disponibilizar ao produtor sua
visão bancária consolidada de todas suas contas-correntes, parcelas futuras, boletos. Além
de poder iniciar pagamentos pela nossa plataforma, pretendemos oferecer simulações e
recomendações preditivas com relação a comercialização de produtos (commodities) versus
compra de insumo (relação de troca) e tomada de crédito e outros produtos financeiros
como seguro, câmbio, hedge etc.
Após toda a automatização da coleta de dados, espera-se que esse produtor possa obter
mais recursos, inclusive de instituições financeiras que não possuem presença no seu local
de produção, no momento certo e com as condições que lhe garantam sustentabilidade
econômica e financeira. Nesse sentido, a expectativa de diminuição do tempo entre o
início do cadastramento do produtor rural e o recebimento do recurso financeiro reduza
dos atuais 90 dias para 7 dias. Essa redução dar-se-á, principalmente, por conta da
automatização da coleta e/ou leitura dos seus dados patrimoniais, produtivos e financeiros,
redução do tempo da análise de crédito por conta dos dados bem estruturados e validados.
Contudo, parte desse lead time é de prerrogativa dos agentes financeiros e seus processos
de análise de crédito, dos quais não temos controle, mas podemos, por meio da plataforma,
consolidar rapidamente informações fidedignas, estruturadas, que permitam diminuir o
tempo de análise.

3.1 Funcionalidades
O cliente alvo da plataforma Agro Open Bank é um produtor rural que busca alternativas
de funding além das que ele já tem ou um agente financeiro que queira implementar essa
solução na sua própria esteira para agilizar a coleta e validação de dados para análise de
crédito.
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Duas vezes ao ano esse produtor precisa realizar o planejamento e orçamento das safras
de soja e milho, ou seja, definir qual o nível de tecnologia vai empregar em suas culturas,
quais produtos irá comprar, suas quantidades e preços. Após isso, faz a cotação dos preços
dos insumos escolhidos e define como vai financiar o montante necessário, qual parte será
feita com capital próprio e qual parte será de capital de terceiros. A jornada do produtor
presente na Figura 1 demonstra quais são as atividades e dores em cada etapa.
Figura 1. Jornada do médio produtor rural de Mato Grosso

Elaboração: Autores.

Nas duas etapas em destaque ocorrem as atividades em que a plataforma Agro Open Bank
pode transformar a experiência do produtor, pois, como se observa nas dores, é desafiador
todo o processo de cadastro e registro de garantias para tomar o recurso do custeio do
banco; é possível, inclusive, perder a oportunidade de mercado que estava analisando ao
fazer as contas de relação de troca.
Por isso, as funcionalidades da plataforma são:

3.1.1 Automatização do cadastro
A partir do upload do LCDPR/IR, nossos algoritmos cruzam diversas bases de dados,
trazendo as seguintes informações:
1. Agronômicas: a partir de cruzamento de bases, tais como Cafir, Sigef, SNCR e CAR,
trazemos o perímetro das áreas, área de uso consolidado, culturas, estimativas de
produtividade histórica e o compliance socioambiental daquela(s) propriedade(s) que
estão de fato sendo exploradas pelo produtor nos anos informados. Essas informações
são cruzadas com referências de custo de produção de institutos de pesquisa, preço
histórico de mercado de commodities, a partir daí gerar-se-á uma DRE preliminar com
informações importantes, como: faturamento, custos de produção, estimativa de custo
de arrendamento (se houver) e EBITDA.
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2. Relações societárias e de uso da terra: No mesmo documento, conseguimos saber qual
a participação do produtor em questão na exploração das terras declaradas, bem como
quais são seus sócios na(s) atividade(s) e qual sua relação com a terra (se proprietário,
condômino, arrendatário, parceiro). Isso nos proverá um conjunto de CPFs/CNPJs que
formam o grupo econômico, conceito utilizado na análise e sobre os quais se disparará
consultas relativas a passivo (SCR, endividamento), entre outras consultas pertinentes
na mensuração de risco. A partir disso, pode-se trazer o passivo para compor na análise
de risco e crédito.

3.1.2 Análise automática do comportamento financeiro
Ainda com base no LCDPR serão identificadas as contas bancárias declaradas na atividade.
Com base nessa informação, será enviado um e-mail com um link que levará o produtor
para uma página de consentimento e autorização de compartilhamento de informações de
Open Bank. Este autorizando a coleta de informações podemos obter os dados e processálos a fim de enriquecer a análise de crédito e risco.

3.1.3 Geração de relatórios – Indicadores econômicos e
financeiros
O algoritmo desenvolvido irá ler e interpretar cada lançamento de receita e despesa para
entender a composição da DRE, bem como o fluxo de caixa, com objetivo de confrontar a
DRE inicial gerada através de terra + estimativas e ver o quão aderente esse produtor está.
Além disso, consolidar-se-á a DRE e o Balanço Patrimonial do produtor para a análise dos
índices.

3.1.4 Perfil do produtor – Rating
Com base nos relatórios gerados, serão analisados seis índices para avaliar a saúde
financeira desse produtor. São eles: Índice de Liquidez Corrente, que avalia o quanto os
ativos de curto prazo cobrem os passivos de curto prazo; Índice de Cobertura do Serviço
da Dívida, o qual compara a geração de caixa do produtor (EBITDA) com o total de juros e
principal para respectiva safra; Alavancagem Operacional, no qual se avaliam os múltiplos
de EBITDA em relação à Dívida Líquida; Relação entre a Dívida Líquida e a Receita
Líquida; Alavancagem dos Ativos, na qual se analisa a Dívida sobre os Ativos; e Percentual
de abrangência da Dívida Líquida sobre o valor das terras.
Além dessas análises financeiras, o cálculo do Rating do produtor leva em consideração
aspectos operacionais, como escala, percentual de terra arrendada e nível de especialização
em agricultura e/ou pecuária, e aspectos qualitativos, como qualidade de gestão, histórico
de crédito e questões societárias.
Com todas essas informações, é possível uma análise de crédito e risco bastante assertiva,
extraída rapidamente de poucas informações cadastrais e um documento único. Assim,
finalizando o desenvolvimento de todas essas funcionalidades, resolver-se-á questão
do timing de mercado, podendo agora esse produtor obter as melhores oportunidades
de compra de insumos, por meio do custeio perante o sistema financeiro. Isso só será
possível, pois o produtor, além de encontrar todos os tipos de soluções financeiras em
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um só lugar, não precisará mais passar por um processo longo de espera e transição de
documentos.
A respeito dos ganhos, esse produtor poderá fazer suas compras à vista, aumentando,
assim, seu poder de barganha junto à revenda tanto no preço dos insumos quanto na
escolha destes, uma vez que não precisará mais fazer o pacote fechado. Outro ganho
importante é o feedback rápido de sua situação financeira. O produtor também terá acesso
aos seus índices e Rating e a análise de um especialista, com o objetivo de demonstrar o
diagnóstico atual e os caminhos para melhoria e/ou solução para possíveis distorções e
problemas identificados.
Com isso, o produtor poderá ir evoluindo de safra em safra, obtendo Ratings melhores que
possibilitaram melhores condições de taxas e garantias nos seus próximos financiamentos.

4 Escopo do Protótipo no LIFT
No protótipo para o LIFT será feita a exploração dos dados estruturados que são entregues
no Livro Caixa Digital do Produtor Rural e Impostos de Renda que concentra, em um
só documento: despesas e receitas atrelados a CNPJ/CPF (passíveis de classificarmos
a partir de um algoritmo a fim de gerar uma DRE); relação societária de produção;
terras empregadas na produção; relação do produtor com a(s) terra(s) (se proprietário,
arrendatário e/ou parceria); número das contas bancárias envolvidas na atividade.
Com isso, serão entregues as funcionalidades: 1) Automatização do cadastro, na sua
integralidade e parte da funcionalidade; 2) Análise automática do comportamento
financeiro; e 3) Geração de relatórios – Indicadores Econômicos e Financeiros, uma vez
que se chegará na identificação das contas e estimativa do DRE.
Com esse protótipo finalizado, além de se aumentar a confiabilidade nos dados
disponibilizados pelos produtores, espera-se reduzir o tempo entre o cadastramento do
cliente e a liberação do crédito, que para um cliente novo em um banco privado ou público
tem levado, em média, 60-90 dias. Esse tem sido um ponto fundamental na hora da tomada
de decisão do produtor, demonstrado na jornada, pois quando ele realmente precisa do
recurso, por conta de uma boa janela de comercialização dos seus insumos, tem de esperar
todo o processo, que é muito manual e moroso.

5 Características Inovadoras
A jornada de tomada de crédito por parte dos produtores rurais do Brasil na maioria
dos bancos tradicionais até hoje é cheia de desafios, a começar com o preenchimento
cadastral, passando pela disponibilização e escrituração de garantias e terminando na
análise de crédito, que geralmente não é feita na agência na qual o produtor entrou com o
pedido dos recursos.
Infelizmente, essa é uma experiência que se repete toda safra, que apesar de ter melhorado,
em especial nos últimos 5 (cinco) anos, ainda tem muito para avançar. Não bastasse isso,
a análise de crédito agrícola ainda é muito baseada na presença e qualidade das garantias
reais disponibilizadas pelos produtores e em dados de mercado, os quais são consultados
em institutos de pesquisa e associações, para definir a capacidade de pagamento. Por
conta disso, a taxa de juros para diferentes produtores, com performances financeiras
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diferentes, ainda é a mesma, pois, na maioria dos casos, não se leva em consideração o
“Rating” do produtor.
Algumas iniciativas para o agronegócio surgiram nesse sentido no Brasil recentemente,
as chamadas agfintechs. Todavia ainda não se tem uma solução que disponibilize o crédito
de maneira rápida, dê opções de fontes e integre informações da produção e do histórico
financeiro do produtor, do Banco Central e de outros bancos de maneira automática e
instantânea para a análise de crédito do produtor rural em uma plataforma única.
Com base nesse modelo proposto, que gerará uma nova experiência para todos os
envolvidos nessas operações, os agentes financeiros terão maior originação de crédito
bom, melhor capacidade de análise do risco do produtor e maior agilidade na liberação,
podendo, assim, oferecer condições diferenciadas para aqueles produtores com bons
indicadores.
Figura 2. Modelo de negócio proposto

Elaboração: Autores.

O modelo de negócio proposto para transformar a experiência do produtor rural na
tomada de crédito tem como sua principal proposta de valor o crédito personalizado, na
medida certa para o produtor, para custeio e/ou investimento, por meio de um cadastro
só e independente de instituição financeira e suas respectivas reciprocidades. O médio
produtor irá acessar esse crédito por intermédio dos agentes regionais da Creditares ou
acessar diretamente a plataforma Agro Open Bank.
Além disso, o relacionamento será baseado em encontros presenciais e virtuais para
realização de Workshops e Cursos sobre a gestão financeira das propriedades rurais. Com
isso, uma das propostas de valor do modelo será a educação financeira, que, aliada à análise
dos indicadores dos produtores por parte dos agentes, fará com que esse produtor tome
melhores decisões nesse aspecto da gestão, garantindo, assim, maior sustentabilidade
financeira.
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Com isso, esse produtor terá mais opções de crédito de curto e de longo prazo de várias
instituições financeiras que não possuem presença física em suas regiões, além de
potencialmente ter a redução de sua taxa de juros.
Um dos pontos mais inovadores desse modelo é a parceira com bancos, fundos,
securitizadoras e fintechs, os quais disponibilizaram seus serviços e produtos financeiros
por meio de uma esteira de crédito digitalizada e especializada no agronegócio. À
medida que evoluirmos na utilização dessa esteira, geraremos um banco de dados único
rico em informações cadastrais, produtivas e financeiras dos produtores, possibilitando
a agregação de novos produtos e serviços financeiros, além de, no futuro, reduzir a
necessidade de disponibilização de garantias.
A respeito das receitas, estão previstas algumas formas de monetizar: a) fee de originação
sobre volume de crédito liberado; b) analítico no modelo SaaS ou consumo de dados da
nossa API a partir da nossa esteira de onboarding e análise de crédito para os agentes
financeiros; c) SaaS para agentes que queiram se afiliar à nossa plataforma e em troca
poder oferecer produtos e serviços financeiros para produtores, bem como se capacitarem
para tornarem-se assessores financeiros credenciados.
Assim, vislumbramos criar uma rede no Brasil bem capacitada e com boas ofertas de
crédito rural, aumentando a capilaridade do sistema financeiro voltado para a área rural.
Em um contexto de, cada vez mais, os bancos serem digitais, com menos agências, ter
uma plataforma especializada sendo utilizada por vários agentes no interior mostra-se
bastante relevante para um setor no qual seus participantes ainda levam em consideração
o relacionamento e a presença local para sua tomada de decisão.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
A atração ou o retorno do produtor rural para o financiamento por meio do Sistema
Financeiro Nacional é uma das grandes contribuições desse modelo proposto. Com mais
facilidade no acesso, mais opções e menos burocracia, a plataforma Agro Open Bank
tende a aumentar a participação dos bancos e fundos no financiamento dos produtores
rurais do Brasil.
É sabido que os novos bancos digitais, por exemplo, não têm em suas estratégias abrir
agências. Além disso, os seus focos na área de marketing estão nos conglomerados
urbanos. Assim, a plataforma Agro Open Bank nasce para interiorizar a proposta de valor
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desses bancos também, criando a oportunidade de estes financiarem o agro mediante um
canal digital, mas com uma rede de agentes locais.
Com isso, de maneira direta, os dados de financiamento no meio rural estarão cada
vez mais transparentes, seguros e de fácil acesso para outras instituições financeiras,
estimulando mais instituições a participarem desse ecossistema criado pela plataforma.
E de maneira indireta, beneficiam toda a população brasileira e mundial, na medida
em que contribuirão para o fomento de mais produção de alimentos, fibras, energia e
biocombustíveis.
Outro ponto é o fomento à agenda do Open Banking no Brasil, uma vez que a plataforma
está sendo desenvolvida com todas as premissas e parâmetros do Open Banking e da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com isso, reforçar-se-á a ideia da propriedade do
dado, tendo em vista que a plataforma coletará informações e documentos pessoais do
produtor e irá compartilhar, tratar ou armazenar essas informações apenas após o seu
consentimento.
Quanto à competitividade, é importante destacar que a plataforma é multifinanciadora.
A jornada do cliente dentro da plataforma é iniciada pelo preenchimento do cadastro
e, após realizar o preenchimento e validação de dados e a inclusão dos documentos, o
produtor estará apto para receber propostas dos agentes financiadores parceiros. Assim,
o produtor deve receber mais de uma proposta de acordo com o perfil dele. A proposta
com as melhores condições deve ser a escolhida pelo produtor. Nesse sentido, outro ponto
importante é o tempo de envio da proposta, pois, dependendo da urgência do produtor,
este pode escolher não melhor proposta, mas sim aquela que chegou mais rápido.
Após o produtor preencher todo o cadastro na plataforma, este poderá visualizar na
sua página relatórios de Demonstrativo de Resultado que, em conjunto com conteúdo,
cursos e workshops on-line e presenciais, vão auxiliá-lo na visão de como está sua situação
financeira e quais estratégias ele pode adotar para melhorar sua performance nos
indicadores financeiros. Com isso, o uso da plataforma fomentará a educação financeira
na área rural, ampliando o conhecimento e a capacidade de financiamento dos produtores.

7 Restrições
O grande desafio para implementação dessa esteira digital, ágil e especializada é a consulta
dos dados financeiros dos produtores por meio do Open Banking, pois a Creditares ainda
não é uma das instituições financeiras que participam do compartilhamento dos dados
de maneira direta. Sendo assim, para conseguir fazer consultas, ainda precisa pedir uma
autorização para cada banco do produtor fazendo com que essa parte do processo não seja
eficiente. E isso tem um poder de impacto alto na proposta de valor. Por isso, uma das
soluções já pensada para esse problema é a startup virar uma Iniciador de Transação de
Pagamentos (ITP).
Além da parte da consulta dos dados financeiros, a análise e a integração com bases
públicas para obtenção dos dados fundiários do produtor se revelam como um dos pontos
de atenção do modelo. Isso acontece por conta do não registro de todas as áreas em
produção agrícola no país. Dessa forma, mesmo o modelo consultando duas bases (Sigef
e CAR), por meio de APIs com uma startup parceira, algumas consultas não encontram
os dados e o shape file, fazendo com que o produtor tenha que apontar, por coordenadas
informadas por ele, onde é ou são suas áreas.
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A validação dos dados de produtividade, principalmente para novos produtores, pode
comprometer a análise da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), uma vez que
não se tem soluções no mercado com base de dados confiáveis em nível de propriedade.
Com isso, a validação desses dados se dá com bases públicas e privadas regionais de
institutos de pesquisa. Elas garantem um nível de assertividade satisfatório, porém podem
limitar a análise de alguns indicadores.
Mesmo com o avanço da conectividade no campo nos últimos anos, a qualidade da internet
em algumas regiões do Brasil pode atrapalhar a melhoria da jornada da tomada de crédito
proposta pelo modelo. Como a proposta é de redução do lead time no processo de proposta,
qualquer interrupção do processo por conta de rede pode prejudicar a experiência.

8 Conclusão
A agricultura e a pecuária do Brasil se tornaram referências mundiais de produção,
eficiência e qualidade e, para mantermos o país nas principais posições do ranking mundial
de alimentos, devemos potencializar nossas fortalezas e corrigir nossas deficiências, seja
dentro ou fora da porteira. Ainda se tem muito a melhorar em questões, como segurança
jurídica, logística e estrutura de tomada de crédito.
E em um contexto de crédito cada vez mais privado, o produtor deverá passar por
alguns ajustes para continuar tendo acesso a recursos para custeio e, principalmente,
investimentos. O excesso de exigência de garantias reais e o aumento de documentação
necessária estão fazendo com que o acesso ao crédito, em especial de médio e pequenos
produtores, seja cada vez mais difícil.
Portanto, esse protótipo inicial tem a capacidade mudar essa realidade por meio da
simplificação e automação do processo de captura e análise dos dados do produtor rural.
Ele pode trazer uma revolução no processo de tomada de crédito no meio rural, uma vez
que pode transformar uma jornada que dura dias, atualmente, em minutos. Esse tempo a
menos gasto tanto por produtores quanto por instituições financeiras pode ser gasto em
mais produção de alimento e mais fomento ao investimento do maior setor da economia
do país.
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Centralização para
pagamento de tributos
através de carteira digital
Thiago Moraes de Souza1
Marian Canteiro2

O projeto “Centralização para pagamento de tributos através de carteira
digital” é uma maneira de simplificar o recolhimento dos tributos por
parte dos contribuintes. Atualmente existem convênios bilaterais
entre os órgãos do governo (prefeituras, Sefaz, Receita Federal), o que
restringe e cria dificuldades ao processo, ou seja, só é possível fazer o
pagamento de determinado título exclusivamente nos bancos onde o
órgão possui convênio. O objetivo do projeto aqui descrito é criar uma
maneira unificada e centralizada para a realização dessas compensações.
Utilizando-se tecnologia Corda DLT, permite-se que todos os envolvidos
na transação, como Cliente, Banco, Governo, fiquem cientes da cobrança
e do pagamento em tempo real, o que traz agilidade e segurança. De
acordo com a Agenda #BC, para promover a competitividade, a remoção
dessas amarras é um fato necessário para a evolução do Sistema
Financeiro Nacional.
Palavras-chave: pagamento de tributos; carteira digital para
pagamento de tributos; clearing de tributos; câmara de compensação de
Tributos; DLP; Corda.

1 thiago.souza@bancoutil.com.br
2 marian.canteiro@bancoutil.com.br
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Introdução
No Brasil, existem convênios bilaterais entre os órgãos governamentais (prefeituras,
Sefaz, estados, RFB) e as instituições bancárias, no entanto fica obrigada a arrecadação de
tributos única e exclusivamente à instituição conveniada.
Essa regulamentação é muito prejudicial para todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN),
pois trava a competitividade e burocratiza a forma como as empresas precisam atuar para
estar em dia com o governo. Se puxarmos uma agenda atual, ESG (Environmental Social
Governance), o “G” significa, além de transparência e compliance, estar em dia com todas
as suas obrigações, e tributos são um ponto muito importante para isso.
Nosso objetivo com o projeto é disponibilizar uma carteira digital para o pagamento de
tributos, podendo ser acessada tanto pelo cliente/consumidor final quanto ser usada por
outras instituições financeiras que não possuem esses convênios com os entes federativos.
Com o intuito de trazer segurança e confiança por meio da tecnologia, usando Corda
como um sistema de Distributed Ledge Technology (DLT), pretendemos que o processo de
pagamento e compensação se torne mais instantâneo e traga visibilidade para todos os
envolvidos no processo (Cliente, Banco e Governo).

1 Objetivos
Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é um dos piores países do mundo para se
manter um negócio. Aqui gastam-se mais de 1.500 horas por ano só para pagar impostos
(THE WORLD BANK, [S./d.]).
Boa parte dessa burocracia se deve ao fato de os governos estaduais e municipais
realizarem convênios bilaterais com instituições bancárias e ficarem amarrados a poucos
meios para recolhimento dos tributos.
Por meio de licitações, chamadas públicas e editais, os entes federativos colocam algumas
regras para homologar uma instituição bancária para recolhimento de seus tributos. Veja o
exemplo abaixo para recolhimento de DARJ (Documento de Arrecadação do Estado do Rio
de Janeiro) que foi promulgado pela Resolução Sefaz nº 23, de 27 de março de 2019 (RIO DE
JANEIRO, 2019), em que somente o Banco Bradesco S.A. é autorizado a recolher o devido
tributo ao estado.
Figura 1. Exclusividade de pagamento de DARJ pelo Bradesco (SEFRJ, [S./d.])
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O principal objetivo do Banco Útil e do projeto “Centralização para pagamento de tributos
através de carteira digital” apresentado para o LIFT é acabar com essa exclusividade e
burocracia, abrindo espaço para que outras instituições bancárias possam usufruir de
todos os convênios para o pagamento de tributos.
No Brasil, existem 162 instituições financeiras devidamente homologadas no Banco
Central (BCB, [S./d.]). Com a nova agenda para estimular a concorrência e o surgimento
de Instituições de Pagamento (IP) e as Fintechs, o número passa a ser exponencialmente
maior.
Porém, apesar do número grande de instituições, os que estão aptos e possuem convênios
ativos para o recolhimento de tributos cabem na ponta dos dedos.
Com a carteira digital do Banco Útil, isso passa a ser um problema do passado, pois
basta que essas instituições abram suas contas dentro de nossa plataforma. Garantimos
o pagamento correto de todos os tributos, trazendo agilidade e diversidade de produtos
para todas as instituições, trazendo os benefícios específicos para cada parte integrante
do Banco Útil:
1. Para o cliente final:
• Carteira digital unificada e centralizada para o pagamento dos tributos.
• Economia, pois não existe mais a necessidade de abertura e manutenção em diversas
instituições financeiras.
• Agilidade, pois, com convênio com todas as instituições, é possível liquidar seus tributos
de maneira muito rápida e prática.
2. Aos fornecedores de serviços financeiros:
• Conseguir agregar uma oferta maior para pagamento de tributos, evitando, assim, que
seu cliente necessite abrir novas contas em outras instituições financeiras.
• Integrações por API, podendo ter todas as funcionalidades de pagamentos rodando em
background, sem a necessidade de transparecer para o cliente final.
3. Para o governo:
• Maior nível de conformidade pelas empresas, pois estas passam a ter uma facilidade
maior para o pagamento dos tributos.
• Quando a clearing de pagamento de tributos estiver pronta, cada órgão terá visão sobre
seu caixa, e possíveis inadimplências.
• Conformidade e garantia de pagamento em tempo real, com tecnologia Corda.
4. Para o Banco Central:
• #Competitividade: Maior concorrência e oferta para os serviços de pagamento de
tributos.
• #Transparência: realizar a governança da rede DLT Corda junto às demais instituições
financeiras e regulatórias.

31

2 Fundamentação Teórica
A tecnologia evoluiu, diminuiu barreiras e simplificou muito a comunicação e a troca das
informações.
Grandes instituições e governos enfrentam certos desafios para se adequarem ou se
adaptarem a tal inovação sem afetar diretamente o funcionamento atual de suas atividades.
Uma barreira enfrentada atualmente pelo nosso projeto é como comprovar para os clientes
que os seus títulos/tributos foram devidamente pagos. Para isso, com o projeto em questão
e a participação no LIFT, vamos trazer a segurança que o Corda pode proporcionar aos
envolvidos.

2.1 Conceitos do DLT (Distributed Ledger Technology) –
Tecnologia de Livros Distribuídos
Um DLT é um banco de dados digital com informações copiadas, compartilhadas e
sincronizadas, espalhadas geograficamente por vários pontos (nós) em um ecossistema ou
rede.
Figura 2. Exemplo de sistema distribuído (DLT) (HEDERA, [S./d.])

O blockchain é um tipo de DLT, e se tornou popularmente famoso graças às criptomoedas,
compostas de dados gravados digitalmente e organizados como uma cadeia de blocos em
crescimento sucessivo, com cada bloco criptografado e reforçado contra a adulteração e
revisão.
Segundo o Cambridge Centre for Alternative Finance, a tecnologia DLT estabeleceuse como um termo genérico para designar sistemas multipartes que operam em um
ambiente sem operador ou autoridade central. A tecnologia blockchain é frequentemente
considerada um subconjunto específico do universo DLT que utiliza uma estrutura de
dados específica a qual consiste em uma cadeia de blocos de dados vinculados por meio de
uma técnica de criptografia denominada hash (RAUCHS et al., 2018).
Apesar de usar a palavra blockchain para ajudar a comercializar seu produto, o Corda
não possui nenhuma cadeia de blocos. Mais do que qualquer outra plataforma de DLT,
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Corda não utiliza a arquitetura de blocos convencionais. Seu modelo de governança
é explicitamente projetado para refletir os interesses comuns da base de usuários da
plataforma.

2.2 Corda
O Corda é um projeto de DLT de código aberto, que permite criar redes interoperáveis
que transacionam em estrita privacidade. Ele é uma rede DLT privada e permissionada,
ou seja, para ter acesso como parte é necessário prévia autorização. Por ser privada, essa
autorização deve ser explícita por um órgão, em nosso exemplo, o Banco Útil.
No Corda, várias entidades mantêm uma cópia do banco de dados subjacente e têm
permissão para colaborar.
Inicialmente, pensando na privacidade das informações trocadas entre os nós, havíamos
planejado uma estrutura de contas (accounts) para cada nó participante da rede Corda do
Banco Útil. Porém, em um anúncio recente, a versão mais nova a ser lançada, o Corda 5,
permitirá o conceito de Multi-tenancy (R3, [S./d.]), facilitando o desenho da arquitetura e a
solução proposta.

2.2.1 Vantagens do Corda
• É projetado para levar os participantes a um consenso sobre fatos compartilhados,
eliminando a necessidade de reconciliação.
• Compartilha apenas dado de transação com os participantes que os exigem.
• Fácil integração e interoperabilidade com os sistemas legados.

2.3 Escalabilidade – Docker e Rancher
O Docker (DOCKER, [S./d.]) pode ser comparado a um sistema de virtualização, em que
entrega, por meio de containers, “máquinas” com recursos isolados e bem definidos.
Segundo uma análise da 451 Research, o
Docker é uma ferramenta que pode empacotar um aplicativo e suas dependências em
um recipiente virtual que pode ser executado em qualquer servidor Linux. Isso ajuda
a permitir flexibilidade e portabilidade de onde o aplicativo pode ser executado, quer
nas instalações, nuvem pública, nuvem privada, entre outros. (R3, [S./d., s./p.]).
O Rancher (RANCHER, [S./d.]), por sua vez, é uma plataforma opensource usada para
gerenciar a infraestrutura de Docker e Kubernetes. Ele facilita a forma como os containers
são orquestrados e implantados.
Uma das excelentes funcionalidades do Rancher é a possibilidade de escalabilidade
automática baseada em determinadas métricas predefinidas, por exemplo: se determinado
container atingir um uso de CPU de 80%, ou 100% de memória, é possível subir um novo
container automaticamente e dividir o esforço de processamento entre eles.
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Com base em ambas as soluções, temos uma flexibilidade para usar qualquer plataforma
de IaaS, como: AWS, Azure, GCP e outras. O próprio Rancher é responsável pelo
monitoramento e autoescala dos recursos computacionais, garantindo, assim uma
arquitetura mais horizontal, o que traz economia, pois em vez de ter somente uma
máquina muito potente (arquitetura vertical), é possível ter várias máquinas mais fracas,
com seus processamentos distribuídos (arquitetura horizontal).

2.4 Sistema de filas
O sistema de filas permite o correto endereçamento e evita a perda de dados para a
transmissão e a integração entre os sistemas.
Pensando em escalabilidade e segurança da informação, todas as transações em que temos
que realizar o registro no Corda, seu acionamento será realizado por meio de filas.
Atualmente já existem diversas tecnologias implementadas sempre com o mesmo
propósito, que será avaliado para o melhor custo benefício em nosso cenário, como, por
exemplo: RabbitMQ, Kafka, Amazon MQ e vários outros.

2.5 Clearing de tributos
Tornar-se uma clearing de tributos é um dos grandes objetivos do Banco Útil, permitindo
maior flexibilidade, acessibilidade e concorrência entre os agentes bancários e visibilidade
e previsibilidade para os órgãos governamentais que irão receber os recursos.
A clearing é uma câmara de compensação que serve para “juntar” as duas partes, para
confirmar que o devido título foi emitido e pago. Com isso, traz agilidade para ambos os
envolvidos na operação.
E, com o uso do DLT, traz a confiança e a segurança necessária para a devida confirmação
de pagamento.
Como destacado nas vantagens do Corda, usá-lo para uma possível clearing de tributos
permite que todos os envolvidos na operação saibam, em tempo real, da emissão de
determinada dívida e sua consequente quitação.

3 Visão Geral
As instituições financeiras, após a assinatura de contrato com a carteira digital do Banco
Útil, poderão começar a realizar o pagamento de tributos de seus clientes. Aqui podem
acontecer dois cenários:
1. O cliente da instituição torna-se também cliente do Banco Útil e passa a operar a sua
carteira diretamente.
2. A instituição financeira fornece todas as funcionalidades do Banco Útil em formato de
WhiteLabel e o cliente final nem fica sabendo da existência do mecanismo usado por
trás para a liquidação dos tributos.
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Em ambos os casos são fornecidas credenciais de acesso ao sistema e às APIs para uma
melhor comunicação e integração.
Figura 3. Diagrama Corda – Banco Útil

3.1 Casos de uso
A seguir serão descritos os principais casos de uso da ferramenta em que serão
implementados a validação por meio do Corda.

3.1.1 Inserção de crédito na carteira
Esse é o ponto inicial e de partida para a carteira digital. Como trabalhamos sempre de
maneira pré-paga, é necessário que os clientes do Banco Útil sempre realizem esse crédito
para que possam dar sequência às outras operações.
Maneiras para se colocar créditos na carteira:
• Transferência/DOC/TED ou Pix diretamente na conta-corrente do Banco Útil – Desse
modo, o cliente faz a transferência de dinheiro nos modelos tradicionais já normalmente
utilizados por todas as instituições financeiras.
• Bolepix – É o Pix Cobrança, em que geramos um QR Code com o valor desejado e
disponibilizamos para o cliente realizar o pagamento, esse é o método mais rápido para
a inserção dos créditos na plataforma.
• Integração por API – Está sendo desenhada, com outras instituições financeiras e por
meio do Open Banking, a possibilidade de solicitar crédito de maneira reativa e préaprovada para as instituições. Esse método é um pouquinho diferente do fluxo principal,
pois conta com uma integração por API, e o Banco Útil vai até a instituição do cliente
cadastrada e solicita uma transferência para a sua conta.
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Figura 4. Diagrama de sequência – Inserção de crédito na carteira

3.1.2 Solicitação para pagamento de tributos
Nesse fluxo é onde acontece a inserção dos títulos (tributos) para pagamento dentro da
plataforma do Banco Útil. Aqui também existem diversas maneiras para a correta inserção,
validação e liquidação destes. São eles:
• Integração por API – Sistema do cliente remete os títulos a serem pagos por meio de
uma integração nativa, enviando todas as informações necessárias de acordo com o
layout pré-estabelecido.
• Inserção Manual – Digitação manual das informações dentro da plataforma.
• Integração por CNAB – Padrão de arquivos definido pela Febraban, já utilizado
atualmente por todas as instituições financeiras.
• Upload da guia em PDF – Envio da cópia dos arquivos gerados pelo governo para o
pagamento.

36
36

Por meio dos itens citados apresenta-se efetivamente a saída do dinheiro da conta do
cliente para a liquidação bancária do título que está sendo pago.
Nesse contexto também usaremos o Corda para a autenticação de todas as movimentações
financeiras, e já está sendo prevista a criação de um nó, para o ente federativo, a fim de
que ele também possa ter a confiança da efetiva liquidação e do pagamento do título
cobrado. Esse passo é fundamental para falarmos da clearing de tributos, que é um grande
objetivo do Banco Útil.
Figura 5. Diagrama de sequência – Solicitação de pagamento de tributo

3.1.3 Transferir saldo para outra conta
Outra possibilidade para a saída de dinheiro da carteira digital do cliente é por meio
de transferência entre contas, dentro do próprio Banco Útil. Isso acontece bastante em
situações em que uma empresa possui mais de uma carteira digital.
Nesses casos, o dinheiro, após o crédito, é inserido em sua carteira digital principal e
o cliente pode, então, realizar a transferência entre contas que estão vinculadas à sua
própria empresa.

37

Aqui também registramos no DLT de origem e de destino a entrada e saída do recurso
financeiro.
Figura 6. Diagrama de sequência – Transferência entre contas

3.2 Funcionalidades
3.2.1 Upload de PDF
Essa funcionalidade visa à simplificação para a leitura e interpretação dos documentos
para pagamento. Em diversas ocasiões, se o usuário está acessando o Internet Banking
pelo computador, ele não possui um leitor de código de barras, ou, em outros tributos essa
funcionalidade não existe, como é o caso de DARFs, GPS, GAREs etc., obrigando o usuário
a digitar todas as informações necessárias para o correto pagamento.
O processo manual traz um risco humano grande, pois, eventualmente, alguma informação
pode ser digitada de forma incorreta, gerando, assim, pagamento maior ou menor para o
governo.
Com o upload direto dos arquivos, o sistema já consegue armazenar, de maneira consistente
e coerente, as guias tributarias e, consequentemente, também o seu comprovante.
Devido aos convênios bilaterais, os entes federativos (municipal, estadual e federal) podem
assumir modelos diferentes de guias de arrecadação, o que dificulta ainda mais o processo
de armazenamento, leitura e interpretação dos dados.
Nosso leitor de PDF (tecnologia OCR) consegue ler e interpretar todas as informações,
trazendo em um relatório completo as possíveis multas, juros e atualizações que o título
sofreu. Essas informações, se não digitadas manualmente no ERP, muitas vezes passam
despercebidas pela administração.
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3.2.2 BolePix
O Pix (Pagamento Instantâneo) já é uma realidade no cenário brasileiro, tendo
movimentado um volume financeiro superior ao DOC e ao TED, porém essa adoção ainda
não é uma realidade no mundo corporativo.
O BolePix é um sistema de gestão de cobranças por meio do Pix, o qual traz todas as
funcionalidades já conhecidas pelo boleto para uma gestão corporativa e a consolidação
de cobranças e pagamentos por intermédio do Pix.

3.2.3 Pagamento de tributos
Aqui é onde ocorre a devida liquidação do título (tributo) a ser pago nas instituições
financeiras. Essa funcionalidade é o que permite a comunicação com outros bancos para
o correto pagamento.
Para alguns bancos que estão mais avançados tecnologicamente, essa comunicação
já acontece por meio de APIs, enquanto em outros ainda é feita por EDI (Eletronic data
interchange / Intercâmbio eletrônico de dados) com os layouts CNABs definidos pela
Febraban.

4 Escopo do Protótipo no LIFT
Para a incubação no LIFT, vamos implementar a segurança por meio do Corda para os
pagamentos de tributos que ocorrem dentro da carteira digital.
• Pagamento de tributos
Para essa estrutura, estamos criando um nó para cada participante (Cliente, Banco,
Governo e Banco Útil), além do notário.
A ideia inicial era a separação por contas (account) dentro de cada nó. Porém, com
o lançamento próximo do Corda 5, essa estrutura se torna desnecessária, pois será
implementado o conceito multi-tenancy, permitindo, assim, uma exclusividade maior da
informação.
Com essa estrutura, temos, então, uma exclusividade e um ganho de escalabilidade, caso
algum cliente ou banco queira usar seu próprio nó para as devidas validações do Corda, é
possível fazer o devido apontamento no sistema e este começará a usar, então, essa nova
estrutura privativa.
Implementamos o Corda por meio do parceiro Multiledgers, que traz diversas facilidades
de integração, monitoramento e escalabilidade para nossa estrutura. No exemplo acima,
caso o cliente ou banco queira utilizar sua própria rede privativa Corda, com simples
cliques configuramos e conseguimos monitorar o funcionamento do cordapp.
Toda essa estrutura permite a segurança da informação e uma visibilidade automática por
todos os envolvidos no pagamento/liquidação do título.
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4.1 Agenda evolutiva
Em nossa agenda de próximos passos, mesmo após o término da aceleração do LIFT,
queremos continuar com essa evolução, e será implementada a validação pelo Corda, na
seguinte ordem:
• Inserção de créditos na carteira digital.
• Transferência de recursos.
A clearing de tributos ainda depende de alguma sinalização ou adoção pelos entes.

5 Características Inovadoras
Trazer opções de escolha para os contribuintes de tributos no Brasil é uma necessidade
latente.
Exigir a abertura de contas em diversas instituições só para conseguir pagar tributos é
um contrassenso. Ao mesmo tempo que o Banco Central avança em iniciativas de maior
flexibilidade e quebras de monopólio, a arrecadação de tributos ainda está limitada por
essas características.
Uma nova visão e adaptação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) é necessária nesse
sentido, em que cada instituição bancária, de pagamentos e fintechs poderão oferecer
essas soluções a seus clientes.
Traz também uma liberdade de escolha ao contribuinte, pois enxerga agora uma liberdade
de escolha e, ainda assim, consegue manter o compliance fiscal de sua companhia.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
De acordo com o Banco Central, temos os pilares da Agenda BC#: Inclusão,
Competitividade, Transparência, Educação e Sustentabilidade. Podemos destacar que a
carteira digital para o pagamento de tributos vai contribuir com o SFN trazendo maior
competitividade entre as instituições.
No exemplo citado no capítulo 1, o qual destaca que as DARJs só podem ser recolhidas
por uma única instituição financeira, traz uma trava natural aos contribuintes, que
necessariamente precisam abrir uma conta corrente (gerando custos) ou emitir cheques
administrativos ou cheques para o pagamento de contas. Esses dois últimos também
geram um custo ainda maior, pois será necessário um deslocamento físico até uma agência
para o pagamento do tributo.
Com uma liberdade de escolha, o contribuinte pode-se manter em sua instituição de
preferência e ainda assim honrar com suas obrigações fiscais.

7 Restrições
Possíveis restrições a esse modelo, como a proposta inicial não é mudar a características
dos convênios bilaterais, e sim montar uma forma paliativa de lidar com eles, é se
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porventura a instituição financeira cancele nosso contrato como cliente, impossibilitando,
assim, o pagamento dos tributos.
Outro risco inerente é se surgir alguma nova legislação restringindo que esses pagamentos
sejam feitos em nome de terceiros.
Uma solução é criação da Câmara de Compensação de Tributos, onde todo o processo de
clearing (emissão, cobrança e pagamento) fica centralizado em um único órgão ou que este
se comunique com os entes federativos por meio de um padrão aberto (Open Banking).

8 Conclusão
Os convênios bilaterais que ocorrem atualmente entre o governo e os agentes financeiros
são uma trava inerente à competitividade. Além de restringir que somente algumas
instituições financeiras façam o recolhimento de determinado tributo, ainda geram um
custo elevado para o governo, pois devem remunerar o banco pelo serviço de arrecadação.
Para os clientes, isso se torna ainda pior, pois para conseguir estar em dia com o fisco,
estes se veem obrigados a abrir e manter uma conta-corrente em diversas instituições.
A carteira digital para pagamento de tributos já traz diversos benefícios para os
contribuintes, que usufruem de agilidade e simplicidade para o pagamento dos tributos.
Para o governo também é benéfica, pois facilitar o recolhimento significa, naturalmente,
um aumento também na arrecadação.
Para o escopo do LIFT, colocamos essas funcionalidades registradas por meio do DLT,
pois no futuro, caso ocorra a implantação da clearing de tributos, simplificará e escalará a
adoção da solução por todos os envolvidos.
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Empoderamento do cliente
bancário
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O avanço da agenda de Open Finance no Brasil provoca uma
transformação geral no modelo de negócio e no ecossistema de serviços
financeiros, evoluindo o papel dos bancos e colocando pressão sobre
os operadores financeiros por meio do empoderamento dos clientes
bancários.
O centro de decisão sobre a oferta de produtos e serviços, com a
decorrente remodelagem dos negócios, agora partirá definitivamente
da visão centrada no cliente bancário, sendo que este decidirá quando,
onde e para quais instituições suas informações financeiras estarão
disponíveis.
A instituição que melhor prover a experiência diferenciada e com
real entrega de valor ao cliente é quem conquistará a principalidade
com seu cliente e se tornará não apenas o concentrador de sua vida
financeira, como também o inicializador dos fluxos de pagamento, de
investimentos e do acesso às finanças pessoais integrais de seus clientes.
Este projeto apresenta uma forma prática e tecnológica para que as
instituições financeiras conquistem a principalidade com seus clientes,
promovendo o bem-estar financeiro às pessoas e estabelecendo o
círculo virtuoso de conquista de dados oriundos do Open Finance, por
meio da solução de gerenciamento de finanças pessoais (PFM, na sigla
consolidada em inglês).
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Introdução
Em 2021, o Banco Central do Brasil iniciou uma grande transformação no Sistema
Financeiro Nacional ao implantar o Open Finance no Brasil, que provocará uma
modificação dos modelos de negócios, dos processos e permitirá a criação de novos
produtos bancários. Além disso, haverá uma nova forma de relacionamento entre clientes
do sistema bancário e as instituições financeiras.
Com o Open Finance, os dados financeiros, os cadastros e dados de as transações
financeiras dos clientes que eram tratados como dados pertencentes aos bancos que
mantinham suas contas bancárias passam a ser direcionados e comandados pelo próprio
cliente. Assim, cada cliente poderá autorizar o compartilhamento de seus dados entre as
instituições participantes do sistema de Open Finance supervisionado pelo Banco Central.
Esse é um empoderamento dos clientes sobre seus dados e que facilita que as pessoas
possam receber melhores ofertas de produtos e serviços bancários.
Nesse contexto, cada instituição financeira passa a ter a capacidade de obter acesso aos
dados que anteriormente eram exclusivos de outra instituição financeira concorrente e, a
partir da análise desses novos dados, ela enriquecerá o conhecimento sobre seus clientes
e terá condições de fazer melhores ofertas e de melhorar a gestão de seus resultados
internos. Além disso, a instituição financeira passa a ter a capacidade de entendimento da
vida financeira de seus clientes de uma forma integral e, assim, tem condições de facilitar
o bem-estar financeiro de seus clientes. Cria-se um ambiente de crescimento sustentável,
de responsabilidade social, em uma relação de confiança e desenvolvimento das pessoas e
das instituições.
Para viabilizar esse desenvolvimento e aumentar o valor gerado pelo compartilhamento
dos dados, um produto de gestão financeira pessoal passa a ser fundamental e alavanca o
empoderamento dos clientes com seus dados bancários, promovendo o desenvolvimento
do bem-estar financeiro das pessoas e conduzindo a visão estratégica das instituições.
A instituição financeira oferecendo esse produto passa a ser a grande facilitadora
e promotora de serviços e produtos relevantes ao cliente, gerando confiança e
conquistando os dados oriundos do Open Finance de um cliente cada vez mais motivado
em compartilhar seus dados em troca desses benefícios. Dessa forma, promove-se um
ciclo virtuoso de dados entre pessoas e instituições, em que a informação cada vez mais
abundante gera produtos vencedores e promove o desenvolvimento das pessoas e do
sistema bancário.
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1 Objetivos
Este projeto tem como objetivo a construção de um protótipo funcional de um Gerenciador
de Finanças Pessoais (PFM) que utiliza o potencial de negócios do Open Finance a partir
de dados compartilhados das pessoas físicas usuárias de serviços financeiros.
Com isso, o protótipo entrega aos clientes das instituições a visão sistêmica de suas várias
contas bancárias de forma agregada, permitindo um melhor gerenciamento das suas
contas pessoais, além de ter insights e recomendação para apoiar o seu processo decisório.

2 Fundamentação Teórica
Esta seção tem como foco apresentar os principais conceitos relacionados com o presente
trabalho a partir da construção de uma fundamentação teórica para apoiar o entendimento
do projeto em questão.
Em países em desenvolvimento, o número de pessoas não bancarizadas é
proporcionalmente maior que em países desenvolvidos. Os bancos digitais se apresentam
como formas mais acessíveis para a população em geral, mas nem sempre essa inclusão é
feita de maneira instrutiva, fazendo com que pessoas tenham acesso a produtos e serviços
financeiros, mas sem prepará-los para esses recursos e para o uso do crédito de maneira
correta, gerando, em muitos casos, endividamento (VARGAS; SANTOS, 2020).
Com a evolução e o barateamento das tecnologias móveis e do acesso às redes de dados
das operadoras, 98,1% da população brasileira acima de 10 anos acessam a internet a partir
de celulares, conforme apresentado pelo estudo publicado no Portal Terra (2021). Com
isso, as plataformas tecnológicas representam um importante canal para a disseminação
de informações e conhecimentos para a gestão financeira pessoal. Vargas e Santos (2020)
relatam a importância de plataformas tecnológicas para a compreensão de finanças
pessoais:
A alfabetização financeira, no âmbito das microfinanças, embora em grande parte
dependente da educação formal, requer também a prática e a autonomia desses
próprios agentes, que, ao depararem-se com os sistemas e produtos digitais, serão
guiados a adquirir aprendizado e a compreender as finanças com amparo da própria
tecnologia. (VARGAS; SANTOS, 2020, p. 58)
As plataformas digitais (ou tecnológicas) permitem que as organizações tenham um
canal direto com o seu público, tornando possível, assim, gerar novas experiências
personalizadas. O surgimento de modelos de negócios baseados em fornecer informações
financeiras e recomendações para clientes bancários é ressaltado em KPMG (2021). Nesse
texto, é citado que:
[uma entidade] pode centralizar a vida financeira do cliente e se tornar o painel
de gestão dele, indicando recomendações para uma melhor gestão dos recursos. A
flexibilidade e as possibilidades são inúmeras e permite que as entidades aprimorem
a experiência de consumo. (KPMG, 2021, [S./p.])
Uma grande dificuldade que as pessoas em geral enfrentam é a de coletar os seus dados
financeiros para submetê-los em plataformas digitais, mas entende-se que com o advento
do Open Banking (OB) no Brasil, esse obstáculo será reduzido.
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Plaitakis e Staschen (2020) apresentam em suas visões sobre as iniciativas de Open
Banking, que Brasil, México e Indonésia possuem objetivos claros de inclusão financeira
em seus regimes de Open Banking e que, para ir além de uma melhor oferta de serviços
financeiros para aqueles que têm recursos insuficientes, é fundamental se concentrar na
abertura dos dados e abraçar um amplo escopo de troca de dados. Segundo os autores:
The global evidence we reviewed suggests that, by responsibly using shared customer
transaction data, fintechs and other types of financial institutions in EMDEs may
be able to do a better job than traditional banks have done with such data. Third
parties can use data to create value for potentially excluded and lower-income
customers in three main ways: (i) improving access to credit and/or conditions of
access, (ii) improving financial management, and (iii) facilitating access to accounts
if collaborative customer due diligence (CCDD) is allowed (PLAITAKIS; STACHEN,
2020, p. 8).
Entende-se que o Open Banking irá facilitar o compartilhamento dos dados financeiros,
bem como permitir que as instituições financeiras (IFs), juntamente com as Fintechs,
possam criar novos modelos de negócio. Além disso, o Open Banking tem como objetivo
empoderar as pessoas para que elas utilizem os seus dados e históricos financeiros a seu
favor, obtendo, dessa forma, melhores ofertas e produtos financeiros.
Com isso, os dados provenientes do Open Banking também podem ser utilizados para
apoiar o processo decisório no que tange à sua gestão financeira. A gestão financeira
pessoal (ou, simplesmente, Gestão Financeira ou GFP, em inglês PFM) adequada pode
evitar ou diminuir o estresse financeiro. Por isso, a educação financeira para aperfeiçoar
práticas de GFP deve aumentar a satisfação financeira e a qualidade de vida da população
(VEIGA; AVELAR; MOURA; HIGUCHI, 2019, p. 333).
É sabido que, em muitos casos, mesmo que se tenha uma educação financeira, pode-se
perder controle das contas, em que um simples alerta ou lembrete poderia nortear as suas
ações, tendo, assim, um melhor controle das suas finanças. O Open Banking permite que
sejam construídas plataformas e ferramentas que estejam ligadas diretamente aos dados
bancários, permitindo que sejam gerados alertas, recomendações e lembretes baseados no
histórico e no uso de serviços financeiros.
Essas ferramentas e plataformas de PFM podem ser desenvolvidas por empresas terceiras
para serem incorporadas pelas IFs (instituições financeiras), acelerando o processo de
entrega de dados e informações financeiras para os seus clientes de maneira mais rápida e
personalizada, permitindo melhor gestão financeira, bem como a oferta de novos produtos
e serviços que podem apoiar o seu momento financeiro.
De acordo com a UK’s Financial Conduct Authority (GOV.UK, 2018) há uma parcela
significativa de clientes insatisfeitos com suas contas bancárias, com taxas de juros não
competitivas e pagando altos valores de empréstimos, que não trocam de instituição
devido ao incômodo da mudança ou por falta de visibilidade para melhores opções. Assim,
com a ampliação da capacidade dos clientes de entenderem melhor e de forma completa o
seu quadro financeiro, haverá melhor compreensão das margens financeiras, à medida que
as taxas e as cobranças se tornam mais transparentes. Além disso, as próprias instituições
também devem lidar melhor com o compartilhamento das margens financeiras, já que
as novas plataformas digitais irão desempenhar um papel muito maior na aquisição de
clientes.
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Os sistemas modernos de gerenciamento financeiro pessoal se encarregam de
solucionar a maior parte das oportunidades deixadas e negligenciadas na experiência
oferecida atualmente pelas instituições financeiras segundo Asif, Olanrewaju, Sayama
e Vijayasrinivasan (2021). Estão entre os exemplos de sucesso de novas propostas de
negócios e de geração de valor à luz do Open Banking no Reino Unido funcionalidades
como: consolidação das finanças pessoais com notificações e alertas sobre transações
e lembretes dos compromissos financeiros; facilidades para movimentação das contas
bancárias, separação dos gastos com categorização das transações; estabelecimento e
acompanhamento de metas e objetivos; recomendações para economizar ou realizar
investimentos, além da oferta de promoções e benefícios.
O incentivo ao compartilhamento de informações financeiras também traz benefícios e
evolui a governança com a redução da assimetria de informações do sistema financeiro.
Segundo Pires e Macagnan (2013), falar em governança significa reduzir a assimetria de
informações entre todos os agentes envolvidos:
A informação, que é a base para o conhecimento, é reconhecida e valorizada por
todos que dela precisam. Embora cada indivíduo a interprete de maneira ímpar, o
acesso a ela se faz imperativo para garantir o funcionamento e a perpetuação dos
mercados nos quais as pessoas estão inseridas (MOREIRAS, 2010, p. 13).
A segurança cibernética é uma preocupação constante das IFs, e quando se leva em
consideração a contratação de serviços de armazenamento e processamento de dados e de
computação em nuvem, existe uma resolução do Banco Central do Brasil (bcb) a partir do
Conselho Monetário Nacional (CMN) que norteia sobre os requisitos necessários enquanto
política de segurança cibernética que se deve adotar (Resolução CMN nº 4.893, de 26 de
fevereiro de 2021).
Além da construção de uma política de segurança cibernética, existem alguns
componentes técnicos que podem ser adicionados à proposta de solução para apoiar
na segurança dos dados e informações vindas da IF e processadas e armazenadas por
plataformas de terceiros.
Um dos componentes técnicos mais importantes que pode ser adicionado é a VPN (Rede
Privada Virtual). Ela consiste numa rede de comunicação privada normalmente utilizada
por uma ou mais empresas, que têm como suporte uma rede pública (como a internet). Na
VPN, o tráfego de dados é criptografado por tunelamento, que fornece a confidencialidade,
autenticação e integridade das comunicações requeridas (TEIXEIRA FILHO, 2015,
p. 192). Além do uso de VPN, pode-se aplicar protocolos que garantam que não sejam
interceptados dados entre as trocas de mensagens.
Para evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja
interceptada por terceiros, foi implementado o protocolo SSL/TLS sobre o protocolo
HTTP, servindo assim uma camada adicional de segurança por forma a tornar as
comunicações mais seguras. Esta camada adicional permite que os dados sejam
transmitidos por meio de uma ligação criptografada, onde se verifica a autenticidade
do servidor e do cliente através de certificados digitais. O HTTPS é, portanto,
a combinação do protocolo HTTP com o SSL/TLS. É o processo mais comum
atualmente de trocar informação sensível e de garantir, para o utilizador, uma
imagem de segurança nas transações online (Symantec, 2016) (DIAS, 2016, p. 8).
As IFs podem optar por aplicar mais camadas de segurança, bem como garantir que sejam
aplicadas camadas de monitoramento e demais itens para que sejam respeitados os seus
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requisitos técnicos e de negócios. Para isso, entende-se que a utilização de um modelo
single-tenant pode garantir todos esses níveis de personalização, além de garantir que se
terá um ambiente exclusivo para armazenar os dados e serviços relacionados.
Após apresentar os principais conceitos norteadores deste projeto, na seção a seguir serão
expostos mais detalhes sobre a visão geral do projeto.

3 Visão Geral
Para facilitar o entendimento deste projeto, um sistema de gerenciamento de finanças
pessoais foi desenvolvido pela Akropoli. Esse sistema, é um conjunto de serviços
disponibilizados em nuvem, (AWS), para o consumo direto das Instituições Financeiras
por meio de APIs.
As instituições financeiras utilizarão as suas próprias interfaces (app, Internet Banking
etc.) já existentes com o cliente para prover a experiência de empoderamento por meio
do gestor de finanças pessoais. Acreditamos que essas interfaces já concentram o
relacionamento das instituições com seus clientes, formando, assim, uma audiência
natural para os novos serviços e alavancagem da experiência a partir do ponto de partida.
A Figura 1 tem como objetivo apresentar os principais elementos que compõem a
arquitetura da solução de PFM realizada pela Akropoli. Este documento ilustra questões
relacionadas com a arquitetura de infraestrutura e segurança da informação, não sendo
foco explicitar detalhes sobre a implementação da solução (em nível de camadas de
código).
Figura 1. Arquitetura de Infraestrutura
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Primeiro ponto que se deve observar na Figura 1, é que a arquitetura é dividida em duas
infraestruturas distintas, uma interna à Instituição Financeira (IF), representada pelo
quadro com o seguinte título: “Infraestrutura Inst. Financeira”, e outra mantida e gerenciada
para Akropoli, representado pelo quadro com o seguinte título: “Infraestrutura Akropoli
(exclusiva IF)”.
No quadro Infraestrutura Inst. Financeira existem algumas abstrações que são feitas para
representar elementos que existem dentro da infraestrutura, como:
• Backend canais: essa abstração demonstra os serviços e barramentos que são utilizados
pela IF para receber as requisições dos seus canais com o cliente (por exemplo, os apps),
bem como para fazer o processo de notificação e envio de eventos para os canais.
• Barramento: proxy de acesso aos serviços/operações/dados para que sejam filtradas as
informações.
• Bases Internas / Dados Open Banking: abstração dos repositórios de dados para
consumo pela aplicação, podem estar armazenados em bancos de dados ou serem
disponibilizados na forma de serviços de fila, entre outras possibilidades.
Ainda dentro da infraestrutura interna existe um painel com o título “PFM-IF”, ele
representa uma solução que deve ser desenvolvida, seja pela equipe interna da IF, seja
pela equipe técnica da Akropoli (ou de maneira conjunta), que é responsável por fazer
toda a sincronização dos dados, internos da organização ou provenientes do Open
Banking. Todo dado a ser enviado para o serviço da Infra da Akropoli é primeiramente
anonimizado, não sendo enviado dados pessoais e/ou sensíveis, estando totalmente em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
O sincronizador também é responsável por verificar se existem eventos (alertas,
recomendações, insights, ...) a serem enviados para os canais com os clientes. Essa
verificação é feita a partir do consumo de um serviço de fila de eventos, disponível pela
nuvem da Akropoli. Após coletar o evento da fila, o sincronizador acessa o módulo de
anonimização para buscar as informações pessoais do cliente e enviar para o módulo
atuador, que é responsável em fazer a comunicação com o Backend dos canais e, dessa
forma, enviar o evento para o canal em questão.
O processo de anonimização é muito importante para que se tenha a garantia da
conformidade com a LGPD. Dessa forma todos os dados sensíveis e/ou pessoais dos
clientes devem ser armazenados em uma base interna a organização, onde se deve gerar
um valor numérico, sequencial, para a que seja possível identificar o cliente internamente,
mas que deve ser utilizado como valor único a ser enviado para os serviços na infra da
Akropoli, sem enviar nenhuma informação a mais que possa identificar o cliente. A seguir
são apresentados os DTOs relacionados com cliente e conta a serem enviado para o serviço
de PFM (Infra Akropoli):
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Todos os DTOs são explicitados nos anexos deste documento.
Um campo comum em muitos DTOs é o description, que tem como foco exibir alguma
informação de apresentação para o cliente. Esse campo deve ser mascarado pela
organização, deixando o mínimo de informação necessária para que o cliente consiga
identificar de que conta se trata, quando se tem múltiplas contas em um banco, como:
• Banco do Cliente:
• Conta: xxx.xx4-23
• Conta: xxx.xx7-21
O módulo anonimizador deve garantir que o processo de mascaramento nos campos
description sejam executados de tal forma que não se tenha essa informação “aberta” no
envio para a infra da Akropoli.
Todo o processo de comunicação entre a infraestrutura interna da IF com a infra da
Akropoli é feito a partir de HTTPS que utiliza o protocolo SSL/TLS para criptografia
e autenticação, objetivando que dados enviados não sejam interceptados e lidos por
terceiros. Outro ponto importante é que a infraestrutura da Akropoli não conhece a
infraestrutura da IF, somente a infra da IF pode fazer requisições. Dessa forma, pode-se
criar um túnel de VPN com IP dedicado para garantir o canal único de comunicação da IF
com a infra Akropoli.
Caso seja preferido não utilizar uma VPN, deve-se informar um IP Fixo de saída das
requisições da infraestrutura da IF, para que seja possível gerar um bloqueio a nível de
IP, sendo que não serão permitidas requisições feitas por IPs diferente do registrado,
bem como qualquer tipo de requisição utilizando uma porta diferente da 443 (HTTPS). A
restrição de portas é aplicada tanto na solução de VPN quanto na restrição por IP.
Caso seja do interesse da IF, pode-se adicionar mais uma camada de segurança, aplicando
o protocolo OAuth 2.0, limitando os acessos a partir de processos de autorização.
Sobre a Infra Akropoli, o primeiro ponto a se observar é que ela segue o Modelo Singletenant, ou seja, ela não compartilha nenhum recurso com outros clientes. O ambiente
que é disponibilizado para a Instituição Financeira é exclusivo da IF, não compartilhando
bancos de dados, servidores de aplicação, deploys de aplicações e demais serviços. O
principal motivo para essa decisão é por conta da Segurança. Dessa forma, é possível
personalizar camadas extras de segurança por IF, fazendo com que o ambiente esteja em
conformidade com as normativas internas da organização.
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Importante mencionar que as bases de dados não são expostas, ou seja, elas possuem
restrição de acesso interno ao seu ambiente, bem como os dados que nelas são
armazenados são anonimizados, e, quando possuem campo description para a apresentação,
são devidamente mascarados. O único caminho permitido para acessar a infraestrutura
Akropoli é via as requisições na porta 443 (lembrando que se pode personalizar a porta,
mas sempre será via HTTPS) diretamente nos endpoints. Para a gestão do certificado e das
requisições, é utilizado o servidor de aplicação Apache, que vai se comunicar diretamente
com o deploy da aplicação a partir do Quarkus (Red Hat).
Todo o processo de gestão da fila de eventos4, que deve ser consumida pelo módulo
PFM-IF e que roda na infra interna à IF, é feito a partir de uma fila do Apache Kafka
ligada ao serviço do Apache Nifi, exposto para consumo via servidor de aplicação Apache,
que garante a aplicação dos protocolos SSL/TLS. O serviço do Nifi é visível apenas
internamente ao ambiente.
A arquitetura atual da aplicação está toda montada numa instância EC2 na AWS, que
permite apenas a escalabilidade vertical. Caso seja necessário, pode-se evoluir o deploy
da aplicação para se utilizar conteinerização utilizando Portainer, permitindo, assim, a
escalabilidade horizontal.

3.1 Funcionalidades
O sistema de gerenciamento de finanças pessoais prevê diversas funcionalidades, algumas
das quais foram escolhidas para compor o escopo deste trabalho, dada a limitação de
prazo. As funcionalidades continuarão evoluindo após o fechamento deste trabalho. De
forma geral, as funcionalidades hoje previstas estão resumidas na figura a seguir, e pode
ser acessada no link: https://www.akropoli.com.br.

4 Entende-se como eventos: alertas, recomendações, insights, entre outras ações pode devem ser visualizadas no canal com
o cliente.
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Para este trabalho, são as seguintes funcionalidades escolhidas a serem implementadas:

3.1.1 Extrato agregado de contas
Acesso pelo usuário a um extrato unificado de todas as suas transações de contas, em
que ele poderá enxergar também os saldos diários. E ele tem também a possibilidade de
acessar cada conta individualmente por meio de um simples clique.
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3.1.2 Microinsights
Processamento e oferta de pequenos insights, de forma simples e tempestiva, ao usuário em
pontos chave de sua navegação pelo aplicativo. Os microinsights são informações sobre o
uso dos recursos do usuário que o ajudam a tomar melhores decisões sobre suas finanças
pessoais.
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3.1.3 Meus objetivos
Funcionalidade em que o usuário pode criar objetivos de poupança com propósitos
específicos, conectando-os a um ou mais produtos de investimento. Ele pode definir um
prazo, um valor total a ser atingido e um valor a ser economizado mensalmente. Pode
ainda associar esse objetivo a algum item específico de sua livre escolha (por exemplo,
a compra de um carro). Dessa forma, ele consegue acompanhar se está no caminho de
atingir sua meta.

3.1.4 Meus gastos
Funcionalidade por meio da qual o usuário pode acompanhar como tem gastado seus
recursos por um sistema de categorização de gastos. Dessa forma, ele consegue tanto
entender se seu perfil de consumo tem mudado ao longo do tempo como detectar
movimentos fora de seu padrão. Pode, ainda, optar por fixar metas para tipos de gastos à
sua escolha e acompanhá-los.
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4 Escopo do Protótipo no LIFT
O escopo do protótipo no LIFT será a implementação das quatro funcionalidades
mencionadas no item 4, em infraestrutura de nuvem da AWS. O produto proposto pela
Akropoli está desenhado para ser utilizado nas interfaces das instituições financeiras.
Dessa forma, além da infraestrutura de nuvem, será disponibilizada uma interface
provisória para que as funcionalidades escolhidas sejam demonstradas.
A Akropoli acredita que as funcionalidades escolhidas são representativas do escopo do
produto em construção e irão ilustrar o tipo de experiência que se busca oferecer para este
projeto.

5 Características Inovadoras
Entre as características inovadoras deste projeto destaca-se o uso dos dados oriundos do
Open Finance brasileiro em promover para a instituição financeira a conquista da sua
principalidade diante dos seus concorrentes e junto aos seus clientes a partir da gestão
de finanças das pessoas, que passam a estar empoderados no uso e na destinação de seus
dados financeiros.
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Ao posicionar o produto de Gestão de Finanças Pessoais como a alavanca das estratégias
centradas no cliente, a instituição financeira inova no mercado promovendo a construção
e a oferta de produtos e serviços relevantes aos seus clientes no momento certo e incentiva
o compartilhamento espontâneo dos dados financeiros do Open Banking pelo cliente.
O incentivo ao compartilhamento de informações se dá pela inauguração de uma nova
atividade das instituições financeiras, potencializada pelo Open Finance, de ser o
consolidador do relacionamento financeiro das pessoas com as ofertas e os produtos
disponíveis no mercado, e facilitador de uma atividade já desempenhada, seja de forma
intuitiva, seja de forma mais elaborada, pelas pessoas com o controle de suas finanças.
Isso vai além da oferta de produtos de melhores taxas, melhores limites ou mesmo de
ampliação das aprovações de crédito pelas instituições financeiras e inclusão ao crédito
aos desbancarizados, pois os clientes passam a ter acesso, de forma simples e transparente,
a uma gestão consolidada e integral de suas finanças, que promove o bem-estar financeiro
e aprofunda a responsabilidade, que sempre foi das instituições financeiras, de cuidar do
bem-estar financeiro das pessoas e do sistema nacional.
A disponibilização de microinsights e recomendações sobre os padrões de uso, economias
e gastos dos clientes promove um auxílio inovador na tomada de decisão sobre a vida
financeira das pessoas, utilizando, de forma intensiva, a tecnologia como facilitador
da educação financeira, e contribui com a os objetivos de responsabilidade social das
instituições.
As funcionalidades de agregação de contas, consolidação de extratos, categorização das
transações geradas pelo uso e consumo financeiro dos clientes, tratadas e oriundas do
consentimento do Open Banking, são características que complementam as inovações
mencionadas sobre a solução de gestão financeira pessoal apresentada neste projeto.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
Este projeto facilita aos usuários do Sistema Financeiro Nacional o desenvolvimento
responsável das finanças pessoais, incentivando o compartilhamento de informações
dos clientes entre os participantes do Open Finance, reduzindo, assim, a assimetria
informacional e capacitando as instituições financeiras a alavancarem seus portfólios
de produtos e serviços, reduzindo suas inadimplências e tornando seus resultados mais
sustentáveis.
Desta forma, destacamos algumas das principais contribuições:
• Educação financeira: o produto deste projeto, gestor de finanças pessoais (PFM)
entrega ao cliente das instituições financeiras os dados agregados, consolidados e
categorizados de seus gastos e ganhos, deixando, de forma clara, onde e como ocorrem
suas transações. Além disso, ao fornecer informações úteis por meio de insights e
recomendações sobre a melhor forma de economizar ou de atingir suas metas, há uma
contribuição inestimável para a educação financeira das pessoas, auxiliando na tomada
de decisões sobre suas finanças de forma prática e garantindo a sua autonomia com o
amparo tecnológico na busca de seu bem-estar financeiro.
• Melhor tomada de decisão dos tomadores de crédito e usuários do SFN: estes,
ao receberem de forma fácil e inteligente a visão consolidada de suas contas e as
recomendações sobre suas finanças, possuem melhores condições para organizar
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•

•

•

•

•

•

sua vida financeira, aumentando a segurança de pagamento de seus compromissos e
contratando produtos de crédito de forma mais inteligente e segura.
Facilita o acesso financeiro para não bancarizados: uma vez que os bancos digitais
oferecem maior amplitude de captação de novos clientes e processos alinhados que
tornem mais fácil a entrada de clientes antes desprovidos de serviços financeiros,
o serviço de gestão financeira pessoal facilita o bem-estar financeiro, auxiliando
a administração das finanças pessoais desses novos clientes, que carecem de uma
assistência mais dedicada ao iniciarem e formalizarem seu acesso ao crédito.
Alinhamento com a agenda ESG: as melhorias obtidas para o bem-estar financeiro
das pessoas contribuem positivamente com a responsabilidade social e com o
desenvolvimento saudável da sociedade. Os dados oriundos do Open Finance, em
sincronia com um maior empoderamento dos clientes bancários, provocam uma
transformação no papel das instituições financeiras, que deverão ficar mais atentas na
oferta, na gestão, na precificação e na experiência que proverão aos seus clientes em seus
canais de relacionamento, abrindo uma nova oportunidade de negócios ao facilitarem o
bem-estar financeiro das pessoas. Isso se reverterá em uma sociedade mais equilibrada,
com melhor esclarecimento sobre o seu potencial de consumo, financeiro e mais atenta
no seu papel social. Além disso, com a redução da assimetria de informações existente
no mercado brasileiro atual, irá favorecer a própria governança e a regulação do mercado
de uma maneira sistêmica e transparente.
Melhor distribuição de produtos e serviços bancários dos agentes financeiros:
isso acontece de duas formas – a primeira, demandada pelos usuários e tomadores de
crédito, que, ao receberem a informação organizada e integral de sua vida financeira,
empoderam-se com conhecimento sobre suas reais necessidades de crédito e da
compreensão do comprometimento de sua renda com despesas financeiras e potencial
de consumo. A segunda forma é promovida pelas instituições financeiras, que passam
a ter uma visão holística da vida financeira de seus clientes e de seus futuros clientes
e, assim, capacitam-se a tomar decisões mais sustentáveis sobre a distribuição de
seus produtos e serviços de acordo com o perfil de cada cliente e em linha com seus
resultados esperados.
Melhor domínio da inadimplência e da precificação de produtos: com o acesso à
informação sobre o comportamento financeiro dos clientes, as instituições financeiras
serão capazes de dimensionar melhor o volume de crédito e a precificação correta de
seus produtos a fim de obter um spread financeiro mais saudável e ajustado ao cliente.
Além disso, com as recomendações e os insights gerados pelo gerenciador financeiro,
os clientes poderão programar e ajustar os seus orçamentos para garantir os fluxos de
pagamento de seus compromissos financeiros.
Melhor prevenção à fraude: o acesso em tempo real e o tratamento correto de suas
transações integrais do Open Finance podem suportar técnicas avançadas para
identificar e reduzir os custos relacionados a diversas situações onde a fraude ocorre,
como fraude de pagamentos, fraude transacional, falsa identidade ou fraude em pedidos
de crédito. Com um maior compartilhamento de informações, são coletadas mais
evidências e pistas para sinalizar atividades suspeitas, e isso alavanca as instituições no
desenvolvimento de sua modelagem preditiva de fraude, tornando seus processos mais
eficazes.
Redução de custo operacional das instituições com a obtenção e intermediação
de dados: com o incentivo da captura de dados do Open Finance por meio de entrega
de valor pelo gerenciamento de finanças pessoais (PFM), há redução de custo de
obtenção de dados que atualmente é realizado mediante processos de enriquecimento
em empresas de intermediação de dados, pois parte relevante dessas informações se
tornarão disponíveis diretamente com o consentimento do cliente e acessadas pelas
APIs do Open Finance. Além disso, há uma melhoria na experiência e no relacionamento
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entre instituições e pessoas, dado que a instituição receberá a informação de forma
transparente e consentida pelo cliente.
• Melhoria na alocação da força de trabalho e eficiência operacional: com a
consolidação dos dados e das transações do cliente, as instituições passam a ter uma
visão mais apurada de como alocar e direcionar melhor os seus esforços, priorizando
regiões e centros comerciais de maior potencial de resultados, grupos de clientes de
maior interesse e atribuindo pessoal às atividades de maior valor e direcionando recursos
de forma eficiente. Isso ajudará as instituições a concentrar melhor sua atenção com
clientes de alto risco, reduzir o atrito em clientes com baixo risco e, consequentemente,
recuperar mais dívidas e alavancar resultados financeiros.

7 Restrições
As funcionalidades previstas pela solução de gestão de finanças pessoais dependem do
compartilhamento dos dados financeiros via Open Banking, com o consentimento das
pessoas. Dessa forma, a solução depende da experiência e da facilidade que os agentes
facilitadores de consentimento provêm em suas interfaces e de como os dados são obtidos
e disponibilizados.
Além disso, a segurança envolvida durante o processo de consentimento e o processo de
validação dos acessos aos dados consolidados dos clientes na interface do gerenciador de
finanças, PFM, deverá ser tratada com extrema importância para que as pessoas se sintam
confiantes em usar a solução. Assim, processos e aplicações que forneçam confiança no
uso e no compartilhamento dos dados também deverão ser considerados na arquitetura
das instituições financeiras.
Outra característica importante da solução de gerenciamento de finanças pessoais é a sua
amplitude de funcionalidades e a constante evolução nas entregas das experiências aos
usuários finais. Assim, o desenvolvimento de produtos analíticos com técnicas avançadas
de aprendizado de máquina, ferramentas de análise aumentada e de experiência de usuário
são fundamentais para evoluir e manter o produto.
Por último, com o aumento da quantidade de dados obtidos dos clientes, há desafios na
capacidade de armazenamento de dados na nuvem e na demanda de GPUs, podendo haver
restrições de custos e de performance da solução ao tratar uma quantidade enorme de
informações.

8 Conclusão
No momento, o cenário de Open Banking no Brasil está em plena evolução e com diversas
opções e possibilidades para a construção de proposta de valor em discussão, e com os
verdadeiros vencedores e perdedores ainda a serem conhecidos.
Por um lado, os novos entrantes no mercado financeiro e as fintechs estão buscando
ativamente por essas oportunidades, disputando os mesmos clientes e com produtos
muito similares aos já existentes no mercado. Ao mesmo tempo, é muito provável que os
bancos tradicionais continuem a ser uma parte significativa do ecossistema, mesmo com o
relacionamento com o cliente sendo reduzido e compartilhado dentro de uma arena ainda
mais competitiva.
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Na busca da diferenciação, as instituições deverão exercer o seu novo papel com facilidade
e transparência com o cliente, dado que este passa a ser o grande orquestrador de suas
transações financeiras, que são os recursos fundamentais para a construção dos modelos
de negócios campeões.
A conquista desses dados passa pela obtenção da preferência do cliente com a instituição
financeira, que deverá o mais rapidamente possível entregar informação útil e simples
para o cliente ter o seu bem-estar financeiro elevado, de forma a ter incentivos reais para
compartilhar a visão integral de suas finanças com a instituição.
Sistemas modernos de gerenciamento de finanças pessoais, como o proposto neste projeto,
são uma forma inteligente, socialmente responsável e que agregam valores adicionais com
o entendimento analítico das transações que podem ser utilizados para a melhoria dos
resultados internos da instituição, assim como facilitam e entregam, de maneira simples,
sobre o entendimento completo das finanças pessoais aos clientes da instituição.
Com a familiarização acelerada de instrumentos tecnológicos e a adesão exponencial
das pessoas com soluções financeiras e acesso aos bancos digitais, alavancados com o
estado atual de pandemia, a diferenciação por produtos que facilitem a vida das pessoas
nos diversos canais das instituições financeiras será um grande ponto de aquisição e de
aumento no relacionamento com clientes.
Dessa forma, será imperativo para as instituições entender e responder a essas mudanças,
reinventar ofertas, ajustar modelos de negócios e forjar parcerias bem-sucedidas com
fintechs ou empresas de tecnologia, para garantir sucesso e relevância contínuos.

59
59

Referências
ASIF, Chandana; OLANREWAJU, Tunde; SAYAMA, Hiro; VIJAYASRINIVASAN, Ahalya. Financial services
unchained: The ongoing rise of open financial data. McKinsey & Company, Jul. 2021. Disponível em:
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/financial-services-unchained-theongoing-rise-of-open-financial-data.
DIAS, Filipe José Teixeira. Estudo de Segurança dos Protocolos SSL/TLS. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Informática) – Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 2016. Disponível em: https://
core.ac.uk/download/pdf/302870637.pdf.
GOV.UK. UK Competition and Markets Authority, “Tackling the loyalty penalty,”. 28 Sept. 2018.
Disponível em: https://www.gov.uk.
KPMG. Estratégia de negócios e novos modelos operacionais – Open Banking, 2021. Disponível em:
https://home.kpmg/br/pt/home/industrias/servicos-financeiros/open-banking/estrategias-negocios.html.
PIRES, Clênia de Oliveira; MACAGNAN, Clea Beatriz. Governança corporativa e assimetria de informação:
uma revisão desta relação. Revista Brasileira de Administração Científica, Aquidabã, v. 4, n. 4, jul./ago./
set/out./nov./dez. 2013. ISSN 2179‐684X. DOI: http://dx.doi.org/10.6008/ESS2179‐684X.2013.004.0005.
PLAITAKIS, Ariadne; STASCHEN, Stefan. Open Banking: How to Design for Financial Inclusion.
Washington, D.C.: CGAP, 2020. (Working Paper). Disponível em: https://www.cgap.org/sites/default/files/
publications/2020_10_Working_Paper_Open_Banking.pdf.
PORTAL TERRA. Estudo diz: 98,1% da população brasileira utiliza a internet pelo celular. 9 fev. 2021.
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/estudo-diz-981-da-populacao-brasileira-utiliza-ainternet-pelo-celular,180868d7991534050728fad8372f4c5eylhbd9jm.html Acesso em: 19 ago. 2021.
MOREIRAS, L. M. F. Os efeitos da governança corporativa sobre a informação assimétrica. Tese
(Doutorado em Administração de Empresas) – Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2010.
TEIXEIRA FILHO, Sócrates Arantes. Segurança da Informação Descomplicada. Brasília: [S./n.], 2015.
VARGAS, Isadora Formenton; SANTOS, Nicolas Peixoto dos. A Inclusão Financeira por meio de Plataformas
Digitais: experiências de países emergentes e análise do estado da arte no Brasil. Revista da PGBC, v. 14, n.
2, p. 49-62, dez. 2020. Disponível em: https://revistapgbc.bcb.gov.br/revista/article/view/1078/56.
VEIGA, Ricardo Teixeira; AVELAR, Cátia; MOURA, Luiz Rodrigo Cunha; HIGUCHI, Agnaldo Keiti. Validação de
Escalas para Investigar a Gestão Financeira Pessoal. RBGN – Revista Brasileira de Gestão de Negócios,
São Paulo, v. 21, n. 2, abr./jun. 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbgn/a/XsczRBPK7JZsqNCwnw
BDWPx/?lang=pt.

60
60

Anexos – DTOs
Esta seção está organizada por unidade de informação necessária para alimentar os serviços de PFM. Para
cada unidade de informação são apresentados os DTO (Objeto de Transferência de Dados) esperados a
serem submetidos para os endpoints da API de PFM.
Cliente
Nome

Armazenar lista de clientes

Endpoint

/pfm-service/clients-batch

DTO

[
{
“id”: 0
}
]
Conta

Nome

Armazenar lista de contas

Endpoint

/pfm-service/accounts/accounts-batch

DTO

[
{
“accountId”: 0,
“institutionId”: 0,
“clientId”: 0,
“number”: “string”,
“accountType”: “PRE_PAGO”,
“description”: “string”,
“accountPreSubType”: “INDIVIDUAL”,
“accountPreType”: “CONTA_DEPOSITO_A_VISTA”,
“branchCode”: 0,
“checkDigit”: “string”,
“currency”: “string”
}
]
Transação

Nome

Armazenar lista de transações pré-pagas

Endpoint

/pfm-service/batch-pre-paid-transactions

DTO

[
{
“transactionId”: 0,
“accountId”: 0,
“date”: “string”,
“amount”: 0.1,
“currency”: “BRL”,
“operationType”: “CREDITO”,
“type”: “POS_PAGO”,
“description”: “string”,
“completedAuthorisedPaymentType”: “TRANSACAO_EFETIVADA”,
“modality”: “TED”,
“partieBranchCode”: “string”,
“partieCheckDigit”: “string”,
“partieCnpjCpf”: “string”,
“partieCompeCode”: “string”,
“partieNumber”: “string”,
“partiePersonType”: “PESSOA_NATURAL”
}
]
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Nome

Armazenar lista de transações pós-pagas

Endpoint

/pfm-service/batch-post-paid-transactions

DTO

[
{
“transactionId”: 0,
“accountId”: 0,
“date”: “string”,
“amount”: 0.1,
“currency”: “BRL”,
“operationType”: “CREDITO”,
“type”: “POS_PAGO”,
“description”: “string”,
“creditCardId”: 0,
“invoiceId”: 0,
“numberOfInstallments”: 0,
“installmentDescription”: “string”,
“paymentType”: “A_VISTA”,
“creditCardTransactionType”: “PAGAMENTO”,
“invoicePostDate”: “string”,
“creditLineType”: “CREDITO_A_VISTA”,
“feeType”: “ANUIDADE”,
“feeTypeAdditionalInfo”: “string”,
“mccCode”: “string”,
“otherCreditType”: “CREDITO_ROTATIVO”,
“transactionalAdditionalInfo”: “string”
}
]
Saldo

Nome

Armazenar saldo

Endpoint

/pfm-service/balance

DTO

{
“accountId”: 0,
“availableBalance”: 0,
“availableBalanceApAuto”: 0,
“balanceId”: 0,
“blockedBalance”: 0,
“clientId”: 0,
“currency”: “string”,
“requestDate”: “string”
}
Cartão de crédito

Nome

Armazenar cartão de crédito

Endpoint

/pfm-service/creditcards

DTO

{
“id”: 0,
“clientId”: 0,
“institutionId”: 0,
“identificationNumber”: “string”,
“name”: “string”,
“accountId”: 0,
“productType”: “BASICO_INTERNACIONAL”,
“productAdditionalInfo”: “string”,
“creditCardNetwork”: “VISA”,
“networkAdditionalInfo”: “string”,
“isMultipleCreditCard”: true
}
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Fatura
Nome

Armazenar fatura

Endpoint

/pfm-service/bills

DTO

{
“accountId”: 0,
“billAmount”: 0,
“billId”: 0,
“chargeAmount”: 0,
“chargeType”: “string”,
“dueDate”: “string”,
“hasInstallments”: true,
“minimumPaymentAmount”: 0,
“payDay”: “string”,
“paymentAmount”: 0,
“requisitionDate”: “string”
}
Limites

Nome

Armazenar limite de conta com tipo depósito à vista

Endpoint

/pfm-service/overdraft-limit

DTO

{
“accountId”: 0,
“limitId”: 0,
“overdraftContractedLimit”: 0,
“overdraftContractedLimitCurrency”: “string”,
“overdraftUsedLimit”: 0,
“unarrangedOverdraftAmount”: 0
}

Nome

Armazenar limite de um cartão de crédito

Endpoint

/pfm-service/credit-card-limit

DTO

{
“availableAmount”: 0,
“consolidationType”: “string”,
“creditCardId”: 0,
“creditCardLimitId”: 0,
“creditLineLimitType”: “string”,
“isLimitFlexible”: true,
“limitAmount”: 0,
“limitAmountCurrency”: “string”,
“lineName”: “string”,
“lineNameAdditionalInfo”: “string”,
“registerDate”: “string”,
“usedAmount”: 0
}
Operação de crédito

Nome

Armazenar contrato de operação de crédito

Endpoint

/pfm-service/contracts/financing-credit-operation
/pfm-service/contracts/invoice-financings-credit-operation
/pfm-service/contracts/loan-credit-operation
/pfm-service/contracts/unarranged-accounts-overdraft-credit-operation
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DTO

{
“clientId”: 0,
“contract”: {
“amortizationDescription”: “string”,
“amortizationType”: “string”,
“cet”: 0,
“charges”: [
{
“chargeRate”: 0,
“chargeType”: “string”,
“contractId”: 0,
“descriptionCharge”: “string”,
“id”: 0
}
],
“cnpjCode”: “string”,
“contractAmount”: 0,
“contractDate”: “string”,
“contractId”: 0,
“contractNumber”: “string”,
“contractProductType”: “string”,
“creditOperationId”: 0,
“currency”: “string”,
“disbursementDate”: “string”,
“dueDate”: “string”,
“fees”: [
{
“chargeDescription”: “string”,
“contractId”: 0,
“feeAmount”: 0,
“feeChargeType”: “string”,
“feeCode”: “string”,
“feeName”: “string”,
“feeRate”: 0,
“id”: 0
}
],
“firstInstalmentDueDate”: “string”,
“instalmentDescription”: “string”,
“instalmentPeriodicity”: “string”,
“interestRates”: [
{
“calculationDescription”: “string”,
“contractId”: 0,
“id”: 0,
“informationDescription”: “string”,
“interestRateType”: “string”,
“postFixedRate”: 0,
“preFixedRate”: 0,
“referentialRateIndexerDescription”: “string”,
“referentialRateIndexerSubType”: “string”,
“referentialRateIndexerType”: “string”,
“taxPeriodicityType”: “string”,
“taxType”: “string”
}
],
“ipocCode”: “string”,
“productName”: “string”,
“productSubType”: “string”,
“registrationDate”: “string”,
“settlementDate”: “string”

},
“id”: 0,
“institutionId”: 0,
“productType”: “EMPRESTIMOS”
}
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Nome

Armazenar garantia de operação de crédito

Endpoint

/pfm-service/warranties/financing-credit-operation
/pfm-service/warranties/invoice-financings-credit-operation
/pfm-service/warranties/loan-credit-operation
/pfm-service/warranties/unarranged-accounts-overdraft-credit-operation

DTO

{
“CreditOperationProductType”: “string”,
“currency”: “string”,
“id”: 0,
“idCreditOperation”: 0,
“value”: 0,
“warrantySubType”: “string”,
“warrantyType”: “string”,
“creditOperationProductType”: “string”
}

Nome

Armazenar pagamento de operação de crédito

Endpoint

/pfm-service/payments/financing-credit-operation
/pfm-service/payments/invoice-financings-credit-operation
/pfm-service/payments/loan-credit-operation
/pfm-service/payments/unarranged-accounts-overdraft-credit-operation

DTO

{
“creditOperationId”: 0,
“currencyType”: “string”,
“isOverInstallmentPayment”: true,
“overInstallment”: {
“listOfCharges”: [
{
“chargeAdditionalInfo”: “string”,
“chargeAmount”: 0,
“chargeId”: 0,
“chargeType”: “string”
}
],
“listOfFees”: [
{
“feeAmount”: 0,
“feeCode”: “string”,
“feeId”: 0,
“feeName”: “string”
}
]
},
“paidAmount”: 0,
“paidDate”: “string”,
“paymentId”: 0,
“overInstallmentPayment”: true
}

Nome

Armazenar parcela de operação de crédito

Endpoint

/pfm-service/installments/financing-credit-operation
/pfm-service/installments/invoice-financings-credit-operation
/pfm-service/installments/loan-credit-operation
/pfm-service/installments/unarranged-accounts-overdraft-credit-operation

DTO

{
“creditOperationId”: 0,
“instalmentId”: 0,
“instalmentType”: “string”,
“registerDate”: “string”,
“remainingInstalmentType”: “string”,
“totalNumberOfDueInstalment”: 0,
“totalNumberOfInstalment”: 0,
“totalNumberOfPaidInstalment”: 0,
“totalNumberOfPastDueInstalment”: 0,
“totalNumberOfRemainingInstalment”: 0
}
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Finanças para entregadores e
motoristas
Matheus Parreira Machado1
João Eliandro Germano Gomes2

Inteligência de dados é um processo de coleta e organização de
informações, estruturadas ou não, integrando-as a sistemas que farão a
sua análise e interpretação a fim de fornecer insumos de qualidade para
a melhor tomada de decisão. O mercado informal e sub-bancarizado
no Brasil é enorme e são inúmeras as restrições impostas para que
essas pessoas possam acessar serviços e produtos financeiros, muito
disso em função da ausência de dados de qualidade disponíveis a seu
respeito. Diante desse cenário, propõe-se, por meio deste documento,
o desenvolvimento de uma Central de Inteligência de Dados para que,
mediante as informações coletadas, seja possível promover a inclusão
financeira dos participantes do mercado de entregas e transporte no
país, gerando maior competitividade a partir da correta análise de sua
capacidade financeira.
Palavras-chave: dados; crédito; inclusão; competitividade; inovação;
LIFT; Banco Central; risco de crédito; score; open banking; open finance;
entregadores; motoristas; desbancarizados; sub-bancarizados.
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Introdução
O mercado informal no Brasil é imenso. Apenas em 2019, congregou milhões de
trabalhadores e ultrapassou a cifra de R$ 1 trilhão, o equivalente a 16.9% do PIB nacional.
Aproximadamente 15% desse grupo de informais é composto por entregadores e
motoristas que trabalham conectados a aplicativos (de entrega, mobilidade e transporte).
Segundo um levantamento da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a quantidade de
operadores nesse mercado aumentou cerca de 30% no ano de 2020, como um efeito direto
da pandemia. Em especial, pelo caráter da informalidade e pela baixa quantidade de dados
de qualidade à disposição, esses indivíduos são colocados à margem do Sistema Financeiro
Nacional e não são contemplados por produtos e serviços a taxas competitivas e justas.
A partir de soluções financeiras adequadas, é possível que esse público seja devidamente
incluído no Sistema Financeiro Nacional. Entende-se, entretanto, que é preciso conhecer
a sua realidade para, só então, apontar suas necessidades e, naturalmente, os produtos e
serviços que podem ser ofertados de forma a promover a melhoria em sua qualidade de
vida, e torná-los mais competitivos diante do mercado sem onerá-los, de forma indevida,
sobre a sua capacidade de adimplência.
Posto isso, a coleta e o devido tratamento de seus dados por meio da Central de
Inteligência de Dados têm por objetivo gerar informações de qualidade em relação à sua
realidade, necessidades pessoais e histórico de comportamento e gastos financeiros. Uma
atuação com o olhar de integrar, incluir e fortalecer o poder de crédito de entregadores e
motoristas, profissionais com cargas horárias exaustivas, fluxo de caixa contínuo, motores
da economia mundial durante a pandemia e que, ainda assim, não conseguem se inserir de
forma competitiva no mercado.
A otimização da renda do usuário é um exemplo de solução que visa à melhoria da
qualidade de vida por meio do acesso aos dados identificando como melhorar sua
performance no trabalho, mostrando alternativas de consumo do mesmo tempo que ele já
despende em sua atividade, mas com maiores ganhos.
É preciso dedicar um olhar à inclusão financeira e social. Segundo dados do Pnad-Covid
(2020 apud UFBA, 2020), além de termos tido um crescimento vertiginoso que saltou de
pouco mais de 500 mil condutores de motocicletas (entregadores e motoboys), em 2012,
para 729.675, em 2020, a proporção de negros, em maio de 2020, era de 58,8% entre os
motoristas, de 65,8% entre os motoboys, e 61,7% entre os entregadores, além de grande
parte desse público configurar-se como de baixa renda.
Em um levantamento realizado pelo projeto “Caminhos do Trabalho”, do Núcleo de
Estudos Conjunturais da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (2020),
antes da pandemia, 31,2% dos motoristas e entregadores ouvidos informavam ter sua
remuneração inferior ao salário mínimo. No entanto, esse número subiu para 47,9% no
período de pandemia, em parte motivado pelo aumento do número de trabalhadores, mas
também pela redução do poder de compra em função da inflação crescente.
Considerando-se as jornadas exaustivas e a remuneração baixa, compreender os dados dos
usuários e auxiliá-los no processo de tomada de decisão é fundamental para a sua inclusão
no mercado e melhoria de sua qualidade de vida.
É nesse contexto que o projeto “Finanças para Entregadores e Motoristas” propõe a
criação de uma Central de Inteligência de Dados que compile as informações extraídas,
os dados, estruturados ou não, e gere insights, relatórios e percepções importantes para a
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devida inclusão e oferta de serviços e produtos que sejam adequados às necessidades dos
usuários.
A metodologia utilizada para a definição dos dados a serem extraídos é inspirada
nas já utilizadas por órgãos de análise de crédito, tais como o Serasa e o Boa Vista,
além de documentos disponíveis acerca do tema, tais como o artigo Risco de Crédito:
Desenvolvimento de modelo Credit Scoring para a gestão da inadimplência de uma instituição
de microcrédito, disponível na plataforma do Ipea.
Em adição aos parâmetros já conhecidos, propõem-se alguns diferenciais, como o
incremento que, além do uso de dados extraídos a partir de suas contas em instituições
financeiras, tal qual no modelo tradicional, haverá o acesso às suas informações de
performance no trabalho (Gig Economy), gerando um histórico alternativo de crédito que
permitirá o atendimento adequado às necessidades, desde a correta destinação em relação
a produtos financeiros até o processo de educação financeira, por meio da orientação
para melhor tomada de decisão. A proposta se dá em conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).

1 Objetivos
Com o advento de novas tecnologias e inovações no mercado, o processamento dos dados
pode gerar resultados que irão preencher lacunas no sistema financeiro no que tange à
inclusão e promoção financeira dos desbancarizados e sub-bancarizados.
A coleta de dados, desagregados ou não, gera inúmeras possibilidades junto a parceiros
que vislumbram um grande potencial nesse nicho de mercado, mas não avançam devido
à insuficiência de informações que suportem sua tomada de decisão. A extração de
informações e sua correta análise geram cenários e oportunidades por meio da correta
compilação e uso dos dados.
Tem-se por objetivo a inclusão financeira dos usuários, por meio de um processo
de educação financeira e correta análise dos insumos coletados, promovendo maior
competitividade ao setor e permitindo que esse conjunto de informações gere um novo
modelo de análise de crédito, mais seguro, competitivo e justo para o mercado, premiando,
inclusive, um modelo positivo de análise que considera as ações pró-adimplência do
usuário.
Outro objetivo é a possibilidade do fornecimento de produtos e serviços financeiros
adequados às necessidades dos usuários por meio da avaliação de seus dados e geração de
insights automatizados os tomando como insumos.

2 Fundamentação Teórica
No Levantamento sobre o Trabalho dos Entregadores de Aplicativo no Brasil, publicado pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 2020, ficou evidente a precarização
do trabalho de entregadores no país e a relevância de que esse público seja mais bem
atendido.
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Logo, quando se analisam as variáveis “inclusão social” e “acessibilidade a produtos e
serviços financeiros”, nota-se uma clara barreira para que os motoristas e entregadores
acessem melhores oportunidades na seara financeira.
A base tecnológica para a correta execução do protótipo consiste na utilização de um
modelo matemático que usa informações de comportamento financeiro para predição de
inadimplência com utilização de dados levantados de usuários-teste do projeto “Finanças
para Entregadores e Motoristas” com um levantamento de pelo menos 1 ano de histórico
de dados (transações bancárias etc.).
Dentre as variáveis envolvidas no modelo, destacam-se o histórico de pagamentos, que
detém dados relacionados a contas pagas, contas recebidas, transações de cartão de crédito
etc. e o histórico de dívidas, importante para definir ações negativas dos clientes. No
entanto, na busca de novos dados agregadores e que possam contribuir para a geração de
um novo modelo alternativo de análise de crédito, optou-se por avaliar também os dados
sobre investimentos, gastos essenciais, gastos não essenciais (variável comportamental
importante), outros tipos de movimentação financeira etc.
Para uma análise de alguns usuários-teste do projeto “Finanças para Entregadores e
Motoristas”, foi utilizada uma quantidade de aproximadamente 300 (trezentos) usuários
cadastrados, 103 (cento e três) contas bancárias conectadas, 70 (setenta) contas Gig
conectadas e mais de 23.000 (vinte e três mil) transações de contas bancárias, incluídos
dados de transações Pix, TED, compras no débito, pagamentos diversos (seguro, tarifas
bancárias etc.). Os dados foram extraídos de contas nos seguintes bancos: Nubank, Inter,
Banco do Brasil, Bradesco, Modalmais e Caixa Econômica Federal.
Nas transações, foram levantados dados para entender o comportamento financeiro do
usuário, com análises de entradas, saídas, periodicidade e frequência de gastos mensal e
anual, além de outros dados.
Figura 1. Exemplo real de dados brutos extraídos

Dados extraídos em 15 de outubro de 2021, considerando-se um histórico de 12 meses.
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Figura 2. Exemplo de análise bruta de entrada e saída

Dados extraídos no período 19 de julho de 2021 a 20 de agosto de 2021.

Figura 3. Exemplo de análise bruta de gastos no período anual
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3 Visão Geral
A Central de Inteligência de Dados será implementada no aplicativo disponível para
download, a princípio, apenas na Google Store por meio do aparelho celular, com a coleta
de dados ocorrendo somente com o consentimento do usuário em conformidade com a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Esses usuários serão entregadores e motoristas que farão uso da solução integrando suas
contas bancárias, os aplicativos de entrega e/ou transporte (Gig Economy), e a partir dessas
ações, a solução será capaz de processar os dados coletados, de forma desagregada ou não,
gerando insights e retornos para o fornecimento das soluções adequadas e necessárias a
cada usuário.
Cada pessoa que se cadastrar no aplicativo terá um login e uma senha exclusivos e poderá
gerenciar suas finanças pessoais por meio do aplicativo. Entende-se que esse processo
de gestão financeira pessoal é premissa da educação financeira e a base para a tomada
de decisões de forma consciente. Nesse ambiente, o usuário poderá integrar as contas
apontadas acima e analisar, de forma centralizada/unificada, seus ganhos e gastos.
Com o devido consentimento do usuário e em conformidade com os parâmetros
estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, as seguintes informações serão
coletadas e analisadas:
1. Transações bancárias:
•
•
•
•
•

Data e hora da transação.
Tipo da transação (Pix, TED, pagamento de boleto etc.).
Descrição da transação.
Valor da transação (entrada ou saída).
Valor atual da conta pós transação.

2. Transações de cartão de crédito:
•
•
•
•
•

Data e hora da transação.
Nome do local da transação.
Tipo do local da transação.
Valor da transação.
Valor atual da fatura pós transação.

3. Conta de usuário Gig Economy:
•
•
•
•

Instituição (Uber, Uber Eats, Rappi).
Categoria (motorista ou entregador).
Valor atual na conta.
Valor disponível para retirada da conta.

4. Transações Gig Economy:
•
•
•
•
•

Categoria da transação (transporte e viagem etc.).
Tipo da transação (entrada ou saída).
Valor final da transação (considerando taxas).
Descrição da transação.
Data da transação.
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•
•
•
•
•
•
•

Data e hora de saída e chegada (viagem ou entrega).
Data e hora de requisição (viagem ou entrega).
Geolocalização de saída e chegada (latitude e longitude de viagem ou entrega).
Método de pagamento (pelo app, em dinheiro etc.).
Valor de taxas (favoráveis ou desfavoráveis).
Descrição de taxa.
Referência a taxa (Ex.: taxa por tempo de espera).

A nossa proposta de framework para análise dos dados envolve alguns passos para um
resultado satisfatório:
1. Gestão dos dados:
Implementação de alternativas de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação dos
dados.
Os dados compartilhados pelo usuário no aplicativo, as consultas em bases de dados de
terceiros e o enriquecimento da nossa base com novas informações.
2. Análise dos dados:
Aplicação de ferramentas e métodos para adquirir e avaliar insights de dados obtidos ao
longo do processo.
Toda a elaboração desse novo modelo de análise destaca a relevância de possuirmos uma
base de dados consistente para que o processo de tomada de decisão aconteça de forma
efetiva.
O risco de crédito do cliente é avaliado a partir das suas próprias informações, de seu
histórico, comportamento e de outras variáveis que se mostrem necessárias para a análise
adequada.
É possível complementar a solução de parceiros comerciais com o fornecimento de
informações desagregadas dos usuários.
A correta coleta e análise desse conjunto de dados pode promover a criação de um modelo
único de análise em um nicho de mercado específico e crescente.
A durabilidade do entregador e do motorista nessa função é apontada como um critério de
instabilidade e insegurança, no entanto, busca-se provar exatamente o oposto por meio da
correta análise dos dados.
Em vez de instabilidade e segurança, o indivíduo deve ser visto como flexível e responsável.
No caso dos entregadores e motoristas, ainda que muitos tenham recorrido a essa função
diante de um desemprego, foram capazes de provar que a sua flexibilidade para encontrar
formas de remuneração os torna ainda mais competitivos e seguros para o mercado.
Ao estabelecer parcerias para a oferta de crédito consignado em empresas, no modelo
formal, não há qualquer certeza sobre a durabilidade do funcionário na função e, em
muitos casos, diante da sua saída do trabalho, as instituições financeiras precisam buscar
formas de assegurar a adimplência.
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Sabe-se que é preciso definir uma correta precificação desse público, ofertando produtos
e serviços financeiros devidamente aliados a um bom underwriting, no sentido de diminuir
o risco e torná-los bons potenciais clientes.

3.1 Funcionalidades
A seguir, destacamos as principais funcionalidades do protótipo em questão:

3.1.1 Score alternativo de crédito
Com os dados de movimentações financeiras extraídos com o consentimento do usuário,
após o devido cadastro de suas contas, é gerado automaticamente um score com base em
seu histórico de transações.
Dessa forma, os dados sincronizados são utilizados para a geração de uma pontuação
(entre 0 e 100) considerando os bons hábitos financeiros do usuário durante determinado
período de tempo.

3.1.2 Modelo matemático de predição de inadimplência
Essa é uma funcionalidade que determina a pontuação do usuário por meio da proposição
de um modelo estatístico constituído para identificar a probabilidade de um usuário pagar
ou não as suas contas (modelo de previsão de inadimplência).
O conjunto de dados levados em consideração para a geração desse modelo são o histórico
positivo de pagamentos e o histórico negativo (dívidas).
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4 Escopo do Protótipo no LIFT
O protótipo a ser desenvolvido durante o processo do LIFT resultará na implementação
de um modelo alternativo, de forma digital, para análise de crédito focado no mercado de
trabalhadores autônomos.
A equipe de trabalho do projeto considera que apenas alguns dados serão considerados
nesta etapa e, verificando-se a viabilidade do novo modelo de análise de crédito, este será
incrementado.
Nessa primeira fase, o modelo será aplicado a usuários ligados a aplicativos de transporte
e entrega (Gig Economy). Essa solução consiste em 3 (três) pontos: a) a acessibilidade
aos dados em conformidade com a LGPD; b) o tratamento dessas informações de forma
eficiente; e c) os ajustes tecnológicos necessários para sua operacionalização.

4.1 Da acessibilidade aos dados
A acessibilidade consiste em facilitar o processo de obtenção dos dados com o usuário,
simplificando a conexão com outras plataformas bancárias e aplicativos de entrega e
transporte de passageiros.
Essa conexão deve se dar de forma a permitir a extração dos dados necessários para a
correta análise do perfil de crédito do usuário. Destaque-se a necessária adequação à Lei
Geral de Proteção de Dados desde o momento da conexão até a utilização dos dados.

4.2 Do tratamento das informações
O tratamento das informações dar-se-á por meio de algoritmo capaz de integrar as
informações de histórico bancário, as variáveis comportamentais e outros dados relevantes
para o resultado da pontuação do score.
É importante ressaltar a possibilidade de parceria com outras instituições para o
enriquecimento dos dados e a melhor análise de crédito.

4.3 Ajustes tecnológicos
Finalmente, o terceiro ponto a ser tratado está na infraestrutura tecnológica e capacidade
de processamento dos dados. Desde o processo de integração bancária até o resultado
do score do usuário, a tecnologia precisa estar integrada e conversando de forma a trazer
robustez e eficiência à solução.

5 Características Inovadoras
Atualmente, os modelos de análise financeira são baseados em dados tradicionais e
constantes, muitas vezes, apenas de bancos das próprias empresas e instituições. Aqueles
cidadãos que possuem um histórico financeiro consistente acabam recebendo mais ofertas
e oportunidades, enquanto aqueles que ainda não estão devidamente inseridos no Sistema
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Financeiro Nacional, seja por ausência de informações, seja por sua idade, seja por sua
condição financeira, ficam afastados de bons produtos e serviços financeiros.
Fala-se muito de inclusão financeira e social, mas essa transformação ainda precisa de
mais reforço para realmente acontecer.
Um modelo de análise inovador baseado em dados que comprovam que um mercado
informal e sub-bancarizado tem grande potencial de crescimento e consumo de produtos
e serviços financeiros, provando a competitividade desse setor, revoluciona esse cenário
e permite a entrada de novos consumidores, bem como sua devida inserção no Sistema
Financeiro Nacional.
Considera-se o uso desses dados até então desconhecidos como algo de caráter inovador,
pois pode modificar a percepção a respeito desses usuários no que tange à adimplência,
perfil de risco etc.
Outra característica inovadora importante é o uso de um conjunto de dados mais amplo
que considera dados diversos do usuário, tais como a performance nos aplicativos em que
atua e, por exemplo, seus gastos e nível de adimplência com as chamadas Utilities, contas
de água, luz, telefone e gás.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
O presente projeto trabalha fortemente as vertentes da Inclusão e da Competitividade,
duas dentre as cinco dimensões escolhidas pelo Banco Central.
Aumentar a participação de profissionais informais no mercado, podendo oferecer
melhores serviços e produtos financeiros a juros mais baixos, é um sinônimo de
democratização financeira.
Além disso, é inevitável citar a dimensão da Educação, pois, por meio do modelo
alternativo de análise de crédito proposto, há o estímulo por decisões financeiras mais
conscientes e benéficas para os usuários, buscando-se afastar o risco de inadimplência
e acúmulo de dívidas, e, de forma contrária, fortalecendo a chance de poupar e maiores
conquistas.
Há inúmeras possibilidades que podem ser vislumbradas e seriam interessantes para o
Sistema Financeiro Nacional, mas uma que se destaca é a criação de um canal de consumo
do microcrédito, um crédito com valores mais baixos e a custos acessíveis à população de
baixa renda.

7 Restrições
As restrições encontradas estão nas soluções tecnológicas que viabilizam a integração
das contas bancárias e dos aplicativos de transporte e entrega. Diante disso, o projeto
“Finanças para Entregadores e Motoristas” tem trabalhado em soluções próprias e na
criação de segundas camadas, ativando uma solução reserva em caso de falha da principal.
Outra restrição até então é o efetivo acesso por parte dos aplicativos bancários e de
transporte e entrega. No entanto, com a vigência do Open Banking e o devido encaixe
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formal da startup nos termos, acredita-se que com o acesso sendo concedido pelo usuário,
isso deixará de ser uma restrição.
Por fim, outra restrição que pode ser apontada está na maturação do modelo alternativo
de crédito em desenvolvimento. Por ser uma solução inovadora e inédita no mercado,
entende-se que, com o aumento da quantidade de dados disponíveis para análise e mais
testes sendo realizados, tende a alcançar um estágio ótimo para obtenção e compilação
dos dados, bem como para a geração de insights e relatórios.

8 Conclusão
Incontestavelmente, existe uma necessidade de inclusão e promoção financeira de
milhões de brasileiros, sendo, em uma absoluta maioria, pertencentes às classes sociais
mais baixas.
O projeto que se propõe vai além de um caráter meramente financeiro: ele tem um viés
social que predomina nas suas propostas.
Diante do desenvolvimento e amadurecimento de um modelo de crédito que inclua e não
exclua, promova e não denigra, é possível vislumbrar um processo gradual de inserção de
milhões de indivíduos no Sistema Financeiro Nacional.

76
76

Referências
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB. Crédito ampliado às empresas: comportamento e perfil. Estudo
Especial n. 50, 2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/
EE050_Credito_ampliado_aas_empresas_comportamento_e_perfil.pdf. Acesso em: 3 out. 2021.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA. Projeto Caminhos do Trabalho: Tendências, Dinâmicas
e Interfaces, do local ao global. ago. 2020. Disponível em: http://abet-trabalho.org.br/wp-content/
uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-de-Levantamento-sobre-Entregadores-por-Aplicativos-no-Brasil.pdf.
Acesso em: 17 set. 2021.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Risco de Crédito: Desenvolvimento de modelo
Credit Scoring para a gestão da inadimplência de uma instituição de microcrédito. 2008. Disponível em:
https://www.ipea.gov.br/ipeacaixa/premio2006/docs/trabpremiados/IpeaCaixa2006_Profissional_02lugar_
tema03.pdf. Acesso em: 16 set. 2021.

77
77

Formalização da operação de
crédito 100% digital
Pedro Carvalho Santana1
Leonardo Caixeta Martir2

A tecnologia transforma a maneira como as pessoas se relacionam
e permite a criação de novos modelos de negócio. Com base nisso,
startups são criadas visando resolver problemas enfrentados por
indústrias.
No contexto da pandemia de covid-19, empresas intensificaram o uso de
tecnologia para continuar seus processos operacionais e aumentaram
seus esforços nesse segmento. Antes um diferencial, hoje essencial.
A regulamentação do mercado financeiro permitiu a entrada de novos
competidores, incentivando instituições a investirem no relacionamento
digital com seus clientes.
Neste projeto do LIFT, apresentamos a Plataforma de Formalização da
Operação de Crédito 100% Digital, desenvolvida pela Crédito Express,
em consonância com a legislação brasileira.

1 pedro@creditoexpress.com.br
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1 Fundamentação Teórica
Acompanhando o movimento global impulsionado pela tecnologia, o Banco Central do
Brasil (bcb) regulamentou, em 2018, as Fintechs, por meio da Resolução nº 4.656, de 26
de abril de 2018 (bcb, 2018a). Nela, as Sociedades de Crédito Direto e as Sociedades de
Empréstimo entre Pessoas foram autorizadas a emitir contrato ou título de crédito por
meio de plataforma eletrônica.
Com a regulamentação das Fintechs (Resolução nº 4.656), o bcb tornou pública a
Resolução 4.658, de 26 de abril de 2018, que estabelece a obrigação de uma política de
segurança cibernética (bcb, 2018b).
Ainda em 2018, o Governo Federal sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, que tem o objetivo de proteger os dados e garantir a
privacidade das pessoas (BRASIL, 2018).
No ano seguinte, a Medida Provisória nº 897/2019 alterou determinados dispositivos da Lei
nº 10.931/2004, passando a prever a possibilidade da emissão escritural da CCB mediante
lançamento em sistema eletrônico, “… desde que possa ser garantida a inequívoca
identificação do seu signatário” (CRUZ; SALOMÃO; TSUBAKE, 2019, [S./p.]).
O Sistema de Pagamentos Instantâneo (Pix) surgiu em 2020, viabilizando que transações
sejam feitas 24/7 em no máximo 10 segundos.
Em seguida, dividido em fases, o Bcb começou a implementação do Open Banking
(Sistema Financeiro Aberto), entregando ao consumidor o maior controle de seus dados e
reduzindo a assimetria de informações.
Esse conjunto de fatores, aliado à capacidade computacional, reduz o custo de produzir,
armazenar e analisar dados. Novas tecnologias, produtos e serviços podem transformar o
Sistema Financeiro Nacional.

2 Objetivos
A Crédito Express é uma entidade tecnológica provedora de soluções e serviços para
a indústria financeira. Nossa Plataforma de Formalização da Operação de Crédito
100% Digital permite a comercialização de produtos de forma escalável, com alta
disponibilidade, a custo efetivo.
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3 Visão Geral
A plataforma se relaciona com o tomador, desde a oferta até a contratação, passando por
todas as etapas de venda e formalização.
Tabela 1 - Casos de uso
Digital
1.
2.

Correntista

3.
4.

1.
2.
Não
Correntista

3.
4.

Figital (Físico + Digital)

Banco
Realiza oferta personalizada
Cliente tomador
Aceita termos e condições.
Realiza simulação e cadastro.
Plataforma CE
Ativa o motor de crédito da IF.
Retorna com limite aprovado.
Cliente tomador
Opta por contratar seguro
prestamista.
Realiza a formalização.

1.

Correspondente Bancário
Realiza oferta personalizada.
Cliente tomador
Aceita termos e condições.
Realiza simulação e cadastro.
Plataforma CE
Ativa o motor de crédito da IF.
Retorna com limite aprovado.
Cliente tomador
Opta por contratar seguro
prestamista.
Realiza a formalização.

1.

2.

2.

Agente do Banco
Enviar link de Formalização da
operação da Plataforma CE.
Cliente tomador
Realiza a Formalização.

Correspondente Bancário
Enviar link de Formalização da
operação da Plataforma CE.
Cliente tomador
Realiza a Formalização.

4 Escopo do Protótipo
Etapas da formalização da operação, originadas de canais físicos ou digitais:
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O áudio é o elemento de validação fundamental para completar o processo de automação
da formalização. (Ver ANEXOS)

5 Características Inovadoras
Biometria de Voz é usada para validar a assinatura do contrato e identificar o signatário; é
também mais um elemento de inibição de fraude. Algoritmos de inteligência artificial são
usados para reconhecimento do áudio, extração de valores-chave e validação de voz.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
Condições geográficas e físicas historicamente limitaram o alcance de soluções
financeiras. Hoje, a interface digital permite estar próximo do cliente, independentemente
de hora ou local, aumentando as oportunidades de negócio.
Alta disponibilidade, impulsionada pelo baixo custo operacional e diminuição na
assimetria de informação, possibilita o aumento do acesso a crédito, inclusive a não
bancarizados.
Um aparelho de celular conectado é suficiente para uma integração parcial ao sistema
financeiro. Todas as etapas de um empréstimo podem acontecer de forma automatizada
pela plataforma ou via aplicativo de mensagem WhatsApp; desde a consulta, submissão
de documentos, autenticação, verificação, validação do signatário até a concretização da
operação.

7 Conclusão
Software, hardware e redes são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social
nas décadas por vir. Acreditamos que, por meio da tecnologia, é possível atingir altos
níveis de penetração de mercado, inclusão e personalização de ofertas financeiras.
Inicia-se nesta década o movimento de certificação de ativos e dados cadastrais via tokens.
Parte importante desse ecossistema é a criação de uma carteira digital de identidade,
autossoberana e descentralizada. Tokens emitidos por contrapartes são armazenados e
podem ser utilizados para validação e autenticação de novos contratos.
Inúmeros desafios acompanham a criação deste ecossistema e, eventualmente, permitirão
smart contracts. Diferentes entidades precisam se coordenar e estabelecer os padrões,
unidades, formatos, jurisdições, locais de compensação, entre outros elementos.
Temos a oportunidade de colaborar com o desenvolvimento de novas soluções de
tecnologia alinhadas com essas necessidades, bem como participar da construção desses
novos padrões e das melhores práticas.
O que vimos a resolver com esta solução é um atual gargalo de mercado e também parte
sine qua non do processo de amadurecimento das fundações desta nova modalidade.
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ANEXO I – Validação da formalização
Ao finalizar o processo de formalização da operação, a Plataforma de Formalização da
Operação de Crédito 100% Digital executa o processo de validação das informações,
utilizando processos de OCR (Optical Character Recognition) de documento, Face Match e
reconhecimento do áudio.
• Validação Nome: Validar se o nome, extraído via OCR do documento de identificação
capturado durante o processo de formalização, está de acordo com o nome do cliente
no sistema e na Receita Federal;
• Validação CPF: Validar se o CPF, extraído via OCR do documento de identificação
capturado durante o processo de formalização, está de acordo com o número do CPF do
cliente no sistema e Receita Federal;
• Validação Número RG: Validar se o número do RG, extraído via OCR do documento
de identificação capturado durante o processo de formalização, está de acordo com o
número de RG do cliente no sistema;
• Validação Data de Nascimento: Validar se a data de nascimento, extraída via OCR
do documento de identificação capturado durante o processo de formalização, está de
acordo com a data de nascimento do cliente no sistema e Receita Federal;
• Validade CNH: Validar se a data de validade da CNH, extraída via OCR capturado
durante o processo de formalização, está de acordo com a data atual;
• Face Match: Validar se a foto (selfie), capturada durante o processo de prova de vida, é
compatível com foto do documento de identificação;
• Validação Assinatura por Áudio: Validar se o conteúdo gravado na assinatura por
áudio é compatível com o texto apresentado durante o processo de formalização e se
foram narrados corretamente os valores-chave.
Todas as validações acima são customizadas, sendo possível configurar quais validações
devem ser efetuadas no processo de formalização digital via Plataforma Crédito Express.

ANEXO II – Tratamento de formalizações com pendência(s)
As operações que sofrerem apontamento de pendência serão encaminhadas para um
ambiente de backoffice para realização da análise manual de documentos. O agente
responsável pela análise poderá solicitar reenvio dos documentos ou reprovar a operação.
Os dados disponíveis para análise manual são:
•
•
•
•

Foto da frente do documento de identificação, e dados extraídos via OCR;
Foto do verso do documento de identificação, e dados extraídos via OCR;
Foto (selfie) com resultado do Face Match;
Assinatura por áudio, com opção de visualização da similaridade do áudio gravado e
valores chaves validados.

ANEXO III – Confirmação da formalização
A Plataforma de Formalização da Operação de Crédito 100% Digital sinaliza via Webhook
os dados da formalização da operação efetuada pelo cliente. Em seguida, a instituição
financeira confirma a formalização. Assim que concluída a operação, o cliente recebe uma
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notificação informando a conclusão da operação. Enquanto a confirmação da formalização
da operação não for realizada, esta será sinalizada via Webhook de formalização.
O contrato assinado é enviado ao cliente por e-mail e disponibilizado na plataforma. A
instituição financeira recebe o kit probatório da operação e a transferência do recurso é
realizada.

ANEXO IV – Formalização por mensageiro WhatsApp
O Cliente poderá confirmar a contratação da operação via aplicativo de mensagem
instantânea WhatsApp, e realizar as etapas de envio de documentos, envio da foto (selfie),
assinatura por áudio, aceite eletrônico e geolocalização.
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Observatório Amazônia
Rafael Lima Miranda1
Marcelo Nunes dos Santos2
Marcello Soares Castro3

A formação econômica e social do Brasil está associada ao
desenvolvimento do setor agropecuário, o qual tem sido um dos
principais meios de geração de renda, sendo elemento essencial
para a política de segurança alimentar, além de ser um setor decisivo
para alcançar saldos positivos na balança comercial. O crescimento
do setor é fortemente dependente de oferta de crédito público e
privado sendo que, em alguns casos, a expansão da produção agrícola
tem causado danos ao meio ambiente, exigindo das instituições
financeiras públicas e privadas novos modelos de análise para
minimizar os riscos associados à política de crédito rural. Para facilitar o
comprometimento das instituições financeiras com o desenvolvimento
sustentável, o projeto Observatório Amazônia desenvolveu uma
plataforma de monitoramento de dados geográficos da Amazônia
Legal a partir da integração de informações jurídicas, econômicas e
ambientais dos imóveis rurais, a fim de subsidiar essas instituições
na concessão de crédito com foco na alocação de recursos para o
desenvolvimento de uma economia moderna, dinâmica e sustentável.
A plataforma desenvolvida faz o cruzamento de diversas bases de
dados para obtenção de informações da parcela do imóvel rural, a
exemplo de informações sobre a existência de sobreposições de
outros imóveis; informações relevantes acerca da existência de área
desmatada; infrações ambientais; dados sobre o uso do solo; análises
de sobreposições com áreas de interesse da União e dados da área em
hectares e em módulos fiscais, o que permitirá definir modalidades de
organização produtiva, entre outras informações relevantes. Dentre
as características inovadoras da Plataforma Observatório Amazônia
destacam-se a acessibilidade, segurança, velocidade, isonomia e

1 rafael@websolti.com.br
2 marcello.santos@gmail.com
3 marcellosoarescastro@outlook.com
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atualidade do procedimento por meio do qual informações atinentes ao
desenvolvimento sustentável da atividade rural serão disponibilizadas
ao agente incumbido da análise e concessão do crédito rural. A iniciativa
minimiza as assimetrias de informações dispersas em diversas bases
de dados, garante a qualidade e legitimidade desses dados e suporta
as instituições financeiras na tomada de decisões de concessão de
crédito sustentável e ambientalmente correto aos produtores rurais da
Amazônia Legal.
Palavras-chave: crédito rural; instituições financeiras de crédito;
monitoramento de dados geográficos da Amazônia Legal; Agenda BC;
sustentabilidade; API instituições financeiras; Produtor Rural.
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Introdução
A formação econômica e social do Brasil está associada ao desenvolvimento do setor
agropecuário, o qual tem sido um dos principais meios de geração de renda e emprego,
sendo elemento essencial para a política de segurança alimentar, além de ser um setor
decisivo para alcançar saldos positivos na balança comercial.
A saber, mesmo diante de um cenário de crise econômica mundial em decorrência da
pandemia da covid-19, em 2020, a balança comercial brasileira continuou registrando
superávit de US$ 50,99 bilhões, sendo a agropecuária o principal setor responsável por esse
resultado, a registrar um crescimento de 6,0%, somando um total de US$ 45,27 bilhões.4
Tais resultados se relacionam com a política de crédito rural, que concede aos produtores
rurais e cooperativas financiamentos subsidiados a fim de incentivar os investimentos, o
custeio e a comercialização da produção no setor agrícola. Nessa modalidade de crédito,
o papel do governo consiste em minimizar os custos dos juros pagos pelo produtor,
assumindo a diferença entre as taxas de juros de mercado.
No entanto, muito se tem dialogado no ambiente global sobre os danos que a produção
agropecuária tem promovido ao meio ambiente, exigindo das instituições financeiras
públicas e privadas, bem como da sociedade civil, novos modelos de produção sustentável,
o que, consequentemente, exige repensar os riscos associados à política de crédito rural.
Em conformidade com a Agenda Internacional para o Desenvolvimento Sustentável,
evidencia-se o papel do Banco Central do Brasil nas últimas décadas e, mais recentemente,
em 2020, com o lançamento da nova Agenda BC#, proposta em cinco dimensões – inclusão,
competitividade, transparência, educação e sustentabilidade.
Nessa perspectiva, a política de crédito rural tem o potencial de promover o
desenvolvimento das explorações agrícolas por meio da inclusão produtiva e, em
decorrência disso, a ampliação dos mercados, além de contribuir para a redução das
desigualdades sociais e da pobreza no campo.

1 Objetivos
A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação
de recursos direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável,
dinâmica e moderna.
Como regulador do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o Banco Central – alinhado à
agenda mundial de sustentabilidade, em consonância com outros bancos centrais e
melhores práticas (NGFS) – desenvolveu uma série de medidas e normas voltadas ao
tema ao longo dos últimos anos, tais como a instituição da Política de Responsabilidade
Socioambiental do Banco Central do Brasil (PRSA). A PRSA foi instituída em 2017 e rege
a governança das ações do BCB no âmbito interno, assim como a atuação perante o SFN.
Desde setembro de 2020, o BC é instituição apoiadora (supporter) da Task Force on Climate
related Financial Disclosures (TCFD), cuja criação, em 2015, atendeu à solicitação do G20
para que fossem considerados os riscos à estabilidade financeira associados a mudanças
4 FAZCOMEX. Balança Comercial de 2020. Disponível em: https://www.fazcomex.com.br/blog/balanca-comercialde-2020/. Acesso em: 12 ago. 2021.
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climáticas no escopo do Financial Stability Board (FSB). Para promover a divulgação
voluntária de informações financeiras relacionadas ao clima — que sejam consistentes,
comparáveis, confiáveis, claras e eficientes —, a TCFD emitiu, em 2017, recomendações a
serem utilizadas por empresas, financeiras e não financeiras. A adesão voluntária em nível
global às recomendações da TCFD pode prover, aos investidores, credores e seguradoras,
informações úteis à avaliação e precificação apropriadas dos riscos e oportunidades
associados à evolução do clima.5
A nova dimensão da agenda de trabalho do BC reconhece a importância da
sustentabilidade na economia e no SFN, sendo a temática escolhida para figurar como foco
da quinta dimensão da Agenda BC#.
Dessa forma, torna-se relevante minimizar as assimetrias de informações para as
instituições de crédito rural, principalmente para aquelas que assumirem o compromisso
com a agenda ambiental. Não obstante a importância na transparência das informações,
também importa que tais informações sejam de qualidade, capazes de subsidiar a tomada
de decisão por parte dos agentes financeiros, oferecendo o menor risco associado.
A proposta deste projeto é desenvolver uma plataforma WEB de monitoramento de
dados geográficos da Amazônia Legal a partir da integração de informações jurídicas,
econômicas e ambientais dos imóveis rurais, a fim de subsidiar as instituições financeiras
na concessão de crédito aos produtores rurais, objetivando oferecer, por meio de
dashboards e um conjunto de API, informações integradas e confiáveis das propriedades na
região, para garantir o comprometimento com o desenvolvimento sustentável.
Trata-se do cruzamento de diversas bases de dados para obtenção de informações em nível
da parcela do imóvel rural, a exemplo de informações sobre a existência de sobreposições
de outros imóveis, o que é um indicativo de conflitos de interesses; informações relevantes
sobre a área desmatada no imóvel rural e infrações ambientais; dados sobre o uso do
solo; análises de sobreposições com áreas de interesse da União (Glebas Federais,
Terras Indígenas, Assentamentos Federais, Unidades de Conservação, Quilombolas);
dados da área em hectares e em módulos fiscais, o que permitirá definir modalidades de
organização produtiva, entre outras informações relevantes.

5

BANCO CENTRAL DO BRASIL – bcb. Sustentabilidade. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/
sustentabilidade. Acesso em: 16 ago. 2021.
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2 Fundamentação Teórica
2.1 Aspectos gerais sobre crédito rural
Embora a origem do crédito rural no Brasil tenha registro ainda no século XIX, foi
somente a partir da década de 1960 que o Governo Federal buscou modernizar e estimular
o setor agrícola brasileiro, publicando a Lei nº 4.829/1965, sendo uma resposta à crise de
abastecimento de alimentos intensificada em 1962. A proposta com esse novo instrumento
jurídico buscava financiar a produção agrícola, estimular os investimentos rurais, favorecer
o custeio e a comercialização e incentivar o aumento da produtividade (TCU, 2017).6
Atualmente, o volume de recursos anunciado pelo Governo Federal para um ano agrícola
(julho a junho do ano subsequente) atende a cerca de um terço da necessidade de
financiamento do setor. Grande parte dos produtores rurais utiliza esses recursos para
a realização de investimentos e para o custeio de suas atividades. Para a outra parcela de
recursos necessária para a safra, os produtores recorrem a outras formas de financiamento
de suas atividades, como fornecedores de insumos, tradings e recursos próprios.
O que é crédito rural? É o suprimento de recursos financeiros, por entidades públicas
e estabelecimentos de crédito particulares (instituições do Sistema Nacional de Crédito
Rural – SNCR), destinados a produtores rurais e suas cooperativas, para aplicação exclusiva
nas finalidades e condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR).
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprova as normas relativas à política de crédito
rural, às quais devem se subordinar os beneficiários e as instituições financeiras que
operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Essas normas são divulgadas por
resoluções do Banco Central do Brasil e consolidadas no Manual de Crédito Rural (MCR).
O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) é composto pelas instituições financeiras que
operam as linhas de crédito rural, por órgãos vinculados ao sistema e órgãos articulados.
Todas essas instituições financeiras exercem papel fundamental para que a política de
crédito rural seja implementada de forma eficiente, atendendo aos interesses do governo
e às necessidades dos produtores rurais.
O agente financeiro é responsável por formalizar o registro de todas as operações de
crédito rural em sistema do Banco Central, de forma a permitir o acompanhamento dessas
operações. Esses dados integram a base de informações do governo e possibilitam o
acompanhamento dos limites de recursos tomado por cada produtor e o cumprimento das
exigibilidades e a atuação de cada instituição financeira integrante do Sistema Nacional
de Crédito Rural.
A exigência de qualquer forma de reciprocidade bancária na concessão de crédito rural
sujeita a instituição financeira e os seus administradores às sanções previstas na legislação
e na regulamentação em vigor.
Apesar de esses instrumentos normativos já considerarem questões relevantes para a
concessão de crédito rural, em 2016, em razão do Acórdão n° 1708/2017, o Tribunal de
6

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Acórdão 1708/2017 – Plenário. Relator: Min. João Augusto Ribeiro Nardes.
Relatório de Levantamento nas políticas e subsídios federais que tem por objetivo avaliar a política de crédito rural e as
regras do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 2 de agosto de 2017. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/
documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO:1708%20ANOACORDAO:2017%20COLEGIADO:’Plen%C3%A1rio’/
DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0. Acesso em: 11 ago. 2021.
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Contas da União apresentou um relatório com as principais constatações a respeito da
operacionalização do Sistema Nacional de Crédito Rural.7
Obrigatoriamente, a partir de 1º de janeiro de 2018, a concessão de crédito rural para o
financiamento de atividades agropecuárias ficou condicionada à apresentação de recibo
de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Coordenadas geodésicas: a partir de julho de 2017, em financiamentos para áreas acima
de 10 hectares, é obrigatória a identificação do perímetro da área financiada (polígono).
É obrigatório que o plantio seja realizado de acordo com o Zoneamento Agrícola de Riscos
Climáticos divulgado pelo Mapa. A não observância do zoneamento leva ao indeferimento
do Proagro e do Seguro Rural.

2.2 Impacto da insuficiência da governança fundiária no crédito
rural
A formação econômica e social do Brasil esteve imbricada nas questões agrárias e
fundiárias. Ao longo da história, a recorrente insegurança jurídica quanto ao direito de
propriedade da terra implicou disputas violentas pela posse da terra, favorecimento à
formação de latifúndios improdutivos, avanço de fronteiras agrícolas sobre as florestas
e acirramento das desigualdades sociais no campo. Importa destacar que essa realidade
impactou de forma diferente as regiões do país, cabendo evidenciar o caos fundiário
promovido na região da Amazônia Legal (CARMO JÚNIOR, 2018).
A saber, as políticas de incentivo à ocupação da Amazônia foram intensificadas durante
a década de 1970, período em que os governos criaram programas de desenvolvimento
regional, incentivando que empresas e migrantes ocupassem as margens das rodovias
recém-construídas. No mesmo período, o recém-criado Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra) teria o papel de implementar a Política Agrícola prevista no
Estatuto da Terra (1964), especificamente a Política de Reforma Agrária e Regularização
Fundiária (SPAROVEK, 2019).
No entanto, a insuficiência das políticas implementadas, unida aos problemas estruturais
do sistema de administração de terras brasileiras, a respeito dos problemas associados
aos aspectos jurídicos, técnicos e organizacionais (ZEVENBERGEN, 2002), os quais
sempre inviabilizaram a integração das informações e promoveram incongruências entre
o registro e o cadastro de terras, implicou uma situação de débil governança da terra,
com pouca transparência sobre os processos envolvidos (REYDON; FERNANDES; BUENO;
SIQUEIRA, 2017).
Evidência dessa situação é o volume de processos de regularização fundiária acumulado
no Incra desde a década de 1980, sem os devidos pareceres jurídicos, esperando por
regularização dos ocupantes, o que tem sido motivo de pressões sociais de grupos
relacionados a produtores rurais – madeireiros, fazendeiros, entre outros –, bem como
motivo de pressões de grupos de ambientalistas, os quais defendem a transparência

7 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Levantamento Operacional no Sistema de Crédito Rural (SNCR). 9 maio
2016. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/levantamento-operacional-no-sistema-nacional-decredito-rural-sncr.htm. Acesso em: 12 ago. 2021.
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nas políticas de terras e maior fiscalização quanto às formas de ocupação e uso da terra
(BRITO; BARRETO, 2011).
Em resposta às pressões de grupos sociais, o governo brasileiro sancionou a Lei nº 11.952,
publicada em 2009, a qual tinha como objetivo regularizar e destinar as terras públicas
federais remanescentes na região da Amazônia Legal. Essa medida visava resolver o
caos fundiário e garantir maior eficiência nos processos de regularização fundiária,
principalmente para os pequenos produtores rurais (CARMO JÚNIOR, 2018).
Nos anos que se seguiram à implementação da Lei nº 11.952/2009, apesar dos avanços
empreendidos por essa medida, que levaram ao maior conhecimento da malha fundiária
nacional e titulação de mais de 30 mil ocupantes de terra, o caos fundiário continuou
persistindo, principalmente devido às dificuldades de integrar políticas públicas
transversais, a exemplo das políticas de regularização fundiária e crédito rural, ou mesmo
a integração com políticas ambientais.
Na região da Amazônia Legal, os impactos decorrentes da indefinição do direito de
propriedade têm promovido situações conflituosas (FELIX, 2008), em que os ocupantes, por
vezes, disputam o espaço com outros ocupantes, ou mesmo disputam o espaço com outras
instituições públicas ou privadas. Conforme aponta Relatório Conflitos no Campo Brasil
2020, da Comissão Pastoral da Terra (2020, p. 7), “houve 1.576 ocorrências de conflitos por
terra em 2020 no Brasil, o maior número registrado desde 1985”, pessoas foram vítimas de
conflitos violentos no campo por disputa da posse da terra. 8
Assim sendo, em razão dessa débil governança de terras no Brasil e de forma específica
na Amazônia Legal, evidenciam-se elevados custos de transação (NORTH, 1989;
1996; WILLIAMSON, 1992) no mercado de terras, obrigando os agentes envolvidos a
despender tempo e recursos para a elaboração de contratos, objetivando minimizar os
riscos envolvidos nas ações de compra e venda, bem como nas operações de crédito
(ZEVENBERGEN, 2002; REYDON; FERNANDES; BUENO; SIQUEIRA, 2017).
Portanto, argumenta-se que, para reduzir os custos de transação nas operações de
crédito rural, exige-se o conhecimento da relação existente entre o ocupante e a terra,
considerando-se aspectos jurídicos, econômicos, sociais e ambientais, o que não é possível
sem a existência de um sistema integrado de informações.

2.3 Importância do crédito rural para a Agricultura Familiar
Sobre este aspecto, o governo brasileiro vem empreendendo esforços há algumas décadas
em políticas públicas de crédito rural como forma de promover o desenvolvimento
econômico regional e incentivar a produção nas explorações agrícolas.
A saber, desde 1965, ano em que foi instituída a política de crédito rural, o Brasil tem
aprimorado a adoção de tecnologias no campo. A modernização da agropecuária nacional
e da elevação dos volumes produzidos permitiu ao país figurar entre os principais
produtores e exportadores de diversos produtos agropecuários. O agronegócio brasileiro
tem sido o forte esteio da nação, gerando produção de alimentos e commodities, emprego,
renda, saldos positivos da balança comercial e divisas para o país.
8 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – CPT. Conflitos no Campo Brasil 2020. 2020. Disponível em: https://www.cptnacional.
org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/5715-cpt-para-fara-lancamento-regional-do-relatorio-conflitos-nocampo-brasil-2020. Acesso em: 12 ago. 2021.
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Todavia, apesar desses avanços, uma parcela significativa dos produtores rurais encontrase em situação de pobreza, à margem do desenvolvimento econômico e sem acesso aos
recursos financeiros necessários para a realização de investimentos na atividade produtiva.
Para compensar essas discrepâncias, nas três últimas décadas, os governos passaram a
inserir na agenda pública ações específicas direcionadas aos pequenos produtores rurais,
caracterizados como agricultores familiares, os quais representam, atualmente, cerca de
77% dos produtores rurais do país, o que implica reconhecer a inclusão desse grupo como
potenciais protagonistas para um desenvolvimento econômico sustentável.
Nesse sentido, destaca-se a Lei da Agricultura Familiar – Lei nº 11.326/2006, que
estabeleceu as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais.
Importa destacar que são apresentados aspectos essenciais para direcionar a elaboração
normativa e o desenho das respectivas políticas, como se verifica no art. 3º da Lei da
Agricultura Familiar, dispondo que se entende como agricultor familiar e empreendedor
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, o
que se identifica como requisitos gerais:
• Extensão de terra: não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais.
• Utilização de mão de obra na atividade: utilize, predominantemente, mão de obra da
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento.
• Obtenção de renda familiar: tenha percentual mínimo da renda familiar originada de
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida
pelo Poder Executivo.
• Direção do empreendimento: dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua
família.
Tendo em vista as diferenças existentes entre as atividades agrícolas no país, a Lei da
Agricultura Familiar indicou, ainda, requisitos específicos para o enquadramento como
agricultor familiar e empreendedor familiar rural, como:
• Condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade: não aplicação do
limite de extensão de terra do total da área de 4 (quatro) módulos fiscais, desde que a
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.
• Silvicultores: que atendam, simultaneamente, a todos os requisitos gerais, cultivem
florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes.
• Aquicultores: que atendam, simultaneamente, a todos os requisitos gerais e explorem
reservatórios hídricos com superfície total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500
m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanquesrede.
• Extrativistas: que atendam, simultaneamente, aos requisitos de utilização de mão de
obra na atividade, obtenção de renda familiar e direção do empreendimento, e exerçam
essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores.
• Pescadores: que atendam, simultaneamente, a todos os requisitos gerais e exerçam a
atividade pesqueira artesanalmente.
• Povos indígenas: que atendam, simultaneamente, aos requisitos utilização de mão de
obra na atividade, obtenção de renda familiar e direção do empreendimento.
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• Integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e
comunidades tradicionais: que atendam, simultaneamente, aos requisitos de utilização
de mão de obra na atividade, obtenção de renda familiar e direção do empreendimento.
Ainda, com o intuito de adequar o acesso a linhas de créditos às especificidades da
atividade agrícola familiar desenvolvida, a Lei da Agricultura Familiar dispõe que o
Conselho Monetário Nacional (CMN) pode estabelecer critérios e condições adicionais
de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores
familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos, e que
podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam
a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou
associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses
agricultores, conforme disposto pelo CMN.
Conforme demonstrou a Lei da Agricultura Familiar, existem diferentes relações exercidas
sobre a terra, as quais exigem que as políticas públicas transversais a esse tema sejam
capazes de contemplar essas diferentes realidades.
Nessa linha de raciocínio, argumenta-se que a política de crédito rural é uma via que
possibilita a sustentabilidade da agricultura familiar, o combate à pobreza rural e a
promoção do desenvolvimento econômico regional, o que confere o caráter estratégico
quanto à integração dessa política às políticas de reconhecimento da agricultura familiar.

2.4 Aspectos relevantes entre o crédito rural e o meio ambiente
Nas últimas décadas, as organizações internacionais têm desempenhado papel
relevante nos países signatários para a promoção de políticas públicas que viabilizem
o desenvolvimento sustentável, sendo o Brasil um dos principais protagonistas nesse
processo.
A saber, o país sediou a segunda grande Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, onde foram estabelecidas diretrizes
internacionais amplamente aceitas pelos representantes dos Estados-Membros, bem
como de outros setores da sociedade. Um diálogo que culminou com os Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio, na Cúpula do Milênio das Nações Unidas ocorrida no ano
2000 e, mais recentemente, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), no
âmbito da Agenda 2030, a qual inclui em seu conceito as dimensões sociais, econômicas
e ambientais. Por fim, espera-se que os Estados-Membros que se comprometeram com os
ODS cumpram seus 17 objetivos e suas 169 metas até o ano de 2030.
Atualmente, os ODS servem como parâmetros internacionalmente aceitos para a atuação
dos agentes governamentais e de outros setores da sociedade, incluindo a sociedade civil,
o setor privado e as comunidades epistêmicas.
O comprometimento dos governos e de outros setores da sociedade com os ODS tem
motivado a readequação do planejamento estratégico das diversas instituições, além do
aprimoramento e novas iniciativas em políticas públicas.
Nesse mesmo sentido, importa destacar o papel das instituições financeiras nos seus
diversos níveis, internacional, nacional e regional, para a promoção do desenvolvimento
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sustentável, uma vez que suas políticas impactam, diretamente e indiretamente, nas
questões sociais, econômicas e ambientais.
Dentre os assuntos mais relevantes tratados pelo governo brasileiro e pelas organizações
internacionais, merece destaque o desmatamento na Amazônia brasileira. Segundo
Fearnside (2005), as maiores causas desse problema são a exploração madeireira e a
instalação de áreas de pasto e cultivo de grãos (soja). As pequenas propriedades (imóveis
rurais com área inferior a 1 módulo fiscal) causam pouco impacto no desmatamento,
no entanto, médias e grandes propriedades rurais são responsáveis por cerca de 70%
do desmatamento. Os impactos causados pelo desmatamento na região da Amazônia
brasileira incluem significativa perda de biodiversidade, alteração do ciclo da água
(incluindo precipitação), emissão de carbono na atmosfera, entre outros (FEARNSIDE,
2005).
De 1988 até 2020 (série histórica de informações do PRODES), a Amazônia Legal teve
813.063,44 km2 desmatados, o que corresponde a 16,21% de sua área. Somente no ano de
2020, foram identificados 10.851,00 km2 de área desmatada.
Figura 1. Taxas de desmatamento na Amazônia Brasileira, por UF

Fonte: INPE, 2020.

Nesse cenário, os governos federal, estaduais e municipais, baseados em compromissos
pactuados com a sociedade civil, organizações não governamentais, agências de
cooperação técnica e organismos internacionais de outros diversos países, têm definido
como uma de suas prioridades a necessidade de eliminar o desmatamento ilegal e de
reduzir as taxas de desmatamento legal na Floresta Amazônica.
A redução da área desmatada anualmente na série histórica do PRODES (1988-2020), é fruto
do compromisso do governo brasileiro, da sociedade civil e de agências internacionais
na superação desse desafio. Segundo Becker (2001), técnicas utilizando sensoriamento
remoto e geoprocessamento no estado da arte aliado a outras políticas governamentais
têm contribuído para essa redução.
Ainda que muitos esforços tenham sido realizados para combater o desmatamento
na Amazônia, o assunto ainda não é uma questão superada. Ao mesmo tempo que são
realizados diversos esforços em políticas públicas direcionadas para o combate/controle
do desmatamento, a Região Amazônica está sujeita à interferência de dinâmicas sociais,
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econômicas e políticas que atuam em movimento contrário às tendências de redução.
As principais forças que atualmente impulsionam o desmatamento são a construção de
rodovias, a pecuária, a construção de hidrelétricas, o cultivo de grãos (principalmente soja)
e a extração de madeira.
Os vetores indiretos do desmatamento estão relacionados, principalmente, às questões
de influência externa, às condições de infraestrutura e às políticas institucionais de apoio
à produção que influenciam os principais usos da terra nos assentamentos. Dentre as
políticas públicas institucionais relacionadas aos assentamentos, três merecem destaque
no que diz respeito à sua relação com o desmatamento, como a Ater, a regularização
fundiária e ambiental e o crédito rural.
Especificamente sobre o crédito rural, ainda no ano de 2009, o Tribunal de Contas da
União já recomendava “o envolvimento de órgãos ambientais na formulação de políticas
de desenvolvimento econômico da Amazônia, de modo a compatibilizá-las com as
políticas ambientais estabelecidas para a região”. Essa medida surgiu em decorrência da
fiscalização exercida por esse órgão decorrente das frequentes notícias que associavam o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao financiamento do
desmatamento ilegal na região da Amazônia.
Assim sendo, constatou-se que havia conformidade ambiental na política praticada não
somente pelo BNDES, mas também pelo Banco da Amazônia (Basa) e o Banco do Brasil, a
respeito da concessão de crédito para o setor agropecuário.
No entanto, “apesar de não terem sido identificadas ilegalidades na concessão de crédito
rural, constataram-se incoerências entre políticas de fomento ao setor agropecuário e os
programas de combate ao desmatamento da Amazônia.” (TCU, 2009).
Assim sendo, conforme consta no então Acórdão: 2671/20109, recomendou-se:
I.

ao MDIC e à Casa Civil que, ao formularem planos de desenvolvimento regionais
ou nacionais, a exemplo da PDP, reforcem a articulação interministerial,
envolvendo as instituições ambientais competentes, de modo a compatibilizálos com as metas de redução de desmatamento da Amazônia assumidas pelo
Governo Federal e com as políticas de desenvolvimento sustentável da região,
como o Plano Amazônia Sustentável.

II. a Casa Civil coordene esforços, juntamente com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), para estruturar e capacitar os órgãos prestadores de
serviços de aperfeiçoamento dos sistemas de produção no setor agropecuário,
além de estudar formas de indução de práticas sustentáveis a serem conjugadas
à concessão de crédito rural na região. (TCU, 2010, p. 56)

9 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. Acórdão 2671/2010 – Plenário. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/
portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A25E877EBE015E953843443FF1.
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3 Visão Geral
O Observatório Amazônia é uma plataforma WEB que utiliza dados de sistema de
informações geográficas (SIG) integrados e auxilia no monitoramento da Amazônia Legal
no tocante aos aspectos ambientais da região.
Por meio de APIs, as instituições financeiras interessadas em identificar a situação
ambiental, jurídica e econômica das propriedades rurais da Amazônia Legal poderão
encontrar, em um único lugar, diversas informações relevantes para auxiliar na tomada
de decisões para a concessão de crédito aos produtores rurais, diminuindo, portanto, a
possibilidade de financiar produtores rurais que não estão em conformidade jurídica,
econômica ou ambiental.
Dentre as informações mapeadas a serem oferecidas e que serão relevantes para o
atingimento do objetivo proposto, constam informações gerais, relevantes para a
identificação do imóvel e seu ocupante, a saber:
1. Informações gerais (nome do imóvel rural; nome da gleba na qual o imóvel está
situado; município/UF; nome do ocupante; área do imóvel / hectares; planta do imóvel;
coordenadas geodésicas).
2. Informações jurídicas (requerimento de regularização fundiária; imóvel regularizado/
titulado).
3. Informações econômicas (cultura efetiva praticada no imóvel; modalidade de
organização produtiva – familiar ou não familiar).
4. Informações ambientais (CAR, embargos ambientais, área total desmatada no imóvel
rural; queimadas no imóvel).
Além dessas informações, quando se trata de imóveis rurais, é necessário verificar a
condição geoespacial da parcela do imóvel, pois a existência de sobreposições de parcelas
indica situação conflituosa, aumentando-se os riscos associados a oferta de crédito, uma
vez que nessas situações os direitos de propriedade estão pouco definidos. Assim sendo,
importa verificar se parcela do imóvel se sobrepõe a:
• Área militar federal ou possui outras finalidades de utilidade pública ou interesse social
a cargo da União.
• Faixa de fronteira (nesse caso os imóveis rurais somente poderão ser regularizados se a
gleba federal possuir o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional).
• Área de interesse da Fundação Nacional do Índio (Funai).
• Área de Unidade de Conservação Federal, Estadual ou Municipal.
• Área quilombola.
• Área de outro imóvel rural.
• Área de Projeto de Assentamento.
• Terrenos de Marinha ou marginais insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 da
Constituição Federal.
Verificadas todas essas condições, será possível estabelecer critérios de elegibilidade
ao crédito rural, além de ser possível orientar o crédito para diferentes modalidades, a
exemplo de quando o cliente se configura como agricultor familiar ou quando o cliente se
enquadra como empresa agrícola. Nos dois casos, será importante que haja conformidade
entre as informações nas suas diferentes dimensões.
Assim sendo, no âmbito dos aspectos atinentes ao apoio do desenvolvimento sustentável
da atividade agrícola, por meio do crédito rural, o Manual do Crédito Rural (MCR),
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instrumento codificador das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
e das normas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, disciplina
as atividades no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).
No Manual de Crédito Rural (MCR) são indicadas condições básicas e, dentre estas, são
apresentadas disposições gerais acerca do crédito rural, com definições, obrigações
e especificações da operacionalização desses créditos, como se observa no item das
condições básicas, na seção disposições gerais.10
O que se verifica é que essas normas apresentam especificações para as operações de
crédito, sendo a sua aplicação imperativa para as diversas modalidades de crédito rural,
destacando-se, dentre essas disposições, os requisitos gerais, aplicáveis às diferentes
modalidades de crédito rural, e os requisitos específicos, aplicáveis a situações de crédito
que exigem outros elementos a serem analisados, como ocorre com o crédito rural
para financiamento de atividades agropecuárias nos municípios que integram o Bioma
Amazônia.
Somando-se a esses requisitos, recentemente o Banco Central publicou a Resolução BCB
nº 140/2021, que dispõe sobre a inclusão de impedimentos sociais, ambientais e climáticos
no MCR, que devem ser aplicados como requisitos negativos no âmbito das operações de
crédito rural, como se verifica a seguir:
1. A presente Seção dispõe sobre a caracterização de empreendimentos com
restrições de acesso ao crédito rural em razão de dispositivos legais ou infralegais
atinentes a questões sociais, ambientais e climáticas.
2. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 78-A da Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, não será concedido crédito rural ao produtor que não esteja
inscrito ou cuja inscrição se encontre cancelada no Cadastro Ambiental Rural
(CAR), respeitadas as condições e exceções previstas nos itens MCR 2-1-12 a 15.
3. Para fins de cumprimento ao disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, não
será concedido crédito rural a empreendimento total ou parcialmente inserido
em Unidade de Conservação, salvo se a atividade econômica se encontrar em
conformidade com o Plano de Manejo da Unidade de Conservação, respeitadas
as disposições do art. 28 da referida Lei e as disposições específicas aplicáveis à
população tradicional beneficiária ou residente, na forma do Decreto nº 4.340,
de 22 de agosto de 2002.
4. No caso de Unidade de Conservação de domínio exclusivamente público, o
impedimento de que trata o item 3 se aplica apenas a empreendimento inserido
total ou parcialmente em imóvel cujo processo de regularização fundiária tenha
sido concluído, nos termos da regulamentação aplicável.
5. Para fins de cumprimento ao disposto no § 2º do art. 231 da Constituição
Federal e no § 1º do art. 18 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, não será
concedido crédito rural a empreendimento cuja área esteja total ou parcialmente
inserida em terra indígena, observado que:

10 BANCO CENTRAL DO BRASIL – bcb. Manual do Crédito Rural (MCR). Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/mcr.
Acesso em: 9 ago. 2021.
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a) são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas já
homologadas na forma do art. 5º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996;
b) o disposto no caput não se aplica aos casos em que o proponente pertença aos
grupos tribais ou às comunidades indígenas ocupantes ou habitantes da terra
indígena na qual se situa a área do empreendimento.
6. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003,
não será concedido crédito rural a empreendimento cuja área esteja total ou
parcialmente inserida em terras ocupadas e tituladas por remanescentes das
comunidades de quilombos.
7. O item 6 não se aplica aos casos em que o proponente pertença ao grupo
remanescente da comunidade do quilombo na qual se situa a área do
empreendimento.
8. Para fins de cumprimento ao disposto no MCR 2-1-11-“c”, não será concedido
crédito rural a empreendimento situado no Bioma Amazônia:
a) localizado em imóvel em que exista embargo vigente decorrente de uso
econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel, conforme divulgado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama);
b) em operação de financiamento ao amparo do Programa Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), para proponente de crédito rural que possua restrição vigente
pela prática de desmatamento ilegal, conforme registros disponibilizados pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
9. Para fins de cumprimento ao disposto no MCR 1-2-10, não será concedido
crédito rural a pessoa física ou jurídica inscrita no cadastro de empregadores que
mantiveram trabalhadores em condições análogas à de escravo instituído pelo
Ministério responsável pelo referido registro, em razão de decisão administrativa
final relativa ao auto de infração. (bcb, 2021)
Tanto o interessado em obter o crédito como o operador de crédito e a instituição
financeira devem observar esses requisitos, sendo que diversos dos dados atinentes às
operações de crédito rural estão dispersos, o que dificulta a análise e até implica em erros,
justificando-se a necessidade de um sistema que identifique, organize e analise esses
dados, para os oferecer como informação especializada, assegurada e atualizada.
Para se obter precisão no resultado do cruzamento das diferentes bases de dados, é
necessária execução de operações de consultas que visam à recuperação da informação
a partir da formulação de condições em bancos de dados geográficos. No caso dos SIG,
as condições são estabelecidas com base nos atributos ou na localização dos elementos
geográficos (consulta espacial). Como resultado das consultas, elementos geográficos são
selecionados e, sobre eles, outras operações podem ser executadas, como: novas consultas,
criação de uma nova camada apenas com os elementos selecionados e cruzamento de
camadas.
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3.1 Privacidade e proteção de dados
Tendo em vista que a Lei Geral de Proteção de Dados é indicada como diretriz para a
atividade direcionada ao tratamento de dados pessoais, juntamente com a Constituição
Federal, o Código Civil e outras leis especiais, é fundamental para este empreendimento
que sejam observadas as normas dispostas no Sistema Jurídico Brasileiro.
Nesse sentido, observando o disposto no art. 1º da LGPD, o instrumento de tratamento de
dados observará a proteção de direitos fundamentais, como liberdade e privacidade, assim
como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Tendo em vista o disposto no art. 2º da LGDP, o instrumento de tratamento de dados
observará os diversos fundamentos da disciplina de proteção de dados, dentre os quais
são destacados, o respeito à privacidade, utilizando-se apenas os dados necessários para a
operacionalização da atividade com a respectiva autorização do interessado no crédito, o
desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, disponibilizando-se um importante
instrumento que subsidiará as análises no âmbito das operações de crédito, a livre
iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, utilizando-se, articuladamente, a
diversidade de dados existentes para viabilizar o aprimoramento da atividade rural por
meio do crédito, assim como os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
Observando a definição apresentada no art. 3º da LGPD, destaca-se que este
empreendimento, que objetiva a apresentação de instrumento de operacionalização
do tratamento de dados, será desenvolvido por uma pessoa jurídica de direito privado,
especificamente uma microempresa sediada no Brasil, a partir de dados localizados
no Brasil, sendo que a operação de tratamento será realizada no território nacional, a
atividade de tratamento terá por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços
ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional e os dados
pessoais objeto do tratamento foram coletados no território nacional.
Importante informar que, para a utilização da Plataforma Observatório Amazônia, será
essencial o expresso consentimento do interessado, assim como de outros juridicamente
interessados, sendo isso, de acordo com o art. 5º da LGPD, a manifestação livre, informada
e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para
uma finalidade determinada.
O esforço empreendido para o desenvolvimento da Plataforma Observatório Amazônia,
assim como do Certificado de Desenvolvimento de Atividade Agrícola Sustentável
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(CEAAS), assegurará a credibilidade das informações emitidas, a partir do tratamento de
dados obtidos de bases oficiais, observando a boa-fé do interessado, dos operadores de
crédito, dos operadores dos sistemas de informação e de outros agentes integrantes desse
processo, como indicado no art. 6° da LGPD, assim como os princípios da finalidade, da
adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, da
segurança, da prevenção, da não discriminação, da responsabilização e da prestação de
contas.
Notadamente, este empreendimento detém os requisitos indicados para a atividade
de tratamento de dados pessoais, especificamente disposto no art. 7º da LGPD, para
a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente, pois
o instrumento apresentado implicará em acréscimo à segurança nos direitos dos
interessados na operação de crédito rural.
Será assegurado ao interessado, especificamente aquele titular dos dados objeto da
operação por meio da Plataforma Observatório Amazônia, o direito de solicitar a revisão
de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil
pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade, como
determina o art. 20 da LGPD, assim como o direito que o controlador forneça, sempre que
solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos
utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial,
sendo que, nas situações de observância de segredo comercial e industrial, a autoridade
nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em
tratamento automatizado de dados pessoais.
Por conseguinte, considerando os requisitos mencionados, os dados da Plataforma do
Observatório Amazônia orientarão as instituições financeiras para a concessão do crédito
rural responsável, contribuindo para a governança da terra e dos recursos naturais, uma
vez que permitirá verificar, em tempo real, a condição jurídica, econômica e ambiental da
propriedade.

3.2 Funcionalidades
As principais funcionalidades da Plataforma Observatório Amazônia são:

3.2.1. Desenvolvidas no LIFT
3.2.1.1 Instituições financeiras acessam a plataforma via API
As instituições financeiras interessadas nas informações referentes às propriedades
rurais da Amazônia Legal e seus proprietários, no tocante a titularidade, desmatamento,
queimadas, invasão de terras indígenas ou áreas de preservação ambiental, uso de solo e
demais dados vinculados à sustentabilidade, poderão acessar essas informações por meio
de uma API, mediante autorização prévia do dono do imóvel e autenticação na Plataforma
do Observatório Amazônia. Será permitida a consulta por código da parcela do Sistema de
Gestão Fundiária (Sigef). A Plataforma Observatório Amazônia irá realizar o cruzamento
desses dados com a maior quantidade de informações relevantes disponíveis e retornará
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às instituições financeiras o resultado desses cruzamentos de forma integrada, segura
e confiável para que elas ofereçam serviços aos seus clientes com base no histórico da
preservação ou não presente nas propriedades rurais da Amazônia Legal.

3.2.1.2 Detalhamento dos cruzamentos das propriedades rurais
(Sigef) na Plataforma WEB
A Plataforma Observatório Amazônia permitirá realizar uma busca no sistema pelo código
da parcela do Sistema de Gestão Fundiária (Sigef). Após informar um desses campos, a
plataforma exibirá o resultado do cruzamento geoespacial a partir do imóvel localizado,
informando todas as camadas que sobrepõem a parcela, por meio de mapas, gráficos e
indicadores, a fim de subsidiar as instituições financeiras com dados relacionados ao
imóvel rural, para tomada de decisões na concessão de crédito aos produtores rurais.

3.2.2. A serem desenvolvidas após o LIFT
3.2.2.1 Entidades governamentais acessam a plataforma via API
As entidades governamentais interessadas nas informações referentes às propriedades
rurais da Amazônia Legal e seus proprietários, no tocante a titularidade, desmatamento,
queimadas, invasão de terras indígenas ou áreas de preservação ambiental, uso de solo e
demais dados vinculados à sustentabilidade, poderão acessar essas informações por meio
de uma API, mediante autorização prévia do dono do imóvel e autenticação na Plataforma
do Observatório Amazônia. Será permitida a consulta por CPF, CNPJ, código do imóvel
do CAR ou código da parcela do Sigef. A Plataforma Observatório Amazônia irá realizar o
cruzamento desses dados com a maior quantidade de informações relevantes disponíveis e
retornará às entidades governamentais o resultado desses cruzamentos de forma integrada,
segura e confiável para que elas ofereçam serviços aos seus interessados com base no
histórico da preservação ou não presente nas propriedades rurais da Amazônia Legal.

3.2.2.2 Visualização do dashboard dos Assentamentos Federais
Dashboard dos Assentamentos Federais contendo gráficos, mapas, tabelas e opções
para aplicar filtros avançados. Informações relacionadas a embargos, desmatamento,
hidrografia e uso de solo estarão presentes no painel, de forma interativa e intuitiva, a
fim de subsidiar as instituições financeiras com dados relacionados ao imóvel rural para
tomada de decisões na concessão de crédito aos produtores rurais.

3.2.2.3 Visualização do dashboard das Glebas Públicas Federais
Dashboard das Glebas Públicas Federais contendo gráficos, mapas, tabelas e opções
para aplicar filtros avançados. Informações relacionadas a embargos, desmatamento,
hidrografia e uso de solo estarão presentes no painel, de forma interativa e intuitiva, a
fim de subsidiar as instituições financeiras com dados relacionados ao imóvel rural, para
tomada de decisões na concessão de crédito aos produtores rurais.
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3.2.2.4 Visualização do dashboard das Unidades de Conservação
Dashboard das Unidades de Conservação contendo gráficos, mapas, tabelas e opções
para aplicar filtros avançados. Informações relacionadas a embargos, desmatamento,
hidrografia e uso de solo estarão presentes no painel, de forma interativa e intuitiva, a
fim de subsidiar as instituições financeiras com dados relacionados ao imóvel rural, para
tomada de decisões na concessão de crédito aos produtores rurais.

3.2.2.5 Visualização do dashboard das Terras Indígenas
Dashboard das Terras Indígenas contendo gráficos, mapas, tabelas e opções para aplicar
filtros avançados. Informações relacionadas a embargos, desmatamento, hidrografia e uso
de solo estarão presentes no painel, de forma interativa e intuitiva, a fim de subsidiar as
instituições financeiras com dados relacionados ao imóvel rural, para tomada de decisões
na concessão de crédito aos produtores rurais.

3.2.2.6 Visualização do dashboard das Comunidades Quilombolas
Dashboard das Comunidades Quilombolas contendo gráficos, mapas, tabelas e opções
para aplicar filtros avançados. Informações relacionadas a embargos, desmatamento,
hidrografia e uso de solo estarão presentes no painel, de forma interativa e intuitiva, a
fim de subsidiar as instituições financeiras com dados relacionados ao imóvel rural, para
tomada de decisões na concessão de crédito aos produtores rurais.

3.2.2.7 Criação da página “Área do Produtor Rural”
A Plataforma WEB Observatório Amazônia permitirá o cadastro do produtor rural,
mediante o consentimento de uso dos dados, possibilitando que ele visualize os principais
documentos relacionados à propriedade (planta, memorial, demonstrativo), além de
permitir a inclusão de outros documentos necessários para comprovar a situação atual
do imóvel. Informações relacionadas à sobreposição dos imóveis com as principais bases
ambientais também estarão disponíveis para que o detentor possa identificar eventuais
irregularidades em suas propriedades.

3.2.2.8 Visualização do Score Sustentável das propriedades rurais
O “Score Sustentável” será realizado a partir do resultado do cruzamento de dados das
propriedades rurais e dos detentores. Além das informações públicas que estarão
presentes na plataforma, será sugerido ao usuário, mediante a sua autorização, o cadastro
de algumas informações relacionadas a questões jurídicas e econômicas da propriedade
para possibilitar uma maior pontuação do “Score Sustentável”, e ampliar a chance de
adquirir crédito rural das instituições financeiras. O “Score Sustentável” será exibido na
página “Área do Produtor Rural”, onde somente o usuário cadastrado terá acesso a essa
funcionalidade.
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3.2.2.9 Emissão do Certificado Digital Ambiental
Visando a uma maior confiabilidade e credibilidade no uso das informações, será emitido
um Certificado Digital Ambiental para garantir a segurança dos dados relacionados
à situação sustentável, econômica e jurídica do imóvel. Uma vez autenticado em um
ambiente seguro, como o Azure Active Directory Verifiable Credentials da Microsoft, será
possível emitir esse certificado indicando a situação ambiental de cada imóvel rural no
território da Amazônia Legal.

4 Escopo do Protótipo no LIFT
O protótipo a ser construído durante a fase de incubação do LIFT irá implementar
apenas os casos de uso 1 e 2 – “Instituições financeiras acessam a plataforma via API”
e “Detalhamento dos cruzamentos das propriedades rurais (Sigef) na Plataforma WEB”,
exibindo o resultado dos cruzamentos geoespaciais na Plataforma WEB “, respectivamente.
A equipe do projeto selecionou esses dois casos de uso por considerar que as
funcionalidades a serem desenvolvidas demonstrarão a viabilidade e a qualidade do
projeto e apresentarão, na prática, o potencial da Plataforma Observatório Amazônia.
Salienta-se que, apesar de a proposta Observatório Amazônia ter sido pensada para suprir
inicialmente uma demanda relativa ao contexto da região da Amazônia Legal, não é
impeditivo que a sua experiência seja expandida às demais regiões do país.

5 Características Inovadoras
A Resolução CMN nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil, dispõe de normas específicas
para as operações de crédito rural, incluindo dispositivos direcionados à asseguração do
desenvolvimento sustentável do ambiente rural brasileiro.
No Título “Crédito Rural”, Capítulo “Disposições Preliminares – 1”, Seção “Beneficiários
– 2”, indica-se quem é o beneficiário do crédito rural, quem não é beneficiário do crédito
rural, a classificação do produtor rural a ser utilizada, as situações de vedação à concessão
do crédito rural, entre outros aspectos.
No título “Crédito Rural”, Capítulo “Condições Básicas”, Seção “Disposições Gerais”,
o diploma normativo enumera diversos requisitos que deverão ser verificados no
procedimento de operação de crédito rural.
Notadamente, a análise desses requisitos impõe a identificação de uma diversidade de
dados inseridos, desarticuladamente, em várias bases de dados de acesso público, o que
implicaria na demora da identificação, obtenção e sistematização desses dados para cada
operação de crédito rural. Somada a isso, a ausência de uma unificação no tratamento
dos dados, a partir de um procedimento desenhado especificamente para esse desígnio, é
situação suficiente para a aplicação de diferentes metodologias de análise por operadores
de um mesmo crédito rural e multiplicação de análises divergentes acerca de situações
que se assemelham, ocasionando uma insegurança jurídica no âmbito do procedimento
de crédito rural. A unificação da metodologia de análise, quando se está diante de uma
diversidade de dados sensíveis ao procedimento decisório, é elemento fundamental para
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a aceleração, asseguração e simplificação do processo analítico e da respectiva decisão,
neste caso, de aprovação ou não aprovação do crédito rural.
Isso justifica a existência de um instrumento de operacionalização do tratamento dos
dados essenciais ao crédito rural, subsidiando a atividade do operador do crédito.
A necessidade de um instrumento de operacionalização do tratamento de dados atinentes
às operações de crédito rural para empreendimento localizados na Amazônia se justifica
não apenas no momento de análise para o direcionamento do crédito para o interessado,
mas também em momento seguinte, pois é impositiva a verificação do atendimento
dos requisitos durante a vigência do crédito. Isso assegura que os interessados,
como beneficiários, instituições públicas e privadas, entre outros, estejam atentos ao
atendimento das diretrizes de desenvolvimento sustentável durante o fluxo integral da
operação de crédito.
Inclusive, existem normas específicas que impõem a necessidade do atendimento
dos requisitos estabelecidos pelo crédito rural durante o decorrer da operação, com
consequências incisivas em situações de descumprimento. A saber, como determina a
Resolução CMN nº 4.883/2020, do BCB, o descumprimento de cláusulas contratuais, como
aquelas atinentes a embargos do uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no
imóvel, deverá acarretar a suspensão da liberação das parcelas de crédito a vencer até
que seja regularizada a situação, dentre de um prazo determinado, sendo que, se isso
não ocorrer, o contrato será considerado vencido. Destaca-se, ainda, como consequência
mais incisiva, que de acordo com o art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, a inadimplência
de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso,
do terceiro prestante da garantia real, importa vencimento de cédula de crédito rural
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, ainda, podendo o
credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos
ao emitente e dos quais seja credor.
Nesse sentido, observando a necessidade de uma atividade de acompanhamento da
execução da operação por parte da instituição que dispôs o crédito para o interessado,
verificando-se o adequado cumprimento das cláusulas contratuais, faz-se necessária
a utilização desse instrumento de informação para viabilizar um crédito rural
verdadeiramente responsável.
Dentre outras características inovadoras da Plataforma Observatório Amazônia destacamse a acessibilidade, segurança, velocidade, isonomia e atualidade do procedimento por
meio do qual informações atinentes ao desenvolvimento sustentável da atividade rural
serão disponibilizadas ao agente incumbido da análise do crédito rural.
A acessibilidade viabiliza que as instituições financeiras interessadas detenham o acesso
a dados essenciais ao procedimento de obtenção do crédito rural, disponibilizando
indicadores, mapas, gráficos e outros elementos por meio de um relatório, oferecendo-se
essas diversas informações de forma integrada por meio de API para o analista do crédito
rural.
A segurança viabiliza que as instituições financeiras interessadas utilizem dados que
estejam inseridos em plataformas de informação públicas, que estarão disponíveis a
qualquer interessado, o que assegura a veracidade, transparência e legitimidade das
informações utilizadas pelo analista do crédito rural.
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A velocidade viabiliza que as instituições financeiras interessadas acelerem o
procedimento de análise do crédito rural, pois o instrumento disponibilizará os dados
dispersos em diferentes plataformas de informação públicas em apenas um documento,
agilizando a atividade do analista do crédito rural.
A isonomia viabiliza que as instituições financeiras interessadas utilizem os mesmos
dados, critérios e metodologias para a análise do crédito rural, observando a variedade de
modalidades de créditos e as especificações de cada caso, assim como a importância de se
aplicar uma abordagem isonômica na atividade do analista do crédito rural. Considerando
que as instituições financeiras oferecem diversas modalidades de crédito rural, com
diferentes níveis de riscos associados a esse benefício, salienta-se a importância da
utilização da Plataforma Observatório Amazônia como forma de corrigir as assimetrias de
informações no contexto dessas instituições.
A atualidade viabiliza que as instituições financeiras interessadas utilizem dados
contemporâneos à análise do crédito rural, seja no momento de solicitação, avaliação
ou decisão sobre o crédito, ou em um momento subsequente de acompanhamento,
disponibilizando dados atualizados para a atividade do analista do crédito rural.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
A construção de uma ferramenta que permita às instituições financeiras acessarem, em
um único lugar, diversas informações relevantes com a finalidade de auxiliar na tomada de
decisões para a concessão de crédito aos produtores rurais pode trazer muitas vantagens
ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Os compromissos assumidos com a agenda ambiental por agentes e instituições no
Brasil ainda são insuficientes. Os mecanismos de garantia dos acordos de crédito, a
complexidade e a diversidade de normas jurídicas afetam a transparência das informações
sobre questões jurídicas da posse e sobre o uso da terra, elevando os custos de transação
no mercado de terras e, consequentemente, no mercado de crédito.
Para redução dos custos de transação nas operações de crédito rural é exigido o
conhecimento da relação existente entre o ocupante e a terra, considerando aspectos
jurídicos, econômicos, sociais e ambientais, o que não é possível sem a existência de um
sistema integrado de informações.
Os dados disponíveis na ferramenta do Observatório Amazônia, de forma organizada,
especializada, segura e atualizada, permitirão ao operador da instituição de crédito a
análise dos dados atinentes às operações de crédito rural, que estão dispersos, diminuindo,
portanto, a possibilidade de financiar produtores rurais que não estão em conformidade
jurídica, econômica ou ambiental.
Com a redução dos custos operacionais e uma escalabilidade grande na disponibilização
da ferramenta a todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional, o Observatório
Amazônia possibilitará não somente fomento à concorrência entre instituições, mas
também oferecerá total aderência à Agenda Sustentável do Banco Central (BC), que tem
um papel fundamental na alocação de recursos direcionada para o desenvolvimento de
uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
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7 Restrições
7.1 Emissão de Certificado Digital
Para a emissão de um Certificado Digital referente ao crédito rural, com vistas a uma
maior transparência, confiabilidade e reputação da emissão e no uso das informações
do Observatório Amazônia, seria necessária uma definição de critérios que ainda
se encontram em discussão pelos órgãos reguladores. O Observatório Amazônia
implementou o mapeamento das principais regras estabelecidas em legislação vigente,
aplicáveis às diferentes modalidades de crédito rural, e os requisitos específicos para
obtenção de uma pontuação para liberação do crédito.

7.2 Bases de dados restritas
Algumas bases de dados utilizadas pelo Observatório Amazônia, para cruzamento
das informações, não estão disponíveis para acesso público. Essas bases poderão ser
disponibilizadas para o projeto por meio de convênios firmados entre órgãos e/ou
instituições.
Uma nova funcionalidade poderia ser implementada no projeto para verificação de
pendências no CPF do produtor rural, para liberação de crédito nas bases do Banco
Central, porém essas bases também são de acesso restrito.

8 Conclusão
O projeto visa minimizar as assimetrias de informações dispersas em diversas bases de
dados e subsidiar as instituições financeiras na tomada de decisões para concessão de
crédito aos produtores rurais, assegurando a veracidade, transparência e legitimidade das
informações, por meio do monitoramento de dados tabulares e geográficos da Amazônia
Legal.
Por meio de dashboards e um conjunto de API, as instituições financeiras poderão
identificar a situação ambiental, jurídica e econômica das propriedades rurais da
Amazônia Legal, em um único lugar, diminuindo, portanto, o risco de financiamento a
produtores rurais que não estão em conformidade jurídica, econômica ou ambiental.
O resultado do cruzamento das diversas bases de dados, com a maior quantidade de
informações relevantes disponíveis, retornará de forma integrada, segura e confiável,
informações em nível da parcela do imóvel rural sobre a existência de sobreposições de
outros imóveis, o que é um indicativo de conflitos de interesses; informações relevantes
sobre a área desmatada no imóvel rural e infrações ambientais; dados sobre o uso do
solo; análises de sobreposições com áreas de interesse da União (Glebas Federais,
Terras Indígenas, Assentamentos Federais, Unidades de Conservação, Quilombolas);
dados da área em hectares e em módulos fiscais, o que permitirá definir modalidades de
organização produtiva, entre outras informações relevantes.
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Plataforma de Investimento e
Gestão de Nanonegócios
Hugo Brito1
João Ignácio Brito2

O presente relatório explica a jornada de criação da Plataforma de
Investimento e Gestão de Nanonegócios (Grana Solidária), uma solução
que visa usar a possibilidade criada pela Resolução do BCB nº 4.656,
editada em abril de 2018, para viabilizar crédito por meio da modalidade
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) – Jurídicas e/ou Físicas
– com foco nos micro e nanoempreendedores brasileiros, sendo estes
últimos geralmente de baixa renda e que empreendem por necessidade.
Na aceleração promovida pelo LIFT, a plataforma passou por revisões
processuais e conceituais visando torná-la um produto mais competitivo
e eficaz.
Neste relatório será possível entender a pesquisa que embasou o
desenho inicial da Grana Solidária, a construção da plataforma básica e
conhecer os principais desafios envolvidos na construção de um produto
que inova pela característica de busca da cobertura total da jornada
desses empreendedores. Será também possível entender os passos
trilhados durante o LIFT e os seguintes, após a aceleração.

1 hugo_brito@granasolidaria.com.br
2 jaonascimentobrito@gmail.com
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1 Objetivo
A plataforma tem como objetivo liberar o potencial dos mais pobres para criar melhores
condições de vida para si e para suas famílias. A empresa fará isso por meio da
implementação de uma forma de acesso descomplicado ao microcrédito, pela modalidade
SEP, e da disponibilização de uma estrutura que incluirá uma rede de parceiros de
capacitação e acompanhamento empreendedor, tudo atrelado a um processo de
nanogestão de alimentação simples e que gerará os indicadores necessários para garantir
ao máximo o sucesso de cada nanoempreendimento.

2 Fundamentação Teórica
2.1 Brasileiro, um empreendedor nato
A máxima de que o brasileiro é um empreendedor por natureza é comprovada. Segundo
a pesquisa Empreendedorismo no Brasil, de 2017, 36 entre cada 100 brasileiros adultos,
ou seja, com idades entre 18 e 64 anos, conduzia alguma atividade empreendedora. Em
números absolutos, isso significava mais de 49 milhões de pessoas. Destes, mais da
metade – cerca de 27 milhões – eram empreendedores iniciais. Mas ao olhar esse número
mais de perto, infelizmente, não se vê uma nação de pessoas que querem gerar riqueza.
O que temos no Brasil é uma grande parcela de empreendedores que entra na atividade
de trabalhar em algo próprio por falta de oportunidade para gerar o sustento pessoal e
das famílias, ou por causa da necessidade de complementar a renda. Essas pessoas são os
chamados “Empreendedores por Necessidade”. Conforme mostra a pesquisa do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), a quantidade de empreendedores por necessidade
aumenta quando há uma crise econômica e, portanto, menos emprego e menos renda
(Figura 1).
Figura 1

Fonte: GEM, IBGE, Banco do Brasil e Ipeadata.
* A soma pode não totalizar 100% pelo fato de que em alguns empreendimentos não é possível distinguir se é por
oportunidade ou por necessidade.

2.2 Pandemia
Com a pandemia de covid-19, o desemprego disparou e, com base no comportamento
histórico relatado pela pesquisa mostrada acima, obviamente o número de pessoas que vão
buscar o empreendedorismo por necessidade aumenta, principalmente no que chamamos
de nanoempreendedorismo, aquele em que a pessoa procura alguma atividade na qual
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possa atuar de forma autônoma, por exemplo, na venda de lanches ou na pintura de
paredes. No primeiro trimestre de 2021, o desemprego já atingia mais de 14 milhões de
pessoas (Figura 2).
Figura 2

Analisando-se as pessoas enquadradas como “Fora da Força de Trabalho” (Figura 3), o
retrato fica ainda mais preocupante. Isso porque nesse universo estão os brasileiros da
chamada força de trabalho potencial, aqueles prontos para trabalhar, como os recémformados, e a classe dos chamados “desalentados”, pessoas que já desistiram de procurar
trabalho porque não acharam ou porque foram enquadradas pelo mercado no grupo de
pessoas muito jovens ou muito velhas, ou então que não possuem qualificação para as
vagas disponíveis. Esse grupo soma 6 milhões de pessoas.
Figura 3

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Brasil - 1º trimestre de 2021.
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2.3 Nivelando por baixo
O retrato do mercado de trabalho de nosso país, que já trazia problemas, foi agravado
pela pandemia. Segundo a Pesquisa Nacional por Domicílios (Pnad), a já conhecida
discrepância de oportunidades entre as regiões do Brasil, que continua como
historicamente capitaneada pelo Nordeste, traz um preocupante sinal da queda da
atividade econômica, com a região Sudeste, maior empregadora do país, assumindo o
segundo lugar (Figura 4).
Figura 4

2.4 O crédito
Segundo estudo da Endeavor, 80% do crédito no Brasil é viabilizado por quatro
instituições: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco. Aliada a essa
polarização do capital, a dificuldade para acessar esse dinheiro é um grande entrave. Outro
caminho, como o financiamento pelo BNDES, poderia ser uma saída mas, infelizmente,
não é bem assim. Em estudo feito pela Fiesp no ano de 2018, é possível notar-se que, de
403 empresas que procuravam acesso a esse tipo de financiamento, 45% não conseguiram
aprovar o crédito por problemas relacionados à exigência de documentos ou à necessidade
de apresentar um número muito alto de garantias (Figura 5)
Figura 5
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2.5 Dificuldade de crédito para os iniciantes
Se empresas enfrentam dificuldade em conseguir dinheiro para os negócios, fica óbvia a
dificuldade para pessoas simples, desempregadas na sua maior parte, conseguirem acesso
ao dinheiro a fim de empreender de forma individual. Uma dona de casa que é exímia
fazedora de bolos, por exemplo, e pensa em comprar um forno maior, uma batedeira ou
até os insumos para fazer seus produtos, ou então outra pessoa que sabe que na praça
de seu bairro há mercado para colocar um carrinho de venda de pipocas, porém veem o
sonho de vencer pelo trabalho impedido pela falta de acesso ao crédito. Para piorar, os que
conseguem com parentes, ou obtêm de parcelas rescisórias do último emprego ou coisa
parecida, muitas vezes veem a alegria do sonho realizado se desfazer pela incapacidade de
tomar decisões simples de gestão.

2.6 O microcrédito
O indiano Muhammad Yunus, filho de empresários do ramo de jóias no país, em seu livro
Bank to the Poor (1998), conta como foi a jornada de criação do chamado Microcrédito e
do Grameen Bank. Durante uma crise de fome que atingiu a Índia, enquanto ele ainda
lecionava economia na Universidade de Bangladesh, Yunus resolveu deixar os muros da
universidade e ir ver de perto o que acontecia. Ele começou a visitar as comunidades do
entorno e, aos poucos, foi percebendo que toda a teoria e o conhecimento adquiridos
eram, sem dúvida, uma base valiosa, mas não bastavam para entender a pobreza e a
fome, nem mesmo ali tão perto da academia. Havia o que ele chamou de um “borrão” no
entendimento causado pelo próprio acúmulo de conhecimento, o que chamou de efeito
“Bird’s Eye View”, ou seja, uma visão generalista, de cima, como a gerada pela “Visão de um
Pássaro Voando”, que deixava os detalhes literalmente “borrados”.
No entendimento do professor, esses pedaços distorcidos da imagem eram, naturalmente,
preenchidos por extrapolações do próprio conhecimento, e esse preenchimento gerava
teorias que culminavam em modelos e ações que buscavam normalizar os comportamentos
e fenômenos, o que deixava justamente as pessoas e os efeitos da pobreza sobre elas
difusas. Foi então que Yunus propôs uma nova abordagem, que batizou de “Worm’s Eye
View”, ou seja, a “Visão pela Ótica de uma Minhoca”, de perto e com olhar na vida real, o
mais caso a caso possível. Passou, então, a colocar seus alunos de Economia em contato
com as comunidades e, em pouco tempo, percebeu que, em sua maioria, as pessoas das
comunidades do entorno da universidade precisavam de pouco dinheiro para pôr a vida
em condições de girar novamente. Viu também que não era o assistencialismo o caminho
para o resgate daquelas pessoas da extrema pobreza, e que era preciso permitir que elas
próprias o fizessem pelo trabalho. Eram, em sua maioria, mulheres sozinhas, com talentos
para o artesanato e a culinária, sem condições dignas de manter suas famílias e que, no
desespero, acabavam por alimentar um sistema de empréstimos feitos por pessoas que
tinham mais recursos, em esquema de agiotagem.
O dinheiro dos empréstimos era usado para o trabalho, mas os juros cobrados mantinham
as pessoas presas no sistema, sem conseguir evoluir, realimentando tudo numa relação
de dependência. O professor, então, resolveu fazer um teste e, com os próprios recursos,
emprestou uma quantia de menos de 50 dólares para um grupo de pessoas de uma
comunidade, com juros baixos, e propôs que trabalhassem e pagassem quando possível.
Em pouco tempo, à medida que essas pessoas conseguiram produzir dinheiro com
trabalhos como a confecção de cestas, elas começaram a pagar e o dinheiro retornou
inteiramente. Nascia, naquele momento, o microcrédito.
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2.7 Um banco para os pobres
O professor Yunus conta em seu livro a grande dificuldade que teve para conseguir
que instituições bancárias comprassem a ideia, até que, com amigos de um banco rural
e do governo, conseguiu emplacar as suas primeiras operações. O sistema de “Visão de
Minhoca” foi mantido e intensificado, com a montagem de uma rede de promotores que
passavam os dias, como ele fazia no início, andando pelas comunidades e interagindo com
quem precisava de empréstimo e com os clientes já usuários da instituição. O sistema de
monitoramento confirmou-se como essencial para correções rápidas de rumo no sentido
de preservar o ecossistema de crédito criado.
Durante o processo, algumas vezes detectava-se, por exemplo, a necessidade de
pequenas reinjeções de dinheiro cirúrgicas em membros dos grupos de tomadores.
Esses balanceamentos evitavam efeitos, como uma inadimplência generalizada por conta
de um membro de determinado grupo não poder pagar e os outros não conseguirem o
dinheiro para suprir o valor faltante. A falta de capacidade individual de honrar a parcela
do empréstimo - default - caso não fosse tratada pela “Visão de Minhoca”, teria um efeito
devastador, minando grupos inteiros em um default coletivo. No livro, Yunus relata o caso
de uma senhora, hoje um dos maiores exemplos de sucesso, que precisou de 12 pequenos
empréstimos extras durante sua jornada, na maioria para suprir problemas de causas
externas, como a perda do telhado em uma forte chuva ou o adoecimento de filhos e dela
própria, algo que, sem o “Olhar de Minhoca”, teria, fatalmente, impedido que ela atingisse
a qualidade digna de vida a que chegou.

2.8 De pessoa para pessoa
Com a Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018, o Banco Central do Brasil regulamentou
o empréstimo entre pessoas, por meio da chamada Sociedade de Empréstimo entre
Pessoas (SEP), físicas ou jurídicas, em que valores de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
poderiam ser emprestados mediante o uso de uma plataforma eletrônica. Uma pouco
antes do início da pandemia do novo coronavírus, no início de 2020, nascia a ideia da
Plataforma de Investimento e Gestão de Nanonegócios (Grana Solidária), que iria buscar o
investimento em pessoas de baixa renda, como fez o Grameen Bank indiano, dando a elas
a possibilidade de melhorar suas condições de vida por meio do trabalho individual.
A possibilidade de pessoas emprestarem para pessoas, dada pela resolução, colocou o pilar
fundamental do pensamento da futura empresa, ou seja, permitir que uns investissem
nos outros, e assim como no banco indiano, o sucesso dos tomadores se transformaria no
sucesso dos investidores que, por meio da plataforma, teriam a “Visão de Minhoca”, vendo
bem de perto cada empreendedor e seus projetos. Para completar a construção da ideia, a
análise da pesquisa Ecossistema do Investidor Brasileiro, feita anualmente pela B3, fez com
que lembrássemos mais uma vez do professor Yunus. Como ele alertava em seu livro, não
podíamos ser pegos pela tendência de moldar em nossas cabeças nem o investidor, nem
o tomador. Foi possível ver, pelos dados da pesquisa, que existia, também na esfera do
investidor, outro caminho a perseguir.
Quase 70% das pessoas entrevistadas já tinham alguma forma de investimento, na sua
maioria poupança, e apenas 19% das pessoas não tinham algum valor nesse tipo de
aplicação. Também estava retratado no estudo que os entrevistados não eram tão jovens
– 54% tinha 42 anos, em média, e acreditavam que para evoluir para outros produtos era
necessário ter mais dinheiro, o que levava 60% dos pesquisados a investir sempre nos
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mesmos produtos financeiros. Para terminar, foi possível ver que 56% dos investidores
brasileiros pertenciam à classe C e, na sua maioria, 53%, estavam na região Sudeste.

3 Visão Geral
Para enxergar mais de perto, com a ajuda da empresa baiana Cubos, que direcionou a
pesquisa por meio do seu braço financeiro, a Flint, partiu-se para o desafio de fazer um
processo de imersão em meio a uma pandemia, com pesquisas e entrevistas que deram
base para o desenho do produto que foi escolhido para a aceleração pelo LIFT Lab.

3.1 Entendendo o investidor
Na pesquisa, feita em um universo 126 respostas em que foi aplicada ponderação
estatística, foi possível se chegar às seguintes conclusões:
• A maioria das pessoas com tendência a investir era um pouco mais jovem que as
presentes na pesquisa da B3, e estavam entre 25 e 35 anos.
• A classe social se confirmou como predominantemente C.
• A maioria dos respondentes possuía familiaridade com o hábito de investir. Um
fato importante é que a soma dos que tendiam a investir chegava a 73% do universo
pesquisado.
• Foi possível observar que surgia a característica de se investir em produtos com um
pouco mais de risco, no universo pesquisado.
Visando aprofundar o entendimento sobre o comportamento do provável investidor x
o perfil dos chamados “sonhadores”, os nano e futuros microempreendedores, target
social da plataforma, partimos para a exposição de duas personas. Elas foram criadas
a partir de entrevistas por WhatsApp e ligações telefônicas. O target utilizado foi o de
empreendedores/pessoas que querem abrir um negócio e classificados como de baixa
renda. O recrutamento de entrevistados focou-se em buscar a área fora dos chamados
perfis extremos de usuários, trazendo, assim, menor contaminação e maior variedade
nas respostas. Para esta pesquisa, considerou-se como os dois perfis extremos o jovem
que possui afinidade com tecnologia e o idoso que não possui afinidade alguma com
tecnologia, conforme gráfico a seguir (Figura 6):
Figura 6
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Os principais dados capturados pelas entrevistas de possíveis empreendedores foram
transportados para duas personas, as quais foram expostas aos anteriormente entrevistados
como investidores. A descrição de cada uma dessas personas é a seguinte:
PERSONA 1 - Francisca
Mulher de 30 anos, moradora da periferia de Salvador. Cabeleireira profissional desde os
20 anos, ela trabalhou em diversos salões de beleza da cidade. Atualmente, Francisca tem
o sonho de abrir o seu próprio salão de beleza, o Salão da Fran. Mas, para isso, ela precisa
de um investimento inicial que não possui. Conseguir esse valor é bastante difícil para
ela, tendo em vista que a sua renda é baixa e os empréstimos oferecidos pelos bancos são
bastante abusivos.
PERSONA 2 - João
João é um jovem de 30 anos, que vive no Itaigara, bairro de classe média/alta de Salvador,
e é formado em gastronomia. João está juntando dinheiro para realizar o seu sonho de
abrir um restaurante de culinária italiana, porém o investimento inicial é alto e ainda falta
muito para João ter todo o dinheiro em mãos.
As conclusões da exposição dessas personas aos prováveis investidores são:
• A motivação principal para ajudar João, perfil característico dos microempreendedores
de provável sucesso foi o retorno financeiro.
• Mesmo com essa característica, 19,8% dos entrevistados mostrava interesse por
investimentos que tivessem o fator “impacto social”.
• A maioria, 49,2%, mesmo com a possibilidade de sucesso de um empreendedor jovem e
com formação como João, não investiria nele.
• Já em relação à persona Francisca, o comportamento foi diferente. 50,8% investiria nela
e outros 24,6% afirmaram que, inclusive, doariam para Francisca.
• Ao serem expostos à persona Francisca, 61,1% dos entrevistados colocaram o “impacto
social” como principal fator mobilizador do investimento.
Para confirmação das hipóteses, partiu-se para um MVP Fake Door, com o objetivo de
avaliar o interesse dos investidores na solução, bem como entender sobre o perfil destes.
A estratégia adotada foi a criação de uma página no Facebook e postagens no Instagram
com o intuito de impulsionar diferentes copys redirecionando para determinadas landing
pages. Nessa etapa, criou-se a marca e a identidade visual da Grana Solidária. A marca traz
a junção de botões de ON, que formam elos de uma corrente, reforçando a característica de
conexão almejada pela empresa (Figura 7).
Figura 7
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Os Copys foram criados para testar qual proposta de valor convertia mais para o público
de investidores, com anúncios baseados em quatro ideias centrais extraídas das pesquisas:
• Geração de impacto social: entendemos como impacto social a ideia de auxiliar a
transformação de outras vidas sem passar a ideia de assistencialismo.
• Investimento em modalidade nova: a ideia era passar a sensação de “novidade” por
meio da demonstração do investimento P2P, porque havia uma hipótese traçada de
que pessoas que são “fanáticas” por investimentos, iriam ser adotantes iniciais da
modalidade.
• Investimento simples e rápido: em que se exploraria o fato de não ser um banco,
portanto, com a desburocratização dos processos.
• Comece investindo com pouco dinheiro: já que, nas pesquisas realizadas, foi possível
observar que muitas pessoas acreditam que é preciso muito dinheiro para iniciar no
mercado de investimentos, e isso não corresponde à realidade.
Depois de várias rodadas de análise, decidiu-se reduzir o número de variáveis e depurar a
pesquisa, mantendo apenas uma pessoa de base em cada peça e variando os copys (Figura
8). Para cada um dos anúncios, foi criada uma landing page que permitiu o rastreamento do
que atraía mais o investidor. A versão mais atraente confirmava mais uma vez a teoria. As
pessoas eram movidas pelo impacto social (Tabela 1).
Figura 8

Tabela 1 - Resumo de dados (Facebook)
Cliques no link
(resultados)

Impressões

Conversão

CPC

simples-sem-burocracia

12

2192

1%

1.13

modalidade-p2p

6

1231

0%

0.93

impacto-social

49

3669

1%

0.73

baixos-valores

15

2335

1%

0.96

Nome do anúncio
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3.2 Visão geral do produto
Chegou-se, então, ao desenho do que deveria ser a plataforma, trazendo a capacidade de
conectar investidores com propósito a nanoempreendedores, na busca de uma “Visão de
Minhoca”, mais próxima dos negócios e processos para permitir atuar no ecossistema de
forma rápida para a sua manutenção, buscando como meta sempre o sucesso de cada nano
e micronegócio. Devido à complexidade do projeto, decidiu-se por dividi-lo em duas ondas
- Crédito e Sistema de Nanogerenciamento, sendo este último batizado em homenagem ao
professor Yunus de Gerenciamento Visão de Minhoca (GVM).

3.2.1 Fase 1 - Crédito
Nessa fase, o foco foi dar à empresa a capacidade de conectar as pessoas, permitindo o
acesso ao crédito, com as seguintes subdivisões:
•
•
•
•
•

Credit Score de Onboarding do tomador.
Plataforma de inscrição individualizada dos projetos.
Plataforma de gerenciamento e ajuste dos projetos.
Acesso à capacitação para os empreendedores visando maior eficiência.
Montagem de infraestrutura logística para os empreendimentos.

3.2.2 Fase 2 - GVM
Nessa etapa, o foco foi na definição de formas de auxiliar no gerenciamento dos negócios,
seguindo a seguinte subdivisão de ações:
• Formatação de clusters de negócios para desenho de sistema de gerenciamento.
• Criação de fluxo de informações para nanogerenciamento.
• Criação da plataforma GVM.
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3.2.3 Caso de uso
3.2.3.1 Onboarding do sonhador e Cadastro de projeto de
empreendedorismo
Primeiramente, o usuário que busca financiamento para empreender cadastra os dados
pessoais e responde às perguntas do chamado Score GS, de viés social (Figuras 9, 10 e 11).
No processo de cadastro, não há checagem imediata, sendo a jornada de inscrição, em
duas telas, totalmente realizada por todos os possíveis empreendedores.
Os dados passam por três scores, que cobrem a visão financeira e social e que depois ficam
visíveis para os investidores.
Figura 9
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Figura 10

Figura 11
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3.2.3.2 Desenho do nano/micronegócio
A partir das informações passadas na inscrição, a plataforma entra em contato com o
futuro empreendedor na busca de dados para levantar a necessidade de investimento
e o encaixe de cada tipo de negócio nos modelos presentes nos “clusters” do GVM. São
perguntas como número de horas de trabalho, experiência prévia no ramo de negócio, uso
de insumos residenciais, dentre outras. Os clusters da GVM são assim divididos:
•

Negócios perecíveis: Aqueles que possuem alto impacto de perda de produto/estoque,
como venda de lanches, sanduíches, sucos e gêneros alimentícios de perecimento
rápido.
• Negócios depreciáveis: Os que possuem impacto programado de perda de produto/
estoque, por exemplo, venda de produtos industrializados, como salgadinhos,
refrigerantes etc.
• Serviços: Empreendimentos que não sofrem pressão de depreciação de estoque e são
regidos pela oferta/procura, como animadores de festas, cabeleireiros, lava-jatos etc.
Obs.: É possível montar um cluster mix dos dois primeiros para negócios em que há tanto
produtos de perecimento rápido quanto programado.
GVM
O sistema de Gerenciamento Visão de Minhoca (GVM) é composto de um conjunto de
planilhas que vão desde a precificação até o gerenciamento de indicadores de perfomance
de cada cluster de negócio, que é, então, controlado por indicadores definidos, como o
controle de perda para os negócios enquadrados como “perecíveis”, o de encalhe para os
definidos como “depreciáveis” e o número de atendimentos por dia para os do grupo de
“serviços”. A seguir, o exemplo de duas dessas planilhas de controle (Figura 12):
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Figura 12

3.2.3.3 Onboarding do investidor
O usuário acessa a plataforma, toma conhecimento do funcionamento e, então, cadastrase, respondendo se deseja investir de forma recorrente ou pontual, informando também o
quanto pretende investir. Logo após, ele recebe os avisos, reiterando os detalhes sobre o
investimento, como a ausência de garantia e que, para redução de risco, ele deve investir
de forma pulverizada. Em seguida, ele passa a visualizar os projetos disponíveis com os
scores, e pode, então, sinalizar quanto pretende colocar em cada um dos projetos. A seguir
as telas de cadastro e visualização do investidor (Figuras 13 e 14).
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Figura 13 - Cadastro

Figura 14

3.2.3.4 Matching
Quando o valor determinado para cada empreendimento é atingido pela soma das
intenções de investimento, o sistema gera o matching e, tanto empreendedor quanto
investidor são avisados. O investidor, caso seja o primeiro investimento, é encaminhado
para a abertura de conta digital. Tanto o novo cliente quanto os mais antigos, que já
possuam conta digital, são avisados da necessidade de disponibilizar o valor a ser investido
na conta. O matching é monitorado pela gestão da plataforma e, assim que ocorre, são
disparadas as mensagens para depósito dos recursos e assinatura dos contratos. Após o
cash in e a assinatura dos contratos, é iniciado o processo chamado de “Materialização”
dos empreendimentos. A seguir, um exemplo da tela de monitoramento presente na seção
de Administrador da plataforma (Figura 15).
Figura 15
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3.2.3.5 Assinatura do contrato de financiamento
É gerado um contrato para cada investidor/sonhador e a assinatura é digital.
Abaixo, a página resumo do termo (Figura 16):
Figura 16

3.2.3.6 Pagamento das parcelas do financiamento
Após 30 dias do fechamento do contrato de financiamento, inicia-se o pagamento das
parcelas. O administrador da plataforma informa quando faltarem cinco dias, na véspera
e no dia do pagamento, via e-mail e/ou mensageiro eletrônico, oportunidade em que
também avisa que o valor referente à parcela que deverá estar disponível na conta digital.
Caso o pagamento não ocorra em dia, o empreendedor recebe novo aviso e, caso não quite
a parcela em 24 horas, ele recebe contato direto da plataforma para regularizar o débito.
Caso a regularização não aconteça no prazo máximo de 10 dias, é acionada uma empresa
de cobrança. No caso de inadimplência o investidor também é avisado. A cada pagamento
por parte do empreendedor, é feito split de pagamento em que o investidor tem o valor
creditado em sua conta digital, abatido da taxa de serviço da plataforma.
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4 Escopo do Protótipo
Ao final da aceleração pelo LIFT Lab, a plataforma apresenta as seguintes funcionalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Cadastramento dos empreendedores e de suas ideias de projetos.
Ajuste de escopo de cada empreendimento por parte do administrador da plataforma.
Exibição dos projetos apresentando indicador de risco lançado manualmente.
Cadastramento dos investidores com opção por investimento pontual ou recorrente.
Possibilidade, por parte dos investidores, de escolher quais projetos apoiar, informando
o valor pretendido a ser direcionado para cada um deles.
6. Implementação de conta digital e sistema de TKPP (Plataforma Eletrônica de
Pagamentos) white label da Rede Celer, para fazer os fluxos de pagamento, além de
oferecer aos empreendedores serviços como máquinas portáteis de pagamento por
débito e crédito (em produção pelo parceiro).
7. Migração da plataforma para o ambiente nuvem da Oracle, onde será possível buscar
a automação dos processos visando à escala do produto pós-MVP (em andamento com
parceiro).
8. Controle manual de indicadores GVM por meio de planilhas alimentadas por mensagens
de WhatsApp enviadas pelos empreendedores. A partir dessas planilhas, ocorrerão
disparos de ações, também manuais durante o MVP, conforme os três tipos de controles
de negócios, os chamados “Flags”, que são os indicadores do que ser feito em cada caso,
e que assumem três cores, sendo AZUL quando a meta de cada indicador está entre
95% e mais de 100% previsto, AMARELO quando esta está entre 80% e 95% do previsto e
VERMELHO quando abaixo de 79,99% do previsto para cada indicador.
Os próximos passos a serem trilhados pela plataforma, logo após o o processo de
aceleração do LIFT Lab, estão assim previstos:
1. Disponibilização na página de cada projeto a ser apoiado dos 3 scores com indicações
de Baixo, Médio e Alto Risco e as explicações sobre cada um deles.
2. Novo processo de escolha de projetos, por parte dos empreendedores, que passarão,
além de ter a possibilidade de desenhar o próprio projeto, a ter acesso a um cardápio
pré-ajustado de empreendimentos já formatados. A escolha por formatar o próprio
projeto incidirá na necessidade de um ciclo de desenho do empreendimento a ser feito
em conjunto com a plataforma e, só após esse processo, o projeto passará a figurar
como disponível para investimento.
3. Novo processo de investimento, com a disponibilização também da escolha por
rankeamento automático onde a plataforma fará o direcionamento dos recursos para os
projetos mais bem rankeados na combinação dos scores.
4. Automação do GVM.
5. Integração e automação do processo de análise de crédito.
6. Integração e automação do processo de abertura de conta digital.
7. Definição dos indicadores e procedimentos em relação ao crédito, levantamento de
curva de inadimplência etc.
8. Implementação de possibilidade de “inforcement”, em que empreendedores poderão ser
“apadrinhados” por outros durante o processo de financiamento, ou por empreendedores
com processo finalizado e, também, por investidores ou grupo de investidores. Haverá
balanceamento do score com base no nível de “inforcement”.
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4.1 Tecnologias gerais do protótipo
Com o uso de tecnologias modernas e eficientes, consegue-se montar uma aplicação
eficaz, além de, com isso, um sistema com migração relativamente simples e altamente
escalável. Usando conceitos como REST (Representational State Transfer), que nada mais é
que um termo que representa diretrizes universais para comunicação em/entre aplicações
e tecnologias extremamente atuais, buscou-se não só atender às expectativas da equipe
mas, principalmente, às dos usuários.
De forma sucinta, algumas tecnologias e padrões/técnicas usadas na plataforma são:
• API (Application Programing Interface), módulo central que acessa a base de dados e
que é manipulado por dois front-ends (duas molduras diferentes para o mesmo quadro)
por meio de uma comunicação codificada usando HASH (verificação de integridade de
informações), trazendo segurança e funcionalidade.
• React (biblioteca JavaScript focada em experiência e interface do usuário) como frontend, além de HTML, CSS e o próprio JavaScript puro.
• Node.js ambiente open source para a execução de código javascript diretamente nos
servidores.
• Arquitetura MVC (Model; View; Controller), padrão de arquitetura de desenvolvimento
que isola de forma bem definida as regras de negócio da interface, permitindo
modificações na apresentação sem precisar alterar as regras de negócio.
• Banco de dados PostgreSQL.
• Containers: “pacotes” de código e dependências que englobam tudo o que é necessário
para executar o código, permitindo, assim, que o sistema seja executado por
desenvolvedores em qualquer máquina, sem a necessidade de download de dezenas de
pacotes e tecnologias.
• Kubernetes (sistema em código aberto com modelo de desenvolvimento democrático)
utilizado para gerenciamento e automatização dos containers, implementado por
ferramentas internas de parceiro (cubos/flint).

4.2 Estrutura
A estrutura básica da aplicação é representada a seguir (Figura 17).
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5 Características Inovadoras
A plataforma traz como principais inovações os seguintes pontos:
• SEP - Utilização do Financiamento entre Pessoas Jurídicas e Físicas para simplificar o
acesso ao crédito.
• Credit Score triplo para embasar e dar mais segurança à decisão dos investidores.
• Rotinas na concessão de crédito que diferenciam a plataforma dos principais
concorrentes P2P, dando, além de maior segurança na decisão dos investidores, maior
apoio e aumento de capacidade de sucesso dos empreendedores.
• GVM - Sistema de Nano/Microgerenciamento dos empreendimentos.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
A plataforma encontra-se alinhada com a Agenda BC#, promovendo inclusão, por meio
da possibilidade de levar a pessoas de baixa renda o acesso ao crédito. Essas pessoas
também terão acesso a um acompanhamento de nanogestão e de educação empreendedora
e financeira, o que, simultaneamente, conecta a plataforma a dois outros pilares da
Agenda BC# - Educação e Competitividade. A possibilidade de enxergar o processo
de rankeamento e de acesso ao crédito, equipamentos e insumos, tanto pelo viés do
empreendedor quanto pelo do investidor, conectará a plataforma a mais um pilar da
Agenda BC#, a transparência.

7 Restrições
7.1 Âmbito jurídico/contábil/financeiro
Para a autorização da operação de SEP, o Banco Central - Resolução 4.656/Bcb, Seção I,
art. 26 e art. 29, inciso II - exige recolhimento do capital social, que juntamente com o
patrimônio líquido deve somar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Na mesma resolução,
a empresa que operar como SEP deve ser uma S/A. Ambas as necessidades exigem
montante que depende da entrada de investidores e/ou de geração de caixa compatível.
Devido a isso, a empresa estuda um caminho alternativo para início da operação do MVP
por meio de Operações Ativas Vinculadas (OAV).

7.2 Âmbito tecnológico/logístico/produto
Devido ao processo de pivotagem conceitual em diversas esferas da plataforma, durante
a aceleração LIFT, boa parte do sistema já em operação precisará ser refeito, no novo
ambiente Oracle, e com o uso das ferramentas presentes nele. Mesmo antes da evolução,
já com as funcionalidades agregadas durante a aceleração LIFT, será possível rodar o MVP
trazendo validações para o desenho inicial da plataforma.
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8 Conclusão
O agravamento do cenário econômico do Brasil, que já vinha em deterioração e teve o
processo acelerado com a pandemia do novo coronavírus, mostrou ser cada vez mais
necessária a presença de agentes que possibilitem acesso a crédito e produção de renda
nas classes mais pobres.
A Plataforma de Investimento e Gestão de Nanonegócios (Grana Solidária) encaixa-se
nessa necessidade, especialmente no pós-pandemia, em que ja é possível ver em pesquisas,
como a última Pnad, que empreender por necessidade continuará sendo uma realidade
cada vez mais presente e, para muitas famílias, questão de sobrevivência, tendo em vista
que o processo de redução da renda do trabalhador na faixa dos 50% mais pobres continua
na trajetória descendente iniciada em 2014, e na contramão do crescente custo de vida no
país.
A plataforma sai do LIFT com uma clareza ainda maior da sua missão, e fortalecida por
parcerias e conceitos que a farão mais forte para enfrentar o desafio de melhorar a vida
dessas pessoas e, com isso, impactar positivamente na sociedade e na economia.
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Plataforma de Open Banking
para Todos
Filipe Bruno Chan1

A Plataforma de Open Banking para Todos é um projeto criado pela
Klavi, uma empresa de tecnologia e analytics que apoia empresas a
tomarem melhores decisões por meio do Open Finance. O objetivo
deste projeto foi criar um modelo de crédito novo e demonstrar que ele
é mais preciso do que modelos de mercado.
Durante este projeto, contamos com o apoio de um parceiro que nos
providenciou um conjunto de dados para modelagem de crédito.
Trabalhamos com os dados de mais de 20 mil clientes do parceiro,
incluindo informações de crédito tomado, limites de crédito, scores de
bureaux, dados transacionais e mais.
Para a criação do nosso modelo, usamos tecnologias avançadas de
machine learning e inteligência artificial, como XGB e LGB, técnicas que
nossos cientistas de dados, residentes na China, já estão acostumados a
usar.
O projeto todo levou em torno de três meses, e obtivemos resultados
muito positivos. Nosso modelo final gerou um lift (aumento) de ao
menos 10 pontos no K-S, um aumento considerado alto.
Prevemos que nossos modelos de crédito podem ter um impacto
positivo enorme no Sistema Financeiro Nacional em três grandes frentes:
(1) Inclusão Social, em que mais pessoas terão acesso a mais crédito
barato; (2) Competitividade, em que o crédito terá taxas reduzidas e
tomadores podem ser mais competitivos; (3) Sustentabilidade, já que os
modelos são atualizados frequentemente e usam tecnologia de ponta.

1 bruno@klavi.ai
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Introdução
Muitos consumidores brasileiros não têm acesso a crédito, e os que têm pagam uma das
maiores taxas de juros no mundo. Acreditamos que um grande culpado disso é o uso
de tecnologias desatualizadas em modelagem de crédito utilizados por empresas que
emitem crédito. A Plataforma de Open Banking para Todos tem como foco melhorar a
vida financeira de consumidores por meio do uso de novas tecnologias de modelagem de
crédito. Essas novas tecnologias vão permitir a consumidores terem mais acesso a crédito
com taxas baratas e competitivas.
Durante este projeto, desenvolvemos a primeira versão dos nossos modelos de crédito e
demonstramos que os nossos modelos são mais preditivos que os já utilizados no mercado,
junto com nosso parceiro. Os modelos desenvolvidos pela Plataforma de Open Banking
para Todos são altamente escaláveis e podem ser aplicados no Sistema Financeiro
Nacional inteiro.
Este relatório contém seis seções. Em Objetivos, definimos que o objetivo é criar modelos
de crédito que são mais preditivos do que os utilizados pelo mercado. Em Fundamentação
Teórica, explicamos a tecnologia e os indicadores principais para medir a predição dos
modelos. Em Visão Geral, definimos as três partes do Projeto. Em Funcionalidades,
desenhamos o fluxo de uso da solução criada. Em Escopo, esclarecemos quais partes do
projeto se aplicam ao protótipo para o projeto LIFT Lab. Em Características Inovadoras,
ilustramos a tecnologia que estamos trazendo para o Brasil e como isso vai melhorar o
mercado de crédito para todos os consumidores.

1 Objetivos
O objetivo principal deste projeto é demonstrar que modelos de crédito desenvolvidos pela
Plataforma de Open Banking para Todos, usando tecnologia de ponta, são mais preditivos
que os modelos utilizados no mercado. Consequentemente, buscamos melhorar o acesso
a crédito e reduzir taxas de juros para todos os consumidores. Por meio da aplicação
desses modelos nas empresas de crédito, o Sistema Financeiro Nacional inteiro deve se
beneficiar. Durante este projeto, contamos com nosso parceiro para validar a primeira
versão dos modelos.
Plataforma de Open Banking para Todos é um projeto criado pela Klavi, uma empresa
de tecnologia e analytics que apoia empresas a tomarem melhores decisões por meio do
Open Finance.
O grande desafio das empresas para usufruírem dos dados do Open Finance será como
transformar dados desestruturados de diversas fontes em informações analíticas que
suportem suas tomadas de decisões, seja melhoria na avaliação do risco de crédito, seja
no desenvolvimento de novos produtos, seja na melhor experiência para seus clientes.
A Plataforma de Open Banking para Todos é especialista em coleta e transformação de
dados de Open Finance, ajudando empresas entenderem os hábitos financeiros de seus
clientes usando algoritmos e tecnologia de ponta.
O Open Finance vai reduzir a assimetria de informação financeira que existe no mercado
financeiro, já que poucos bancos detêm maioria dos dados, por meio da simplificação
do compartilhamento desses dados. Acreditamos que consumidores participantes vão
ter melhores ofertas de produtos e serviços financeiros, como crédito, aberturas de
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contas, entre outros. Apesar de o Open Finance facilitar o compartilhamento de dados
financeiros, ainda não está claro como as instituições receptoras dos dados vão usar essa
informação para melhorar suas ofertas.

2 Fundamentação Teórica
Modelos de crédito são construídos analisando-se dados históricos para correlações entre
o resultado de interesse (por exemplo, o não pagamento da parcela de crédito) e uma
gama de variáveis de um período anterior (por exemplo, renda e pagamento de contas
anteriores).
Existem diversos tipos de modelos de risco, como os mais avançados LGB (light gradiente
boost), XBG (XGboost), RF (random forest), LR (logistic regression) e SVM (support vector
machines). Esses modelos são criados usando-se diferentes técnicas de machine learning.
Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens. Para este projeto, criamos cinco modelos
usando essas cinco técnicas e comparamos os resultados de cada um para escolhermos o
mais adequado.
A precisão dos modelos foi medida usando o teste Kolmogorov-Smirnov, ou simplesmente
teste K-S. O teste K-S é um indicador com valor entre 0 e 1; quanto mais alto o valor K-S
de um modelo (mais próximo de 1), mais preditivo o modelo. Teste de K-S é o método mais
comum para medir precisão de modelos de risco no Brasil. Um modelo com K-S de 0,3 é
considerado bom.

3 Visão Geral
O projeto foi divido em três partes.
• Parte 1: Back test com todos os dados providenciados pelo parceiro.
• Parte 2: Back test com todos os dados providenciados pelo parceiro exceto scores de
crédito de bureaux.
• Parte 3: Enriquecimento do modelo com dados do Open Banking.

3.1 Parte 1: Back test com todos os dados
Fizemos um “back test” com dados providenciados pelo parceiro. “Back test” é uma
prática comum no mercado para validar, rapidamente, se um modelo de crédito é mais
preditivo que o atual. Durante essa etapa, a Plataforma de Open Banking para Todos teve
como objetivo criar um modelo de crédito com um K-S maior do que o utilizado pelo
parceiro. Usamos apenas dados de clientes do parceiro já performados, ou seja, de clientes
que já tomaram crédito no passado e têm um histórico de pagamento completo. As etapas
foram:
1. O cliente enviou para a Plataforma de Open Banking para Todos dados de 20.787
clientes (anonimizados e sem informação cadastral) que já performaram em alguma
modalidade de crédito:
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• Todos os dados e variáveis que foram usados para prever a performance dos 20.787
clientes. Por exemplo, limites de crédito, transações financeiras, score de crédito de
bureaux etc.
• A performance dos 20.787 clientes (se pagaram ou não o crédito que tomaram).
• O K-S do modelo que foi usado para prever a performance desta massa de clientes.
Neste caso um K-S de 0,40.
• Importante: Não recebemos dados do Open Banking nesta etapa.
2. A Plataforma de Open Banking para Todos criou modelos de crédito com os dados
providenciados:
• Limpamos e padronizamos todos os dados, criando variáveis para serem usadas nos
nossos modelos de crédito.
• Aplicamos os dados nos modelos Plataforma de Open Banking para Todos (LGB,
XGB, RF, LR e SVM).
• Fizemos diversas iterações dos modelos para aumentar o K-S.
• Comparamos os resultados de K-S de cada modelo com o K-S do cliente.
• O modelo LGB foi o mais recomendado com K-S de 0,673, representando um lift de
27 pontos no K-S do cliente de 0,40.
Figura 1

3.2 Parte 2: Back test com os dados exceto scores de crédito de
bureaux
Na etapa anterior, o parceiro enviou quatro scores de crédito para cada cliente. Como os
scores eram grande parte da razão do lift de 27 pontos do K-S, decidimos rodar os modelos
novamente, mas escolhendo apenas um dos scores, o que tivesse mais impacto positivo no
K-S. Sabemos que a compra de scores de crédito é cara, e qualquer redução de custo para
empresas de crédito pode ser repassada para o consumidor em forma de menores taxas de
juros.
1. O gráfico a seguir mostra a relevância (ou peso) de cada variável do modelo. As quatro
primeiras variáveis são os scores de crédito de bureaux, ou seja, as variáveis que mais
influenciam o K-S do modelo.
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Figura 2

2. Rodamos os modelos com restrição de usar apenas um dos quatro scores de crédito e
tivemos os seguintes resultados usando o método LR (logistic regression).
Figura 3

3. O resultado foi um K-S de 0.576 que ainda tem um lift de 17 pontos comparado com o
modelo original do parceiro de 0.40.

3.3 Parte 3: Enriquecer os modelos com dados de Open Banking
É importante lembrar que os modelos acima não incluem dados do Open Banking como
variáveis. Em paralelo ao trabalho com o parceiro, a Plataforma de Open Banking para
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Todos criou seu primeiro score de Open Finance usando dados anonimizados que foram
coletados por meio de outros parceiros, fora do escopo deste projeto.
1. Usamos dados de 148.214 usuários com conexões bancárias para criar a primeira versão
de score de Open Finance Plataforma de Open Banking para Todos.
2. Os dados de cada conexão bancária incluem extratos de conta-corrente, extratos de
cartão de crédito e informações de conta como limites de cheque especial e mais.
3. Obtivemos um K-S de 0,682 na primeira versão do score Plataforma de Open Banking
para Todos:
Figura 4. Resultados dos testes iniciais dos modelos

Prevemos que uma combinação de dados do Open Banking com dados dos nossos
parceiros vai causar um lift de pelo menos 10 pontos de K-S. Isso será um grande avanço
para os modelos de crédito que podem ser usados nacionalmente.

3.4 Funcionalidades
Os modelos de crédito da Plataforma de Open Banking para Todos foram desenvolvidos
usando as tecnologias mais avançadas de machine learning no mundo. A equipe de
desenvolvimento, machine learning e modelagem fica na China e usa as melhores práticas
do mercado asiático para criação dos seus modelos. Segue abaixo um fluxo de coleta de
dados, modelagem de crédito e ofertas personalizadas para clientes:

3.4.1 Coleta de dados do Open Banking dos consumidores
O consumidor compartilha seus dados financeiros de Open Banking por meio das APIs
do Open Banking ou utilizando as integrações bancárias da Plataforma de Open Banking
para Todos. O usuário consente permissão para que a Plataforma de Open Banking para
Todos, junto com o parceiro emissor de crédito, receba seus dados financeiros brutos com
a finalidade de receber ofertas de crédito por intermédio da modelagem de crédito.
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3.4.2 Tratamento dos dados, modelagem de risco de crédito e score
A Plataforma de Open Banking para Todos trabalha em cima dos dados fornecidos pelo
consumidor. Nesta etapa, a Plataforma de Open Banking para Todos classifica todas
as transações, cria variáveis para modelagem de crédito e aplica as variáveis nos seus
modelos, gerando um score de crédito de cada consumidor.

3.4.3 Oferta e concessão de crédito
O parceiro da Plataforma de Open Banking para Todos recebe o score de crédito dos
consumidores solicitantes de crédito e aprova ou reprova o consumidor. Se aprovado,
o consumidor recebe uma oferta de crédito do parceiro. Se reprovado, o consumidor é
notificado de que sua solicitação foi rejeitada.

4 Escopo do Protótipo no LIFT
O Protótipo LIFT corresponde às duas primeiras etapas do projeto, descritas na Visão
Geral deste relatório. As etapas foram:
• Parte 1: Back test com todos os dados providenciados pelo parceiro.
• Parte 2: Back test com todos os dados providenciados pelo parceiro exceto scores de
crédito de bureaux.
Ambas as partes foram completadas com sucesso.
Por falta de tempo, o Protótipo LIFT não corresponde à terceira e última etapa do projeto,
que se refere ao enriquecimento de dados dos modelos Plataforma de Open Banking para
Todos com dados do Open Banking.

5 Características Inovadoras
A Plataforma de Open Banking para Todos é pioneira em modelos de crédito e score
de crédito para o Open Finance. Aplicamos técnicas de machine learning e inteligência
artificial para criar modelos extremamente estáveis (com valores PSI baixos) com
performance de K-S de dezenas de pontos melhores que os modelos atuais no mercado,
usando dados tradicionais e dados de Open Finance. Isso tudo é possível porque o time de
desenvolvimento, machine learning, inteligência artificial e modelagem de crédito fica na
China, um dos mercados mais inovadores do mundo. Contamos com experts que ajudavam
bancos e startups chinesas a concederem crédito para mais de 100 milhões de pessoas.
Nossos modelos foram adaptados para o mercado brasileiro. Algumas das adaptações
incluem tratamentos dos dados de acordo com LGPD, peso relativo de cada variável usada
no modelo, enriquecimento dos modelos com dados do mercado (score de crédito de
bureaux, por exemplo) entre outras.
Os modelos de crédito Plataforma de Open Banking para Todos devem melhorar o acesso
a crédito e reduzir as taxas de juros para consumidores. Foi exatamente esse tipo de
tecnologia que impulsionou a explosão de inclusão financeira na China dos últimos 10
anos.
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6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
As tecnologias e os modelos desenvolvidos pela Plataforma de Open Banking para Todos
vão impactar positivamente o SFN em diversas frentes, principalmente no que se refere à
Inclusão Social, Competividade e Sustentabilidade.

6.1 Inclusão social
Empresas que usarem as tecnologias Plataforma de Open Banking para Todos vão
conseguir precificar e conceder crédito para consumidores que eram previamente
rejeitados. Usando modelos de crédito Plataforma de Open Banking para Todos,
principalmente enriquecidos com dados de Open Finance, as empresas começam a ter
uma visão mais real da vida financeira de seus consumidores, reduzindo a dependência
de bureaux de crédito na hora de aprovar ou reprovar uma solicitação de crédito. Isso,
automaticamente, aumenta o número de consumidores com possível acesso a crédito, já
que a concessão de crédito não depende mais dos scores tradicionais.

6.2 Competitividade
A competitividade de oferta de produtos e serviços financeiros aumenta quando empresas
usam as tecnologias Plataforma de Open Banking para Todos e, por consequência, a
competividade dos consumidores (que começam a ter acesso a mais produtos e serviços
financeiros mais baratos) também aumenta. Por exemplo, empresas dão mais crédito
barato para seus clientes e seus clientes passam a ter um ROI maior na utilização deste
crédito, já que o custo das taxas de juros é reduzido.

6.3 Sustentabilidade
O mais importante de tudo isso é que os modelos, as aplicações e o uso das tecnologias
desenvolvidas são sustentáveis a longo prazo. Elas podem ser utilizadas por qualquer
empresa a qualquer momento e as tecnologias passam por melhorias frequentes.
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7 Restrições
Tecnologias de SaaS (software as a service) como as nossas são altamente escaláveis, uma
vez desenvolvidas. Elas podem ser implementadas em diversas empresas que atuam em
segmentos diferentes a baixo custo. Porém, uma das grandes barreiras de implementação
dessas tecnologias tem sido a resistência das grandes empresas de trocarem seu sistema
atual por um sistema mais novo e escalável. Por exemplo, stakeholders de operações de
crédito que já são rentáveis em grandes empresas tendem a ser avessos à implementação
de novos modelos, justificando que se a operação já funciona, por que mudar? Acreditamos
que algumas empresas pioneiras vão criar cases fortes com soluções da Plataforma de
Open Banking para Todos e outras empresas seguidoras vão também buscar implementar
nossas soluções.

8 Conclusão
Muitos consumidores brasileiros são excluídos do mercado de crédito, e outros pagam
uma das maiores taxas de juros do mundo. Um grande causador disso são os modelos
de crédito usados atualmente porque eles não foram criados com tecnologia de ponta e
acabam tendo baixa previsibilidade.
Os modelos de crédito da Plataforma de Open Banking para Todos foram criados usando
as melhores tecnologias de machine learning, inteligência artificial e modelagem de crédito.
Esses modelos são altamente estáveis e têm altos índices de previsibilidade. Para este
projeto, conseguimos demonstrar que nossos modelos podem ter um lift de até 27 pontos
de K-S quando comparados com modelos atuais do mercado. Modelos mais modernos
e mais preditivos ajudam consumidores a terem mais acesso a crédito barato, além de
representar um ganho significativo na rentabilidade de empresas credoras.
Apesar de o protótipo desenvolvido neste projeto já ser bastante promissor, a Plataforma
de Open Banking para Todos tem como objetivo criar outras tecnologias que vão impactar
positivamente o SFN inteiro. Nossas tecnologias devem aumentar a inclusão social,
aumentar a competitividade de empresas e consumidores, e as tecnologias são sustentáveis
a longo prazo.
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Resumo
Real Backed Digital Currency (RBDC) é um sistema de tokenização
de moeda eletrônica como instrumento de ligação entre o mercado
financeiro convencional e redes DLT.4 Tokenização de Reais e conversão
de ativos digitais são duas funções distintas. Por si só, ambas têm
1 thomaz.teixeira@ntokens.com
2 ronaldo.yamashita@ntokens.com
3 rodrigo.batista@ntokens.com
4 DLT da sigla em inglês “Distributed Ledger Technologies” – “tecnologias de registro distribuído”
– aqui é usado também com referência ao que comumente é chamado de blockchain. Ocupamonos aqui principalmente pela forma genérica de validação decentralizada, e em menor grau dos
incentivos envolvidos. Existe um relevante debate taxionômico, entretanto, sobre a adequação do
uso desses termos. As modalidades “clássicas” de DLT são o sistema eletrônico de dinheiro entre
usuários proposto por Satoshi Nakamoto dando origem ao Bitcoin, a redes de smart contracts, tais
como Ethereum, ou redes distribuídas, como a Stellar Network.
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aplicações diversas, e já possuem algumas soluções no mercado. Este
relatório descreve o desenvolvimento de um protótipo que combina
essas funções em mecanismos de registro verificável. O objetivo
primário dessa ligação é trazer maior segurança e clareza jurídica aos
participantes do mercado. Investidores com legítimos interesses em
alocação de patrimônio em ativos de redes DLT muitas vezes não têm
segurança jurídica porque seu acesso é feito à margem do sistema
financeiro. Empreendedores que queiram desenvolver produtos
e serviços em ambientes DLT tampouco têm clareza sobre como
potenciais receitas em tokens podem se incorporar no resultado
da empresa. Endereçamos esses problemas no nosso protótipo. O
protótipo trata exclusivamente da tokenização privada. Por mais
oportuna que seja a discussão da emissão de Real Digital pelo Banco
Central, esse não foi o foco do projeto. Também não tratamos aqui
de prescrições ou recomendações de novo marco regulatório relativo
a ativos digitais ou ao controle de capitais. Mesmo mencionando esses
temas em relação ao mecanismo proposto, tratamos aqui apenas da
regulação como existe hoje no Brasil. Propomo-nos a contextualizar
o projeto e a explicar como nosso objetivo primário se encaixa no
panorama atual do sistema financeiro. Uma breve exposição dos
aspectos teóricos em jogo e da visão do RBDC como aspecto inovador
na articulação dos entraves conceituais. Explicamos as funcionalidades
primárias do produto, possíveis aplicações e restrições. Concluímos
pela conveniência da aplicação desse mecanismo, tanto para o capital
inovador como para o Sistema Financeiro Nacional.

139
139

Introdução
O dinheiro é um fenômeno social. E seu futuro é digital. O mercado financeiro vive hoje
uma aparente dicotomia: de um lado, um desenvolvimento tecnológico exponencial que
traz inovações de forma acelerada, e de outro, uma relativa estabilidade institucional. É
essa lacuna que temos a oportunidade de tratar neste projeto do LIFT.
A revolução tecnológica não irá diminuir seu ritmo no futuro próximo. A disponibilidade
de capacidade computacional não vislumbra limites de crescimento e a economia de
dados encontra um ciclo virtuoso em que mais processamento de dados traz ganhos de
produtividade que, por sua vez, alimenta processos que geram mais dados.
Espera-se que a estabilidade institucional também se mantenha no futuro próximo.
Democracias não são estáticas, mas alterações institucionais consistentes exigem debates
e considerações diversas que acompanham mudanças sociais e culturais (OSTROM, 1990).
Das muitas relações resultantes dessa dicotomia, interessam-nos, neste estudo, duas
principais: como a estabilidade institucional pode dar suporte a inovações baseadas
em desenvolvimento tecnológico e como o desenvolvimento tecnológico pode trazer
benefícios dentro dos valores representados nas instituições da sociedade.
Essas relações são tratadas por debates análogos em vários setores, incluindo direitos civis,
ética e impactos ambientais. Sem esquecer esse contexto e, eventualmente, explicitando
ligações com esses temas importantes, focamos aqui nos aspectos econômicos e relativos
ao sistema financeiro.
A digitalização de mercados e a adoção de protocolos de comunicação de dados vêm
acontecendo há décadas. Mas foi a adoção de protocolos de escassez digital em redes
DLT que viabilizou a distribuição das funções de custódia, transferência, e liquidação de
valores em rede. A agilidade em desenvolver novos mecanismos de consenso e governança
torna redes DLT capazes de acompanhar o dinamismo da economia de dados já tem efeito
relevante no movimento financeiro, e aponta inovações com grande potencial de impacto.
Dentre sistemas inovadores, instrumentos tais como NFTs5, transações atômicas, DvP6,
smart contract7, ou DeFi8 dificilmente surgiriam no mercado convencional.
Dentre instrumentos recentes, temos particular interesse no que é conhecido como
stablecoin. Ativos digitais que têm precificação estável em relação a ativos convencionais
são a primeira geração de dinheiro programável. Dos diversos modos válidos de conduzir
essa estabilidade, consideramos aqui apenas a emissão com lastro, que no caso específico
em protótipo é a moeda eletrônica como definida pelo Banco Central do Brasil9. Isso
porque nosso foco aqui são stablecoins cuja transferência de posse de ativos digitais
corresponde à mudança (ainda que potencial, não obrigatória) de titularidade do ativo

5 Non-Fungible Token, na sigla em inglês. Tokens não fungíveis, no sentido de que cada certificado digital é único.
6 Delivery-versus-payment, na sigla em inglês, ou entrega contra pagamento: transações em que a entrega do ativo só
ocorre no evento do pagamento, e vice-versa.
7 Smart contract, ou “contrato inteligente”, pode ser definido como um conjunto de promessas especificadas em formato
digital, incluindo protocolos por meio dos quais as partes desempenham essas promessas (SZABO, 1996).
8 Da sigla em inglês Decentralized Finance, ou finanças decentralizadas. O termo é amplo, mas geralmente se aplica a
casos em que a execução, a custódia ou a alavancagem de transações financeiras são executadas de modo decentralizado.
São exemplos pertinentes mecanismos tais como “liquidity pools”.
9 Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013; Resolução BCB nº 80, de 25 de março de 2021; Circular nº 3.680, de 4 de novembro
de 2013.
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adjacente, o que é adequado para uso como meio de pagamentos tanto locais como em
rede.10
Para sublinhar uma característica contrastante na distinção entre posse e titularidade:
validar a posse pode depender apenas da observação do controle de guarda ou
movimentação de um bem. Já a sua titularidade deve ser socialmente atribuída. Isso tem
analogia direta com a diferença entre transferências em DLT e em sistemas centralizadoshierárquicos.
Validações de transações em redes DLT são feitas a partir de endereços e de conhecimento
de chaves criptográficas. Toda validação é formal, não semântica, por assim dizer. A
autoridade sobre recursos digitais vem de verificações internas ao protocolo.
No extremo oposto, a validade de direitos e deveres nas instituições da sociedade se
baseiam justamente na identificação de beneficiários e significado das transações. A
posse de senhas pode facilitar o acesso e automatizar serviços, mas jamais por si só é
considerada a fonte única de legitimidade de uma relação econômica. O monopólio de
legitimidade, entretanto, muitas vezes caminha para sistemas que reforçam privilégios e
injustiças sociais.11
Como vincular transações em DLT a relações econômicas legítimas? No caso das
stablecoins, uma solução é a correspondência de transferência de posse e de titularidade.
Esse vínculo trará muita inovação nos meios de pagamentos do cotidiano, mas casos
mais amplos ainda sofrem resistência. Uma postura de negação de parte do mercado
convencional diante do dinamismo de sistemas decentralizados pode minar a relevância
de agentes retrógrados no futuro do mercado financeiro.
No contexto brasileiro, o Banco Central do Brasil está ativamente buscando fazer essa
ponte para o futuro. A agenda BC# de modo geral, o Pix e o Open Banking endereçam
muitas das questões imediatas que surgem das relações expostas acima – eficiência
transacional, segurança digital, dados sob controle dos usuários e maior competição e
diversidade de ofertantes de serviços. Para questões mais amplas, como as colocadas por
instrumentos novos e finanças decentralizadas, temos a iniciativa do Banco Central de
realizar um amplo debate com a sociedade para decidir de forma técnica e democrática
a respeito da adoção de CBDC no Brasil – o que pode ser um importante veículo de
sinalização e indução de políticas no ecossistema digital. Em outra frente, CVM, Susep, o
próprio Banco Central e outros órgãos reguladores estudam adaptações a normas, realizam
programas Sandbox e outras iniciativas em direção à economia digital.12
Esse é o contexto do trabalho atual. Neste relatório, pretendemos apresentar o objetivo
do desenvolvimento indicando qual o problema e a nossa solução. Apresentaremos ainda
parte da bibliografia relevante ao tema, sob forma de breves comentários acerca de fontes
que esperamos sejam referências úteis aos leitores que busquem se aprofundar no assunto.
Em sequência, vamos expor uma visão geral das funcionalidades desejadas. Dentre os
diversos possíveis usos dessas funcionalidades, especificamos as tratadas no escopo do

10 Uso como meio de pagamentos indicado entre outros pelo recente “Report on Stablecoins – US treasuryt 2021”.
11 Essa diferença é comumente tratada como “sistema de contas” x “sistema de endereços” ou, menos frequente, mas
também válida, seria a exposição de “sistema de depósitos” x “sistema de tokens” especialmente no debate de CBDC (ver
G30, 2020).
12 Ainda que se pesem importantes questionamentos quanto à classificação desses ativos, seu processo de distribuição
e atendimento a regras de investimentos, o assunto se concentra na esfera de classificação de ativos como valores
mobiliários, fora do escopo deste projeto.
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protótipo desenvolvido do LIFT. Finalmente, destacaremos as características inovadoras
do protótipo, suas contribuições ao Sistema Financeiro Nacional e suas restrições.

1 Objetivos
O objetivo primário do projeto é melhorar a interoperabilidade entre o Sistema Financeiro
Brasileiro e instrumentos financeiros de redes decentralizadas. Hoje isso é possível, mas
existem gargalos relevantes, tanto em relação ao acesso como a restrições de usabilidade.
O principal acesso ao mercado de criptoativos é por meio das plataformas de negociação
por livros de ofertas, ou mesas de negociação em balcão. Isso pode ocorrer no Brasil
com liquidação feita por transferência bancária, ou no exterior com liquidação feita por
operação de câmbio, por exemplo, mediante registro de importação.
Os produtos negociados dessa forma fazem parte de um nível de acesso do ambiente DLT.
Esse acesso, por assim, dizer de primeira ordem, permite alocação em ativos para fins
de diversificação, especulação ou como meios de pagamento. O uso desses ativos para
interagir diretamente com sistemas decentralizados tratamos como uso de segunda ordem.
Os instrumentos financeiros tratados no nosso objetivo são aqueles que se encontram
nas interações de segunda ordem. Ou seja, interações que são possibilitadas aos que já
detêm os ativos de primeira ordem. São exemplos de interações de segunda ordem: smart
contracts,13 NFTs,14 security tokens,15 mercados DvP16 e plataformas decentralizadas.17

1.1 O interesse
Os exemplos dados já apontam para estruturas de mercado que são praticamente
irreprodutíveis nos parâmetros convencionais, e a dinâmica de desenvolvimento e a
criação de modelos inovadores têm se mostrado mais conectadas ao acelerado crescimento
da economia de dados.

1.2 A lacuna
Toda negociação e liquidação de segunda ordem é feita fora do Sistema Financeiro
Nacional. Por design. São estruturas que, justamente, funcionam apenas em redes
decentralizadas e cuja negociação e liquidação só são possíveis em ativos digitais
representados nas redes – em direta oposição à exigência de transações do sistema

13 Contratos inteligentes são conjuntos de ações programadas para interagir de acordo com parâmetros e eventos em rede.
Desde simples mecanismos de validação até sistemas de negociação com custódia de ativos decentralizados, têm uso
amplo, inclusive sendo a tecnologia subjacente de DeFi, NFT e outros.
14 Da sigla em inglês para Tokens Não Fungíveis. São uma modalidade de contratos decentralizados que representam
ativos únicos. Em primeiro momento, estão sendo usados para representar certificados de propriedade de itens únicos
(colecionáveis), tais como obras de arte. Mas seu uso, por exemplo, para representar apólices de seguros, fluxos de caixa
ou direitos econômicos únicos certamente trará impacto significativo.
15 Valores mobiliários negociados de forma decentralizada em redes DLT.
16 DvP, do termo de entrega-contra pagamento, que é implementada de modo padrão na maioria das redes DLT, mas que
em sistemas centralizados costuma depender de operações de intermediação monopolista.
17 Conhecidas também como ‘Dex’ por serem sistemas de negociação em que a custódia dos ativos sendo ofertados fica sob
o próprio smart contract.
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financeiro de serem liquidadas em Reais (ou no caso de câmbio, em outras moedas
soberanas).
Outra lacuna, de caráter regulatório, vem do fato de que, na maioria dos casos de
transações de segunda ordem, não há clareza sobre qual jurisdição rege as relações
econômicas nelas representadas. Nos casos em que existem instituições depositárias ou
emissoras registradas vinculadas aos ativos, a minoria encontra-se no Brasil.

1.3 O problema
Ainda que o acesso de primeira ordem seja feito por meio de transações legítimas e dentro
da regulação brasileira, toda atividade de segunda ordem fica à margem da cobertura
regulatória.
• Pessoas físicas se encontram à deriva, sem regras claras para validarem a legitimidade
de suas transações de segunda ordem.
• Empreendimentos brasileiros, por sua vez, não veem como desenvolver negócios e
aproveitar oportunidades nesse florescente ambiente econômico, tendo como base
atividades devidamente registradas no Brasil.
• Tanto no caso de pessoas físicas que acessam os ativos por meio da importação de
criptoativos como no caso de empresas que lançam produtos baseados em jurisdições
no exterior, a supervisão regulatória do capital que dá lastro as operações ficam fora do
Brasil.
Recolocando o objetivo do projeto à luz desses aspectos problemáticos, buscamos uma
solução que permita:
• Pessoas físicas terem um ponto de entrada que admita que suas atividades no ambiente
decentralizados possam ser reconhecidas no Brasil.
• Empreendimentos brasileiros participar e obter receitas em mercados decentralizados
de modo regular.
• Que a capitalização de pessoas e empresas participando desse mercado não represente
fuga de capitais ou terceirização regulatória para outras jurisdições.
Como parte do desenvolvimento do projeto para alcançar esse objetivo, partimos das
premissas de tomar como dadas as regulações e estruturas de mercado atuais. Ou seja,
ainda que consideremos o debate muito apropriado, não vamos aqui tratar de propostas de
regulação novas, estruturas de mercado, ou redes DLT, ainda por ser desenhadas, nem da
existência de CBDC emitida pelo Banco Central do Brasil.
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2 Fundamentação Teórica
Este projeto se concentra na fronteira entre o sistema financeiro e a criptoeconomia,
sendo uma investigação de natureza crítica: vamos tentar aqui estabelecer os limites, as
propriedades e o trânsito possível entre os modos de funcionamento do sistema financeiro
centralizado e da criptoeconomia.18
A criptoeconomia19 “fundamentalmente usa incentivos econômicos aliados à criptografia
para desenhar e trazer segurança a diferentes sistemas aplicações”. Em especial, tratamos
aqui de criptografia baseada em esforço computacional. Ou seja, limitado à análise formal
de parâmetros, não permitindo uma referência semântica ou de referência externa.
Isso permite que a proposta seja levada à sua execução radical, não reconhecendo a
continuidade existente entre pessoas e “usuários”. Deixemos claro que isso é um atributo,
não uma falha (‘feature, not. a bug’). Redes criptográficas são explicitamente apresentadas
como resistentes a censuras e intervenções de motivação pessoal. Queremos aqui trazer
duas consequências dessa radicalização em foco:
De um lado, fundamentar o sistema de incentivos na capacidade computacional em rede
posiciona o ecossistema de forma a se beneficiar diretamente da mais dinâmica fonte de
ganho de produtividade e criação de valor econômico da história moderna. Efeitos de
rede, Lei de Moore e velocidade de transmissão de conhecimentos tornam o ambiente
de desenvolvimento da criptoeconomia incomparavelmente mais promissor do que a
economia centralizada. Ainda que nada do que existe considerando NFTs, fan tokens,
DeFi, smart contracts, DAOs (para ficar só nos últimos 5 anos) fosse considerado útil, ainda
assim a probabilidade de que outras inovações surjam nesse meio é muito maior do que
por meio de incentivos centralizados. E ao que tudo indica, essa vantagem aumentará
exponencialmente no médio prazo.
Por outro lado, não só o econômico se sobrepõe ao político ou social; a única realidade
considerada20 é a econômica. Pendurar a confiança de um sistema no ganho de curto prazo
de mineradores pode até ter uma previsibilidade útil,21 mas não é nem de perto o consenso
a respeito de uma organização ideal de sociedade para benefícios de longo prazo. Além
disso, pelo menos enquanto os incentivos econômicos forem ancorados em valores offchain, persiste uma certa incoerência; a maioria das pessoas quer usar esses incentivos
econômicos para conforto, consumo, status ou outras aplicações que envolvem relações
sociais mais amplas do que as econômicas ou onchain.
Na economia centralizada, por outro lado, a situação é reversa: relações sociais e
decisões políticas são condicionantes para criação de valor econômico. Valores
culturais e sociais estão incorporados ao sistema econômico. Temos, por exemplo, uma
crescente importância dada ao impacto ambiental (em especial às mudanças climáticas,
ainda que, dentro de uma lógica abjeta, preferimos criar lixo a plantar árvores, o que,
provavelmente, será no futuro uma piada de mau gosto sobre a geração atual) (LIASKOS;
18 Essa diferença é comumente tratada como “sistema de contas” x “sistema de endereços” ou, menos frequente, mas
também válida, seria a exposição de “sistema de depósitos” x “sistema de tokens” especialmente no debate de CBDC (ver
G30, 2020).
19 Também chamada na literatura por “tokenomics”, a palavra criptoeconomia é aplicada aqui com dois sentidos distintos:
“criptoeconomics” para o estudo conceitual, e “criptoeconomy” para os efeitos na economia. Infelizmente, não pudemos
superar essa ambiguidade que, neste caso, achamos não comprometer o texto.
20 Relevante exceção é o caso conhecido como “The DAO”, em que um sistema definido como exclusivamente on-chain, no
qual o “código era a lei”, mas foi colocado em xeque quando o uso do código verificável foi considerado malicioso por
critérios não previstos no protocolo.
21 Não há evidência de que isso seria um “schelling point” de otimização em teoria dos jogos. Ver também Aoudef, Ast,
Deffains (2021) e von Eschenbach (2021) para uma análise mais profunda.
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WANG; ALIMOHAMMADI, 2019). O setor centralizado, bem ou mal, tem mecanismos para
incorporar esse debate. A mesma premissa pode ser dita sobre relações de trabalho ou
injustiças sociais.
O Sistema Financeiro Centralizado herda da das instituições uma estabilidade que
dificilmente pode ter um dinamismo comparável às economias com efeito de rede. Não
se trata apenas de o crescimento exponencial do efeito de rede computacional ser muito
mais acelerado e diverso; a aplicação de normas pensada para economia hierárquica não
se adapta bem em indústrias exponenciais. Uma mostra disso são aplicativos em rede
nos quais não há clara distinção dos papéis de investidores, consumidores, fornecedores,
produtos ou trabalhadores.
Esperamos ter conseguido aqui a exposição crítica da dicotomia em foco. Vamos, então,
tratar de como poderemos estabelecer pontes que permitam que valores sociais sejam
comunicados corretamente sem comprometer o dinamismo da inovação e ganhos de
produtividade.
Em importantes frentes, estruturas hierárquicas podem se beneficiar desses ganhos:
prova disso no cenário recente são o Pix e o Open Banking. São casos em que o regulador
percebeu que alguns aspectos inovadores são instrumentos para alcançar objetivos
institucionais. Nos exemplos dados anteriormente, maior eficiência e competição
são resultados diretos do regulador proativamente buscar ganhos de produtividade
dos sistemas digitais. Por mais louváveis que sejam, são exemplos de internalização
de propriedades de redes decentralizas, e não de pontes para ecossistemas globais
decentralizados.
Nosso protótipo se apoia diretamente no Pix e indiretamente no Open Banking. Mas
tratamos aqui justamente de ligar esses sistemas ao ambiente decentralizado. Como
exposto, não se trata (apenas) de menor fricção; é preciso estabelecer as bases para que o
uso de ambiente com pseudoanonimato e descentralização não entre em choque com um
sistema hierárquico fundado na identidade dos usuários.
Trazendo dois exemplos em que sistemas centralizados convivem bem com pessoas
agindo anonimamente de forma decentralizada: o voto e o papel-moeda. Em ambos os
casos, o anonimato22 é, por desenho, um atributo, não uma falha. O que temos em comum
nesses dois casos em que a sociedade encontrou formas de se beneficiar desses atributos:
a iteração do sistema de valores da sociedade ocorre na legitimidade do acesso e do uso.
Por isso, nosso modelo se concentra no entrelaçamento de registros exatamente no acesso
ao ambiente DLT. E, para isso, é fundamental a iniciativa do LIFT, que tem estimulado a
inovação e as pontes para a vanguarda tecnológica sem abandonar os alicerces legais das
funções que o sistema financeiro cumpre na economia.
Um último aspecto para o qual queremos chamar atenção é o debate entre a conveniência
entre as aplicações de redes públicas ou privadas. Salientando que essas redes podem,
por outra categorização, ser permissionadas ou abertas. O mais comum é que redes
permissionadas sejam administradas de modo privado, e redes abertas com acesso público,
mas essa configuração não é obrigatória.

22 Na realidade, trata-se de um pseudoanonimato. No caso do voto, os eleitores de cada seção ou urna têm uma exposição
de seus votos como grupo. No caso do papel-moeda, o uso acumulado (digamos, de milhares de Reais) em notas passa a
não contar com a circulação anônima.
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Protocolos abertos, open source e com acesso público certamente produzirão plataformas
mais dinâmicas, escaláveis e inovadoras; e, por isso, têm grande potencial de uso pela
iniciativa privada.
Iniciativas por instituições públicas não deveriam alienar ou dificultar a verificação de
responsabilidade por falhas sistêmicas (SPARROW, 2007). Isso tem implicações para este
projeto por prever o entrelaçamento de sistemas decentralizados, como os do Banco
Central, com redes DLT, não vendo espaço para substituição daqueles por estas. Isso pode
também tornar necessária a convivência entre moedas nacionais (CBDC) e privadas em
redes DLT (ADRIAN, 2019).

2.1 Desafios tecnológicos
2.1.1 O Sistema convencional
Diante do problema colocado, buscamos no mercado financeiro convencional sistemas
que pudessem funcionar como cabeça de ponte para essa ligação com a criptoeconomia.
O desafio foi encontrar um sistema que fosse de complexidade controlável, contasse com
acesso a vários competidores, alto grau de digitalização, comunicação parametrizável com
o financeiro, e funcionasse como validação de registros perante a regulação. O sistema de
câmbio foi escolhido por atender a todos os requisitos.
Certamente soluções análogas às aqui apresentadas vão ser desenvolvidas em futuro
próximo, tendo como base outros sistemas e modalidades de ativos, mas para esse objetivo
não seria viável o desenho. Por exemplo: negociação de ações que hoje se encontra em
ambiente sem competição e com muitas camadas de intermediários com complexidade
e resistência à inovação; negociação de imóveis com sistemas não integrados de forma
paramétrica ao sistema financeiro; compra e venda de automóveis sem alto grau de
digitalização etc. Certamente esses pontos podem indicar ineficiências que, quando
resolvidas, destravam valor, e com trabalho ativo no sentido de redesenhá-los, porém no
escopo deste projeto, pelas razões citadas, limitar-nos-emos ao caso do sistema de câmbio.
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Dentro do quadro de parâmetros do sistema de câmbio, o processo de conversão de
modalidade de ativos entre capital brasileiro e capital no exterior é o mais adequado para
a aplicação dessa solução específica. Diversos usos de ativos digitais são compatíveis a ser
tratados como patrimônio alocado sob forma de capital. E no caso de capital brasileiro
no exterior, existe ainda a conveniência de consistência de contas nacionais, tratamento
tributário e integração com a dinâmica econômica internacional.
Mas que fique claro que essa conveniência não é absoluta. Primeiro, porque na realidade
existem muitos ativos que, apesar de não serem registrados no sistema de câmbio, nem
por isso deixam de ser patrimônio reconhecido, de uso legítimo e alocação em setores
produtivos ou meios de pagamentos. Segundo, porque essas modalidades podem ser
intercambiáveis e cumulativas; por exemplo, como um ativo pode ser valor mobiliário ou
não independente de ser detido por brasileiros no exterior ou não. Novas modalidades
de conversão vão trazer, em breve, security tokens, imóveis tokenizados, serviços financeiros
decentralizados e outras formas que talvez, mais adequadamente, liguem-se ao mercado
convencional por meio de outas conexões e conversões. A ponte que propomos é bastante
útil, mas não será a única nem necessariamente a mais eficiente para todos os casos.
Na realidade, em futuro próximo, instrumentos como o CBDC e adaptações regulatórias
podem permitir trânsito ainda mais fluido caso funções de sistemas centralizados venham
a ser repensadas descentralizadamente.

2.1.2 O Sistema DLT
Considerando o número de partes envolvidas e a complexidade do processo, uma das
preocupações é garantir a consistência e a segurança das transações, especialmente da
emissão de tokens atrelada ao contrato de câmbio.
Para tanto, adotamos uma arquitetura de delivery versus payment (DvP), utilizando
Corda23, tecnologia amplamente aplicada nesse cenário.
No processo de DvP, a coleta de assinatura de todas as partes envolvidas (corretora de
câmbio, instituição de pagamentos e emissora dos tokens) ocorre antes do efetivo registro
na rede, simplificando o processo. Com todas as assinaturas necessárias, a transação é
enviada, validada, e o registro só ocorre caso todas as regras no contrato sejam cumpridas.
Essa transação é atômica e há proteção contra duplo gasto – recurso da própria rede.
Ressaltando, os saldos só são atualizados após a confirmação e o registro da transação.
Após a implementação em uma rede entre participantes restritos, verificamos que a
utilização se tornaria muito limitada e optamos por integrar a rede privada com uma rede
DLT pública, neste caso Stellar24.
A integração entre redes distintas nos parece algo que será necessário não somente no
cenário atual, como com o surgimento das CBDCs (Central Bank Digital Currencies). A
mesma arquitetura também é aproveitada para a integração com participantes que já
disponibilizam APIs e que não se conectariam diretamente às redes DLT.

23 Mais detalhes do funcionamento da rede Corda podem ser encontrados em: https://docs.r3.com/en/platform/corda/4.5/
open-source/key-concepts-transactions.html.
24 www.stellar.org.
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Optamos por uma arquitetura propícia a sistemas distribuídos e com boa tolerância
a falhas internas, externas e de redes, baseada na idempotência das transações. Em
toda interação entre a rede DLT Corda e serviços externos, utilizamos uma chave de
idempotência e segregamos o banco de dados em três estágios: antes do RPC, RPC e depois
do RPC, seguindo a arquitetura proposta pelo Airbnb em sua solução Orpheus.25
Tal arquitetura se mostrou bastante robusta e, em milhares de transações de teste, com
problemas de latência e mesmo de disponibilidade, não resultou em envio de transações
incorretas. Novamente não tentamos reimplementar atomicidade, que é um problema
conhecido e resolvido na ciência da computação. Neste caso, trabalhamos com um banco
de dados tradicional, mas nada impede a utilização de um sistema de filas.

3 Visão Geral
Nosso sistema é constituído de dois processos que, combinados, atendem ao objetivo
do projeto. O protótipo desenvolvido funciona com os processos entrelaçados, mas a
exposição conceitual será feita aqui de forma separada. O primeiro processo permite
a representação de Reais em redes DLT, e o segundo processo, o registro de transações
decentralizadas no Sistema de Câmbio do Banco Central do Brasil.

3.1 Tokenização do Real
O processo de representação de ativos preexistentes em redes DLT é conhecido por
tokenização. E em linha com as necessidades práticas e a eficiência do Pix, o sistema
deve ser tanto quanto possível digital. Esses dois são parâmetros essenciais de acesso à
tokenização.
Dentre os instrumentos previstos na atual regulamentação, a moeda eletrônica mostrou-se
o candidato mais adequado a ser o ativo subjacente do processo de tokenização.
• Transações de depósito para fins de emissão de moeda eletrônica podem ser feitas por
meio de Pix.
• Existe relativamente ampla oferta de instituições habilitadas a fazer guarda e emissão
de moeda eletrônica.
• A norma já prevê a possibilidade de representação de direitos sobre depósitos de
moeda eletrônica sob forma de contas digitais, assim como a previsão de arranjos de
pagamento com participantes complementares para sistemas de usos variados.
A tokenização do Real é uma nova camada de abstração a partir das contas digitais de
moeda eletrônica. Essa camada é a interface entre a conta digital de moeda eletrônica
e o token (registro em DLT). Assim, deve seguir a norma que rege a emissão de moeda
eletrônica, tais como preservação de liquidez e exclusividade de instituições autorizadas.
Por outro lado, deve também atender aos protocolos pertinentes para manutenção de
saldos e instruções da rede DLT. A coordenação harmônica entre as funções permitidas
aos tokens e as operações com contas digitais é executada pelo arranjo de pagamentos.

25 Disponível em: https://medium.com/airbnb-engineering/avoiding-double-payments-in-a-distributed-payments-system2981f6b070bb.
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Alguns preceitos básicos podem se constituir como condições sine qua non para a
tokenização da moeda eletrônica, ao passo que outras permitem alguma flexibilidade para
que arranjos competidores possam apresentar diferentes soluções para casos de uso e
público-alvo distinto.
Dentre os preceitos básicos, podemos sugerir:
1. Manutenção do saldo integral equivalente aos tokens emitidos, o que equivale a não
existir emissão de tokens sem a comprovação de depósitos equivalentes.
2. Identificação de todos os depósitos e retiradas de moeda eletrônica.
3. Observação de parâmetros de compliance que compreendam políticas de prevenção a
lavagem de dinheiro, financiamento a atividades ilícitas e que, de modo geral, evitem o
uso do RBDC para crimes financeiros.
4. Clareza de regras, direitos e termos de uso para os participantes do arranjo de pagamento.
Dentre características do dinheiro programável, estão a flexibilidade e diferenciação
possível entre arranjos, garantindo, assim, competição inovadora. Alguns exemplos
possíveis:
1. Caso os recursos sejam alocados em títulos públicos ou tenham rendimento, possibilidade
de compartilhar parte do benefício econômico com detentores dos tokens.26
2. Possibilidade de que plataformas de acesso representem usuários com maior facilidade
de acesso. Por exemplo, uma plataforma tem seus depósitos inteiramente verificados,
mas permite, por exemplo, que usuários (esses indiretamente ligados ao arranjo) façam
depósitos e saques de pequeno valor em espécie. Isso poderia beneficiar cidadãos sem
acesso a conta bancária, por exemplo.
3. Escolha de diferentes redes DLT para emissão dos tokens.
4. Permitir interoperabilidade com outros arranjos de tokenização de Reais.
5. Estabelecer vínculo para carregar cartões de uso off-line.

26 Como previsto inclusive na Resolução BRB nº 80, de 25 de março de 2021, art. 22, § 8º.
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3.2 Registro de câmbio “sanduíche”
A funcionalidade esperada do registro de câmbio previsto em composição com o arranjo
de pagamentos descrito anteriormente é o registro da conversão de ativos digitais detidos
no Brasil para ativos digitais no exterior, e vice-versa. Importante observar que nos
valemos justamente da característica decentralizada das redes de ativos digitais, em que
o conceito de nacionalidade do detentor da chave privada ou jurisdição da transação não
tem relevância para a validade das operações ou fungibilidade dos ativos. Explicitamente:
a exata mesma posição de ativos pode igualmente ser detida no Brasil ou no Exterior, por
residentes ou não residentes.
De modo geral, a estrutura proposta compõe-se de três operações conceitualmente
distintas, mas de execução sincronizada com liquidação formal e logicamente vinculada.

3.3 Entrelaçamento de livros
Em conjunto, essas operações criam um entrelaçamento entre os registros no sistema
de pagamentos, no sistema de câmbio e no registro em rede decentralizada. Os registros
ficam, a partir daí, interoperáveis sob a ótica do investidor.
A partir desse ponto, o investidor pode atuar em mercados decentralizados sem alteração
de status quanto à natureza do seu capital. Tendo controle sobre seus dados em redes
decentralizadas, poderá, em eventuais interações, evidenciar a origem, as aplicações e os
resultados de seus recursos, tendo como referência registros dentro da norma do Brasil.
Os recursos que deram origem à capitalização no exterior ficam seguros sob regulação
local. Enquanto os tokens circularem em redes decentralizadas, o arranjo de pagamentos
fica responsável pela custódia dos ativos nos termos da regulação de moeda eletrônica.

3.4 Caso de uso
Tratamos aqui de “Ativos Digitais”; por natureza, a diversidade traz muitos casos de uso
potenciais. A profundidade de tratamento, o ideal de exaustão da descrição e o prazo
exíguo do LIFT convergem para a prototipação de um único caso de uso. Interessa que o
caso seja uma espécie de mínimo denominador comum entre potenciais usos. Interessa,
ainda, que o caso seja de simples aplicação.

3.4.1 Caso de uso LIFT: simultâneo de moeda eletrônica
tokenizada
Para ilustrar nosso caso de uso, tomemos dois personagens fictícios: Maria e Victor.
Victor é um investidor que quer diversificar seu patrimônio por meio do investimento
em ativos digitais disponíveis em redes DLT. Victor sabe que apenas uma pequena parte
dos ativos digitais disponíveis está acessível em plataformas brasileiras ou com ativos
subjacentes sob jurisdição local.
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Maria é uma cientista que quer monetizar os direitos de propriedade intelectual de sua
pesquisa através da venda de NFTs. Apesar da emissão propriamente dita dos tokens
poder ser feita em custódia própria ou local, o mercado internacional oferece um mercado
potencial bem mais líquido e com interesses diversos que o local.
Victor se cadastra junto ao arranjo de pagamentos. Esse cadastro inclui, além da
identificação junto às instituições de câmbio e de pagamentos, uma adesão aos termos do
arranjo de pagamentos.
Victor acessa um aplicativo em que ele informa sua intenção de ter Reais tokenizados
disponíveis para negociação em DLT. Por meio de consultas pré-programadas em
que as instituições autorizadas validam os dados e o risco da transação, o aplicativo
automaticamente informa um QR Code para pagamento via Pix. Victor faz o pagamento e,
dentro de instantes, tem disponível tokens de Reais na sua carteira digital. Esse recurso já
está registrado como ativo disponível no exterior, assim como o extrato da transferência
bancária, a nota de confirmação da instituição de pagamento e o comprovante de
registro de câmbio da instituição de câmbio estão disponíveis. Todas as informações são
consistentes, referenciadas umas às outras e disponíveis digitalmente. A partir de então,
seus investimentos seguem em redes DLT, trocando os tokens de Reais por outros ativos
digitais, tais como NFTs, stable coins de acesso a DeFi ou smart contracts.
Por outro lado, Maria teve bastante demanda na venda de seus NFTs. Entretanto, ela sabe
que alguns investidores têm origem no exterior e alguns ativos usados como pagamento
não têm depositários no Brasil. Maria troca esses ativos digitais que recebeu no exterior
por tokens de Real. Tendo feito cadastro similar ao realizado por Victor, acessa via
aplicativo o arranjo de pagamentos informando ter tokens de Real originados de ativos
no exterior e que deseja trocar por Reais. Passando por validação análoga, inclusive com
relação à origem dos recursos, Maria recebe um QR Code com informação a respeito de
eventuais retenções tributárias e instrução para depósito dos tokens de Reais em endereço
indicado pela instituição de câmbio. A operação reversa ocorre, os tokens são cancelados
liberando recursos de moeda eletrônica que são, então, transferidos em instantes por meio
da chave Pix da conta bancária da Maria. Ela tem os recursos originados dos direitos de
sua pesquisa, já com os devidos comprovantes do registro da operação de câmbio, tributos
recolhidos e origem dos recursos.

3.4.2 Caso de uso – CBDC
Para não fugir muito do escopo, trataremos aqui de apenas uma variação importante
quanto aos instrumentos de entrada e saída do processo: o uso de CDBC em vez de moeda
eletrônica.
À primeira vista, pode-se esperar que uma eventual introdução de CBDC pelo Banco
Central venha a diminuir o interesse ou mesmo esvaziar a justificativa do sistema
proposto. Na realidade, esperamos o oposto.
Ainda que reste muito a se discutir sobre os parâmetros da eventual CBDC brasileira,
muito provavelmente essa emissão será feita em um número seleto de redes, o que
traz a “conversão” de valores entre redes uma tarefa crucial caso serviços privados
queiram atender a públicos com interesse em redes diversas. Uma camada de serviços e
características customizadas e outra previsível conversão necessária. Muito importante
é o fato de que a existência da CBDC, por si só, dificilmente implica a automática
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desregulamentação cambial, o fim do registro de beneficiário final ou do controle de
capitais no Brasil. Assim, alguma forma de registro deverá haver para cumprir a função de
entrelaçamento descrita aqui.
Uma CBDC muito provavelmente traria um elemento mais rico em dados, mais apropriado
a transações atômicas e DvP. O sistema ficaria ainda mais robusto ao contar com
validações de origem em formatos e intenção em linha com redes decentralizadas. Esse,
inclusive, talvez seja um caráter inovador do sistema: já “estar na fila” com um desenho
que se beneficia diretamente da existência de uma CBDC.

3.5 Funcionalidades
As principais funcionalidades do protótipo são:
• Entrega contra pagamento: o sistema deve ser programado de forma que três operações
sejam executadas, ou nenhuma delas.
• No caso da conversão para capital detido no exterior: o pagamento de moeda
eletrônica à corretora e a transferência de tokens para o cliente.
• Com relação a liquidação das pontas: a entrega de moeda eletrônica e recebimento de
tokens – o desafio é tratado combinando-se a concatenação logica do código em DLT ao
funcionamento contratual previsto no arranjo de pagamentos.
• Portabilidade: sendo o cliente controlador de sua carteira digital, e com os devidos
registros no sistema de pagamentos e de câmbio, ele pode optar por diferentes arranjos
para o processo de entrada ou de saída, já que sempre poderá reconstruir a origem de
seus recursos, atendendo, assim, aos requisitos de PLD ou à comprovação de origem de
recursos para interações com a economia convencional. Além disso, o cliente deve ser
capaz de obter ou permitir a consulta do histórico informacional por terceiros por ele
autorizados.
• Compliance: a adesão de clientes a arranjos de pagamentos deve atender a funções
de prevenção a lavagem de dinheiro, identificação de beneficiário final, combate ao
financiamento de atividades ilícitas e eventuais relatórios à UIF.
• Recolhimento de tributos e taxas: o arranjo de pagamentos deverá ser capaz de
calcular e informar ao cliente o valor efetivo dos custos da transação, recolher os devidos
tributos incidentes, manter e disponibilizar os registros das transações.
• Informações: para o devido entrelaçamento propostos caberá ao arranjo manter os
dados referentes aos valores, às contrapartes, à data, às contas bancárias de origem/
destino, aos endereços de redes DLT de origem/destino, às informações de registro
cambial, à nota fiscal e à eventual comprovação de recolhimento de taxas e tributos.
• Guarda de dados: o sistema prevê a guarda criptográfica das informações descritas
acima, de modo que as normas de sigilo bancário e fiscal, assim como a LGPD e os
critérios de privacidade se apliquem sobre os dados.
• Token de Reais: o arranjo deve desenhar e dar condições de verificação da
funcionalidade completa do código e sua interação com a rede DLT. O arranjo deve
estabelecer contratualmente as condições e os prazos pelos quais será responsável pela
manutenção ao código que permite a transferência e custódia dos tokens.
• Transparência: o arranjo deve dar publicidade dos aspectos gerais da emissão de tokens.
Como informações mínimas: a totalidade e a composição dos depósitos garantidores
do sistema, as condições de acesso e resgate, a totalidade da emissão e os aspectos
relevantes de consulta de transações e o estado da rede DLT.
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4 Escopo do Protótipo no LIFT
No âmbito do LIFT, desenvolvemos um protótipo limitado a transações em que um mesmo
cliente seja o pagador do Pix em Reais e recebedor da disponibilidade de tokens de Reais
no exterior. Para explicitar como isso poderia ser expandido, é possível, por exemplo,
desenhar sistemas em que operações back-to-back envolvam beneficiários distintos na
ponta compradora e vendedora, em que diferentes instituições de câmbio atuem em cada
uma das bordas do câmbio “sanduíche”, ou que o ativo subjacente dos tokens emitidos seja
outro que não o Real.
Primeiramente, julgamos que o escopo escolhido atinge o objetivo de trazer
interoperabilidade e dar a usuários do sistema financeiro acesso a sistemas de entrega
contra pagamento e redes DLT. O entrelaçamento de livros preenche a lacuna existente
entre sistemas baseados em endereços e os de contas identificadas.
Além disso, esse caso, por um lado, sintetiza as condições mínimas para entrelaçamento;
a sobreposição programática de registros de pagamentos, cambiais e de redes DLT. E, ao
permitir a conversão de Reais em tokens circulando no mercado decentralizado, dá ampla
possibilidade de acesso a ativos digitais, DeFi, smart contracts e todo o potencial de redes
baseadas em DLT.

5 Características Inovadoras
A principal inovação do projeto é um mecanismo que torna harmônicos os processos de
movimentação de Reais no sistema financeiro, o registro de câmbio e a disponibilidade
de tokens em DLT. Entendemos que os processos envolvidos nesse mecanismo não são
por si só novos. Entretanto, a aplicação em conjunto desse mecanismo traz as seguintes
consequências que consideramos inovadoras:
• Tokenização de moeda eletrônica. A extensão das regras de emissão de moeda
eletrônica para uma nova camada de abstração em forma de registro primário de saldo
de tokens permitirá a criação de dinheiro programável e uma forma nova de interação
do mercado brasileiro com a economia de dados global.
• Extensão da origem de recursos para transações em redes decentralizadas. Sob
controle de cada usuário, o histórico de transações permite recursivamente traçar
um elo que torna possível que posições em redes decentralizadas sejam válidas como
origem de recursos para fins regulatórios.
• Câmbio Sanduíche. Ainda que registro de contratos simultâneos e entrega simbólica
de câmbio não sejam novidade absoluta, a amarração lógica entre as verificações
computacionais e os termos contratuais de um arranjo de pagamentos para fins de
emissão de ativos digitais ainda não está disponível no mercado financeiro brasileiro.

6 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
A tokenização de Reais permite uma interoperabilidade primária do sistema financeiro
com redes DLT, maior clareza regulatória no acesso de investidores e negócios na
economia de dados e estruturas de ativos digitais de segunda ordem, maior proteção legal
aos cidadãos que tenham ativos digitais, supervisão regulatória da atividade de ingresso
ao mercado de ativos digitais, consistência de dados de investimento no exterior com
movimentação de ativos digitais, uma nova etapa no processo de internacionalização do
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Real, fortalecimento do capital brasileiro envolvido na economia digital, possiblidade de
validação de recursos com origem lícita em mercados digitais e maior controle de dados
por parte dos usuários nacionais. Tratamos a seguir de uma explicação de cada um dos
itens citados.
A interoperabilidade entre o sistema financeiro no acesso primário de ativos digitais
traz clareza regulatória para ativos de primeira e segunda ordem. Hoje, um investidor
que compra Ether em uma plataforma de negociação no Brasil transfere para sua carteira
digital, interage com smart contracts obtendo ativos depositados em contratos DeFi que
rendem ativos que são conversíveis em USDC e já não sabe como comprovar, declarar,
registrar ou usar esses ativos para investimentos no Brasil.
Considerando o acesso por meio de instituições reguladas e respaldado por regras de
moeda eletrônica, deter ativos digitais fica mais seguro e com proteção legal. Primeiro,
porque com a regulação que disciplina a emissão de moeda eletrônica, o investidor conta
com uma estrutura previsível em termos de colaterais, acesso e liquidez. Segundo, porque
o interesse dos participantes em manter as licenças alinha os interesses econômicos.
E, finalmente, casos de disputa contam com pleno respaldo legal e de proteção ao
consumidor – importante aqui definir que o consumidor brasileiro não se encontra em
desvantagem como em situações em que sua defesa fosse exercida por representantes em
jurisdições estrangeiras.
Com relação à consistência de registros de investimento no exterior e à movimentação
de ativos digitais, o ganho é de duas vias: privado e de contas nacionais. No âmbito
privado, a possibilidade de conciliar seu histórico de transações DLT com a origem dos
recursos beneficia as pessoas físicas e as empresas interessadas em investir na economia
tokenizada. Já no caso das contas nacionais, não só traz alternativas a posições opacas,
como especialmente favorece a permanência do capital base dos investimentos em Reais
no Brasil.
Nesse sentido, a previsibilidade e a clareza de regras para entrada e saída de sistemas
DLT pode ajudar os empreendedores que utilizem o Brasil como plataforma para investir
no ecossistema decentralizado e oferecer serviços para empresas e consumidores da
economia convencional.
Finalmente, este projeto pode ser uma forma de que a iniciativa privada lidere esforços
para maior integração da economia brasileira com a vanguarda do capitalismo mundial,
podendo trazer como resultado maior internacionalização do Real e maior competitividade
do capitalismo nacional.
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7 Restrições
Considerando que uma operação tendo o protótipo como modelo requer uma plena
adoção tanto das regras do sistema financeiro convencional como de protocolos de redes
DLT, podemos antever algumas restrições quanto a seu uso.
Clientes sem acesso ao Pix não teriam como participar diretamente do sistema. Ainda
que teoricamente outras formas de transferências bancárias poderiam atender ao evento
de disponibilidade de recursos em contas digitais, o modelo pressupõe que o pagamento
via QR Code dinâmico é considerado um input de aceite por parte do usuário dos termos,
responsabilidade e valor efetivo (incluindo custos e tributos) da transação. A participação
deveria ser indireta caso o arranjo preveja essa possibilidade – algum participante deveria
ser o responsável pelos aspectos de risco, compliance e regulatórios do beneficiário final.
Um aspecto importante da interoperabilidade ficaria comprometido caso o cliente venha
a efetuar transações em redes anônimas (por exemplo, Monero) ou smart contracts que
“embaralhem” endereços de origem e destino. Como a razão principal da sobreposição
entre lógica de programação e termos contratuais é estabelecer o entrelaçamento de
registros, estruturas que visam dificultar a continuidade de transações podem tirar um
apoio importante, a interoperabilidade. Ou seja, recursos resultantes de endereços com
origem em mixers, não podendo ser referenciados a operações no sistema de pagamentos e
de câmbio perderiam a interoperabilidade em operações de entrada.
No sentido contrário, recente fenômeno de assaltos relacionados à popularização do Pix
serve como alerta para o fato de que ganhos de eficiência podem ter uso desviado. Além
da disponibilidade e agilidade que se assemelham ao caso do Pix, temos que considerar
que a eventual popularização do uso de meios de pagamento baseados em DLT deve
acompanhar um cuidado com a privacidade e segurança dos cidadãos. Considerando os
recentes vazamentos de dados privados completos de milhões de brasileiros ligados a
empresas de serviços financeiros, esse cuidado está longe de se aplicar exclusivamente
a DLT (GARRATT; OORDT, 2019). Espera-se que a atenção ao usuário em ambos os casos
contribua para maior segurança.
Para parte do público que hoje investe em ativos digitais, especialmente de primeira
ordem, o registro no sistema de câmbio pode significar uma camada a mais de abstração e
intermediação. Além de ineficiências, intermediação pode levar à concentração de mercado
e à falta de competição. Outro possível risco de concentração de mercado pode resultar
do mesmo efeito de rede que traz ganho de produtividade; uma situação em que o líder de
mercado se torna virtualmente monopolista. Por essas razoes, uma restrição importante: essa
intermediação não pode ser nem exclusiva nem mandatória para acesso a ativos digitais.
Certamente parte do público conceberá como incoerência um projeto que veja valor
na dinâmica decentralizada propor que transações de criptoativos sejam registradas
no Sistema de Câmbio e executadas por meio de instituições autorizadas do sistema
centralizado. Essa incoerência vamos tratar aqui, por analogia, como uma restrição do
sistema. Como dito antes, tratamos aqui da regulação que existe. Disponibilizar o Sistema
de Câmbio para um público mais amplo (como IPs) pode ser bem-vindo, no entanto
envolve um debate que foge ao escopo atual. Do mesmo modo, argumentos contra o
controle de capitais são vários (MAGUD; REINHART; ROGOFF, 2018), mas tratamos aqui de
inovação, não de reforma legislativa.27
27 Aliás, o Brasil está longe de ser o caso único no mundo com regras complexas e formadas em cenários diferentes da atual
era digital.
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8 Conclusão
A sociedade passa por uma transformação digital. A urgência imposta pela pandemia
acelerou ainda mais a mudança. De relações pessoais a debates no Supremo Tribunal
Federal, a sociedade cada vez mais se organiza sobre estruturas digitais. A edição do
LIFT que possibilitou esse trabalho ocorreu integralmente baseada em meios digitais de
informação. Não se trata de classificar tudo o que é digital como inevitável ou ofuscar-se
diante do admirável mundo novo, mas de evitar fechar os olhos para modos em que novos
arranjos renovem os valores da sociedade.
No mercado financeiro muito se gasta no debate fútil a respeito da suposta
sobrevalorização do preço de ativos digitais. Assim como a inflação de ativos, múltiplos
impagáveis ou perda de relevância de ativos tangíveis, essa discussão chama muita atenção
e entrega receios, mas interessa apenas como alocação de investimentos. Enquanto
apontavam para o espantalho, parte da indústria viu efeitos de redes digitais atropelarem
lojas físicas e a importância de capital ser colocada em xeque por plataformas que não
têm estoque, lojas ou produto físico. A informatização do setor financeiro permite que
os elementos iniciais de inteligência estejam prontos; o dinheiro programável virá,
independentemente da cotação dos criptoativos.
No estudo que concluímos, tratamos da integração do sistema financeiro com redes
decentralizadas globais. O gap entre dinâmicas de rede exponenciais e mudanças
institucionais não tende a se fechar no curto prazo. Ficar esperando que o governo resolva
esse gap não apenas é mau negócio como também injusto. Até é provável que a CBDC
seja o próximo passo em um caminho que, recentemente, teve o SPB, o STR, e o Pix –
mas melhor é participar desse dinamismo gerando valor, e não cobrar do regulador uma
dinâmica empreendedora.
O estímulo que esperamos é que empreendedores façam pontes com essa dinâmica. Por
óbvio, isso parte das regras existentes. E, hoje, controle de capital, prevenção à lavagem
de dinheiro e outras normas são premissas básicas deste projeto. A transação por meio de
intermediários autorizados ou registro em sistema centralizado não são incongruências:
são os vínculos necessários para atender a essas premissas. Atender a essas premissas
é comunicar aos processos em redes DLT os valores e os critérios de legitimidade de
empreendimentos e serviços do Sistema Financeiro Brasileiro. Sem esses critérios, nem
bem a inteligência da economia real serve para alavancar as redes DLT, nem o valor gerado
nestas pode ser plenamente aproveitado na realidade off-chain.
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O projeto Simplificando Pagamentos Digitais é um hub que integra
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e dos canais digitais do varejo. Diante do crescimento do volume de
transações Pix e das necessidades de segurança desse ambiente,
especialmente para a prevenção à lavagem de dinheiro por meio do
pagamento da fatura de cartão de crédito, a Shipay propõe, no projeto,
o emprego de diferentes técnicas de aprendizado de máquina, além
de algoritmos estatísticos e de grafo, como métodos preventivos. A
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detectar transações suspeitas e agir, em tempo real, de maneira mais
ágil e eficiente do que os métodos tradicionais. A contribuição deste
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de adesão ao Pix, derivado de uma maior percepção pública de valor
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Introdução
O presente relatório descreve a proposta do projeto em aplicar diferentes técnicas de
aprendizado de máquina, bem como algoritmos estatísticos e de grafo, em conjunto
com serviços gerenciados na nuvem do Microsoft Azure, a fim de oferecer uma camada
adicional de inteligência, análise e segurança no ambiente Pix. A ênfase da proposta recai
sobre a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) por meio de uma ferramenta que, além de
detectar casos potenciais, evolua para a rápida interrupção da transação.
O documento está estruturado da seguinte forma. Após esta introdução, serão
apresentados os objetivos a partir de breve contextualização, levantamento do problema e
da solução que contribui para mitigá-lo. Em seguida, a fundamentação teórica apresenta
os principais eixos sobre os quais o projeto é construído, são eles: o Pix como um dos
meios de pagamento digital instantâneo; as transações de lavagem de dinheiro (LD) e os
mecanismos de prevenção; o aprendizado de máquina (Machine Learning – ML) aplicada à
PLD no ambiente Pix; os grafos e sua utilização; a Lei de Benford na detecção de fraude;
e os serviços Microsoft destinados à prevenção de fraude diante das oportunidades e dos
desafios do Sistema Financeiro Aberto.
A seção referente à visão geral oferece um panorama da proposta para aplicação da
tecnologia disponibilizada pelo parceiro tecnológico como camada de segurança do
ambiente Pix com o fim de prevenir transações de LD. Após a visão geral, são apresentadas
as funcionalidades da proposta seguidas de uma seção referente ao escopo do protótipo.
Posteriormente, o relatório lista as características inovadoras da proposta, bem como
as contribuições para o Sistema Financeiro Nacional que delas decorrem. A conclusão
encerra o documento, conectando o percurso que se estende do problema identificado até
aos potenciais ganhos que a solução pretende trazer para o ambiente Pix.

1 Objetivos
Em sua pesquisa sobre as mudanças nos hábitos de consumo de serviços financeiros em
função das novas tecnologias, a International Data Corporation constatou que a utilização
de meios digitais de pagamento é a preferência de seis em cada dez brasileiros das classes
A, B e C (VALENTE, 2019). Embora a taxa de crescimento do volume de pagamentos com
cartões tenha sofrido redução devido à pandemia, os pagamentos digitais cresceram
aceleradamente (TAYAR; FONTES; CRADDOCK; MURATORE, 2021). Em 2020, no Brasil,
houve aumento de 32% nas transações não presenciais (TAYAR; FONTES; CRADDOCK;
MURATORE, 2021) e, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços, de 469,6% nos pagamentos por aproximação (ABECS, 2021).
Como meio de pagamento digital instantâneo, o Pix obteve, desde o seu lançamento
oficial, em outubro de 2020, uma taxa média de crescimento mensal de 18% no número
de usuários (FEBRABAN, 2021). Dados do Banco Central do Brasil (2021a) apontam 313
milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais
(DICT) em agosto de 2021. Esse crescimento, tanto em adesão quanto em número de
transações, pode ser explicado pela facilidade, praticidade e agilidade do uso do Pix nos
pagamentos e operações bancárias.
Entretanto, não obstante tais benefícios, o pagamento instantâneo traz consigo riscos
relacionados à fraude e a crimes financeiros. Os resultados da pesquisa realizada pela
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TransUnion mostram que as fraudes envolvendo os serviços financeiros no Brasil
cresceram 457% durante a pandemia (INFRA NEWS TELECOM, 2021).
Ao fazer a transação com Pix, todas as informações referentes às chaves utilizadas de quem
paga e recebe ficam armazenadas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais
(DICT). No caso de suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro, essas informações
podem ser acessadas. Porém, a transação instantânea não é impedida. Embora existam
mecanismos de segurança estabelecidos pelo Banco Central (BC) – que serão explorados
mais adiante – não há um método preventivo para interromper a transação. As medidas
tomadas a posteriori servem para reparar o evento fraudulento, mas não para preveni-lo.
Contudo, é importante destacar que o BC está atento a essas limitações e procura, por
meio de ajustes evolutivos na regulamentação, atuar na melhoria dos mecanismos de
segurança.
Diante desse cenário, o foco do presente projeto recai sobre o pagamento de fatura de
cartão de crédito. Os provedores de cartão de crédito não são, necessariamente, bancos e,
além disso, tanto o processo quanto a infraestrutura de analistas de prevenção de lavagem
de dinheiro não estão adaptados ao Pix. Na verdade, pelo fato de o Pix ser algo novo, visto
que passou a vigorar no dia 16 de novembro de 2020, são necessários avanços e ajustes nas
áreas de PLD.
O uso de algoritmos estatísticos e de grafo e, posteriormente, do ML pretende mitigar
esse problema por meio da detecção de anomalias nas transações Pix para pagamentos
de faturas de cartão de crédito. O emprego das diferentes técnicas propostas permite que
os analistas de PLD mapeiem e, consequentemente, mitiguem os casos de lavagem de
dinheiro. A realização desse mapeamento tem como objetivos específicos:
1. O estabelecimento de um método preventivo que identifique rapidamente transações
suspeitas no ecossistema Pix.
2. A garantia de uma camada de segurança de PLD, diferente das camadas já existentes no
Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), que favoreça a percepção pública de valor e
adesão à ferramenta Pix.
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2 Fundamentação Teórica
2.1 Pix: características e medidas de segurança
De acordo com a análise feita pelo Deutsche Bank (2020) sobre o futuro dos pagamentos,
a adoção de meios digitais, especialmente após a crise financeira global de 2008, constitui
uma jornada ascendente em direção à desmaterialização dos pagamentos. A crise mostrou
que era preciso encontrar um caminho diante do cenário de baixa liquidez no sistema
financeiro, dificuldades de obtenção de crédito e redução da confiança no sistema
bancário centralizado.
Essa crescente tendência de digitalização do pagamento fez parte das motivações do BC
em busca de inovação com a criação do Pix, nas palavras de Silva e Cruz (2020):
Com relação aos planejamentos incessantes acerca da virtualização do mercado
financeiro, o Banco Central do Brasil objetiva implantar novos instrumentos
revolucionários de pagamentos eletrônicos e, com base nesta iniciativa, desenvolveu
o Pix, instrumento de pagamento eletrônico que consiste basicamente na
transferência de valores monetários em tempo real e de forma virtual. (SILVA; CRUZ,
2020, p. 197)
O pagamento instantâneo implica, portanto, “a transferência eletrônica de fundos, na
qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário
recebedor ocorrem em tempo real” com um serviço ininterrupto (BCB, 2021a).
O Pix contém chaves de transação que podem ser: CPF, CNPJ, e-mail, número do celular
ou, utilizadas na mensageria DICT, para não haver associação com dados pessoais, a chave
pode ser criada com letras e números aleatórios. A chave Pix permite que o SPI identifique
os dados da conta transacional que o usuário mantém na instituição de sua escolha e
realize, imediatamente, a transação. A conta transacional pode ser constituída pela conta
de depósito, de poupança ou de pagamento pré-paga.
O SPI é a infraestrutura centralizada na qual são liquidadas as transferências de fundos
comandadas pelos usuários do Pix e pelas próprias instituições perante o Banco Central. A
conta mantida no Banco Central por um participante direto do SPI é denominada conta de
pagamentos instantâneos (PI). As transferências dos valores monetários ocorrem somente
entre as contas daqueles que participam do sistema.
O DICT configura outro conceito relevante para compreensão do Pix. Ele permite a busca
de detalhes das contas transacionais com chaves de endereçamento mais convenientes
para quem efetua um pagamento. Ao armazenar as informações das chaves Pix, o DICT se
caracteriza como um banco de dados. Segundo o Banco Central (2021b), “as informações
retornadas pelo DICT permitem que o pagador confirme a identidade do recebedor,
proporcionando uma experiência mais fácil e segura”.
Embora os mecanismos de segurança do Pix representem uma garantia importante para a
sua utilização, cumpre destacar que o DICT fornece apenas o nome, a chave e a instituição
financeira do pagador e recebedor para fins de confirmação. Dessa forma, ele não possui
um caráter preventivo em termos de detecção de possíveis fraudes (FLETES, 2020).
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Em agosto de 2021, o Banco Central estabeleceu novas práticas para avançar nas medidas
de segurança no ecossistema Pix. Entre elas, destacam-se as que se destinam a evitar a
lavagem de dinheiro (BCB, 2020c):
• estabelecer limite de R$ 1.000,00 para operações entre pessoas físicas (incluindo
MEIs) utilizando meios de pagamento em arranjos de transferência no período
noturno (das 20 horas às 6 horas), incluindo transferências intrabancárias, Pix, cartões
de débito e liquidação de TEDs;
• permitir que os participantes recebedores do Pix retenham uma transação por 30
minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para a análise de risco da
operação, informando ao usuário quanto à retenção;
• tornar obrigatório o mecanismo, já existente e hoje facultativo, de marcação no
Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) de contas em relação às
quais existam indícios de utilização em fraudes no Pix, inclusive no caso de transações
realizadas entre contas mantidas no mesmo participante;
• permitir consultas ao DICT para alimentar os sistemas de prevenção à fraude das
instituições, de forma a coibir crimes envolvendo a mesma conta em outros meios de
pagamento e com outros serviços bancários;
• exigir que os participantes do Pix adotem controles adicionais em relação a transações
envolvendo contas marcadas no DICT, inclusive para fins de eventual recusa a seu
processamento, combatendo assim a utilização de contas de aluguel ou “laranjas”;
• determinar que os participantes de arranjos de pagamentos eletrônicos compartilhem,
tempestivamente, com autoridades de segurança pública, as informações sobre
transações suspeitas de envolvimento com atividades criminosas;
• exigir das instituições reguladas controles adicionais sobre fraudes, com reporte
para o Comitê de Auditoria e para o Conselho de Administração ou, na sua ausência, à
Diretoria Executiva, bem como manter à disposição do Banco Central tais informações;
e
• exigir histórico comportamental e de crédito para que empresas possam antecipar
recebíveis de cartões com pagamento no mesmo dia (D+0), mitigando a ocorrência de
fraudes. (BCB, 2020 [S./p.], grifo nosso])
Para conferir ainda mais robustez aos mecanismos de segurança, no final de setembro de
2021, o Banco Central alterou o regulamento do Pix por meio da Resolução BCB nº 147.
Dentre as inovações disponíveis exclusivamente para o Pix, destacam-se:
• A inclusão do bloqueio cautelar pelo Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) do
usuário recebedor em caso de suspeita de fraude;
• A obrigatoriedade da solicitação da notificação de infração pelos participantes
provedores de conta transacional em caso de fundada suspeita de fraude e da utilização
das notificações de infração nos mecanismos de detecção de fraude pelos participantes
do Pix
• A ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude através de nova
funcionalidade do DICT
• A ampliação da responsabilização das instituições
• A criação de mecanismos adicionais para proteção dos dados. (BCB, 2021d, [S./d.])
Cumpre destacar que, na mesma resolução, o Banco Central também estabeleceu a
possibilidade de suspensão da transação Pix suspeita de fraude por 72 horas, a fim de
que a legitimidade da transação possa ser averiguada. Em nota, o BC explica que tais
medidas reafirmam a necessidade de os participantes do ecossistema Pix aprimorarem
seus mecanismos de segurança e análise de fraude.
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Porém, de acordo com Lima (2020, [S./p.]), o estabelecimento de medidas de segurança
para o Pix “deve ser abrangente e, como qualquer outro sistema, não simplesmente
alertar para possíveis ações criminosas, mas também fornecer proteção e segurança ao
cidadão”. O autor alerta, ainda, que a criação do Pix envolve uma repressão posterior ao
ato fraudulento, e não uma prevenção. E isso é particularmente importante em se tratando
de crimes relacionados à lavagem de dinheiro, conforme será visto no item a seguir. Maior
segurança no ambiente Pix influencia a percepção de credibilidade e favorece a adesão.
Segundo o relatório de pesquisa da Febraban (2021), a aderência ao Pix ainda é maior entre
as pessoas físicas do que entre pessoas jurídicas, e a segurança do ambiente pode ser uma
das razões para a não adesão do comércio à ferramenta.

2.2 Lavagem de dinheiro: transações e prevenção
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF, 2021, [S./p.]) define a lavagem
de dinheiro (LD) como “um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a
incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos,
bens e valores de origem ilícita”.
Essa incorporação acontece por meio de um processo dinâmico em três fases que ocorrem
de maneira independente e, muitas vezes, simultânea: 1. distanciamento dos fundos
de sua origem; 2. disfarce das diversas movimentações; 3. disponibilização do dinheiro
para criminosos. De acordo com o Coaf (2021), o objetivo da primeira fase, denominada
“colocação”, é evitar a associação direta dos envolvidos com o crime. Na segunda, chamada
“ocultação”, busca-se colocar obstáculos ao rastreamento dos recursos. E, finalmente, as
diversas movimentações no ciclo de lavagem têm o objetivo de fazer com que o dinheiro
disponibilizado seja considerado lícito ou limpo. Essa fase é conhecida como “integração”.
Existe uma modalidade de LD, por exemplo, que acontece por meio da geração de saldo
credor em cartão de crédito. É apenas um mecanismo que movimenta recursos ilícitos
no âmbito da lavagem de dinheiro no sistema financeiro. Segundo Gouveia (2021),
seus estágios podem ser compreendidos dentro das fases da LD da seguinte forma: 1. a
atividade ilícita envolve o dinheiro proveniente de atos criminosos; 2. na fase da colocação,
ocorre a conversão desse dinheiro em outros recursos monetários; 3. na fase da ocultação,
os recursos são movimentados para disfarçar a origem (realização de pagamento acima
do valor da fatura); 4. na fase da integração, são feitos investimentos em negócios em
negócios lícitos ou compra de ativos (restituição do saldo credor usado na compra de bens
e investimentos).
A destinação da LD pode ser usada para favorecer esquemas de corrupção, tráfico de
drogas e até o terrorismo. Na verdade, o financiamento do terrorismo tem ligação estreita
com a LD, por isso ambos os conceitos, geralmente, são citados em conjunto (COAF, 2021).
Com a introdução do Pix, houve redução nas transações em moeda, visto que o uso de
papel-moeda pode se reduzir pela metade até 2030 (UOL, 2020). Além disso, as técnicas
destinadas à LD procuraram caminhos para contornar as restrições. Como reforça Lima
(2020), a presença de mecanismos de proteção não elimina a criminalidade, pois, diante
das barreiras, ela busca formas de migrar ou se aperfeiçoar.
Esse panorama torna ainda mais importante o aprimoramento dos sistemas de segurança
e prevenção de fraude das instituições financeiras. Os atos fraudulentos realizados com
papel-moeda, depósitos em espécie e propriedades adquiridas em dinheiro servem
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de alerta para o que é possível ocorrer no cenário digital, pequenas quantias podem
desaparecer instantaneamente de diversas contas. Lima (2020, [S./p.]) afirma que “se de
um lado o sistema facilita a investigação quanto à lavagem de capitais e movimentação
de proveitos criminosos, na outra ponta agiliza a vantagem defeituosa de outros crimes
patrimoniais”.
Os mecanismos de segurança do Pix citados no item anterior desempenham o papel de
restringir a ocorrência de fraudes e LD. Contudo, as medidas tomadas a posteriori servem
para reparar o evento fraudulento, mas não para preveni-lo. Nesse sentido, a tecnologia
proporcionada pelo ML tem se mostrado como caminho para solucionar tal dificuldade,
conforme será apresentado no próximo item.

2.3 O aprendizado de máquina aplicado à prevenção de lavagem
de dinheiro
O aprendizado de máquina ou machine learning é, na verdade, um subconjunto da
inteligência artificial que permite que o computador aprenda com os dados em vez
de utilizar uma programação explícita. Essa tecnologia compõe um sistema capaz de
automatizar a tomada de decisões complexas, baseadas na própria experiência da máquina
obtida por meio da utilização do sistema (SAS, 2020).
Em 2019, uma das palestras proferidas no 13º Seminário “Controles Internos e Compliance,
Auditoria e Gestão de Riscos” foi realizada por Clesito Fechine, coordenador de gestão
da informação da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Nela, Fechine afirmou que
o aperfeiçoamento dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) se encontra
justamente no uso do ML, especialmente diante do aumento que ele observara até então de
140% na comunicação de suspeitas de LD (CNSEG, 2019). O ML traz consigo a capacidade
de identificar padrões suspeitos e analisar dados de maneira mais eficiente e ágil em face
dos desafios trazidos pelo pagamento instantâneo.
Os analistas de PLD podem se beneficiar do uso do ML por meio do reconhecimento
de atividades suspeitas. As técnicas de detecção possibilitadas por essa tecnologia
identificam anomalias ou “observações que aparentam ser matematicamente distantes
do esperado”, e isso se diferencia dos métodos tradicionais porque “com pouco
direcionamento e sem dados classificados, é possível encontrar atividades potencialmente
suspeitas não definidas por uma regra” (SAS, 2020).
Dessa forma, as instituições financeiras podem promover mudanças na arquitetura da PLD
por meio da troca dos mecanismos baseados em regras para modelos de ML. Elas também
podem utilizar o ML para suportar a construção de modelos que alimentem os mecanismos
tradicionais. Isso agrega inteligência às atividades, favorecendo a “classificação de risco,
ajuste de regras e priorização de alertas” (SAS, 2020, [S./p.]).
O artigo intitulado Como IA e Machine Learning estão redefinindo práticas antilavagem
– produzido pela Statistical Analysis System, empresa de Business Intelligence – apresenta
alguns usos do ML já colocados em funcionamento para PLD. Além da detecção de
anomalias, é possível: complementar o acompanhamento de transações; segmentar
clientes; classificar o risco de clientes; analisar redes sociais, definir e ajustar limites.
Dentro da estratégia modular para o Pix, a Microsoft, parceira de tecnologia do projeto,
criou o módulo antifraude e antilavagem de dinheiro, que é “responsável pela prevenção
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de fraudes e análise de LD” (MICROSOFT, 2021). A arquitetura, proposta no projeto
Simplificando Pagamentos Digitais, utiliza serviços do Azure fundamentados em ML,
com modelos supervisionados, banco de dados baseado em grafos, serviços sem servidor
(serveless) para a definição do perfil do usuário e detecção de anomalias por meio de
modelos probabilísticos. Esse módulo supre o requerimento de transações em tempo real,
mantendo o desempenho e a eficiência na detecção de falso-positivos.
O objetivo do projeto Simplificando Pagamentos Digitais, ao utilizar diferentes técnicas
de aprendizado além de algoritmos estatísticos e de grafos para PLD, é fortalecer a
segurança do ambiente Pix a fim de que mais consumidores e empresas, de todos os
portes, possam aderir à tecnologia de pagamento digital instantâneo. É importante
ressaltar que os serviços Azure, ágeis e escaláveis, favorecem o aprendizado contínuo e
dinâmico do comportamento fraudulento, e podem ser utilizados para sistemas antifraude,
além do PLD (MICROSOFT, 2021). Dessa maneira, o projeto decidiu focar inicialmente no
PLD, boleto e Pix, sendo inédito no Brasil e expansível para o antifraude em tempo real.

2.4 Utilização de grafos
Um dos meios utilizados para identificar transações financeiras suspeitas remete ao
século XVIII, quando o alemão Leonhard Euler, considerado um dos mais proeminentes
matemáticos de sua época, propôs a resolução do problema das sete pontes de Königsberg
e, daí, fundou as bases para a Teoria dos Grafos (WIKIPEDIA, 2021a).
Contudo, sua descoberta permaneceu restrita aos muros da academia, até que, 200 anos
depois, o húngaro judeu Dénes Kőnig reviveu a teoria, trazendo para a sociedade um
livro didático intitulado Theorie der endlichen und unendlichen Graphen (Teoria dos grafos
finitos e infinitos). Segundo Bondy e Murty (2008), diversas situações cotidianas podem
ser descritas por meio de diagramas (grafos) formados por conjuntos de pontos (atores,
entidades, vértices), ligados por linhas (relacionamentos, vínculos, arestas).
Entretanto, antes de abordar a aplicabilidade dos grafos à PLD, entende-se como
necessário traçar um paralelo entre a Teoria dos Grafos e o conceito de sociedade em
rede de Manuel Castells (2013). De maneira simplificada, esse conceito afirma que a
modernidade e os avanços tecnológicos que dela decorrem ampliam as redes de conexões
entre os indivíduos. Os indivíduos dessa teia social são os vértices, e seus relacionamentos
são as arestas. Essa relação se aproxima da Teoria dos Grafos. Nos grafos, os vínculos
aparecem agrupados tanto em soma de valores quanto em contagem de lançamentos, mas
segregados por natureza do lançamento.
Entende-se que os grafos podem ser aplicados à PLD dada a compreensão que essa teoria
permite acerca da complexidade das relações humanas e, por consequência, das relações
financeiras. Ao aplicar a técnica da análise de grafos na análise de transações bancárias
suspeitas de envolvimento com LD, Lima, Serrano e Cupertino (2020) concluem que
Os grafos são uma ferramenta aplicável na repressão ao crime de lavagem de
dinheiro, uma vez que promovem ganhos informacionais diversos, favorecem a
descoberta de transações financeiras típicas de lavagem de dinheiro, como polling
accounting e straw men, além de auxiliarem no rastreamento de recursos no sistema
bancário, inclusive em redes financeiras complexas. (LIMA; SERRANO; CUPERTINO,
2020, p. 1)

166

Como sugestão de pesquisas e aplicações futuras, os referidos autores recomendam
O estudo das medidas de centralidade dos grafos nas análises de redes de transações
bancárias. Redes altamente centralizadas são dominadas por pessoas que controlam
o fluxo de recursos, ao passo que redes pouco centralizadas não possuem um único
ponto de movimentação de recursos, dificultando o rastreamento de recursos. (LIMA;
SERRANO; CUPERTINO, 2020, p. 1)
Diante dessas observações, os criadores do projeto entendem a importância da utilização
dos grafos para a detecção de LD. Por meio dos grafos, é possível identificar a origem do
dinheiro que pretende ser ocultado na LD, o que facilita identificar a correlação entre
os nós (pessoas físicas e jurídicas, instituições financeiras e não financeiras) e o fluxo
financeiro entre eles.

2.5 Lei de Benford e a detecção de fraudes fiscais
Figura 1. Distribuição da probabilidade do primeiro algarismo

Fonte: Disponível em: https://www.monolitonimbus.com.br/lei-de-benford/.

A Lei do Primeiro Algoritmo, também conhecida como Lei de Benford, foi proposta pelo
matemático e engenheiro elétrico Frank Benford, e consiste na análise probabilística de
certos números de serem utilizados. O matemático notou que, tanto na natureza quanto
nas produções humanas, se observados para análise apenas os primeiros dígitos de cada
número, a distribuição de ocorrência do aparecimento de determinado algoritmo se dava
de acordo com a proporção apresentada na figura 1, em que os números de menor valor
unitário apareciam com maior recorrência que os de maiores valores unitários. Tais
proporções foram obtidas pela seguinte fórmula:
B(d)= log(d+1) - log(d)
Em que “B” representa a probabilidade e “d” representa o dígito que está em análise. Dessa
forma, a Lei de Benford é capaz de identificar anomalias numéricas, podendo indicar que
tais números analisados tenham sido adulterados, visto que fogem da proporcionalidade
de distribuição dos dígitos.
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A Lei de Benford tem sido utilizada para identificar inúmeras fraudes ao longo da história,
e hoje compõe a infraestrutura da arquitetura que utilizaremos. Um dos mais marcantes
exemplos de aplicação da Lei do Primeiro Algoritmo na detecção de fraude ocorreu no
Brasil durante a reforma do Estádio do Maracanã, em que o Tribunal de Contas da União
identificou que havia ocorrido um superfaturamento de R$ 107 milhões por parte da
empreiteira responsável. Tal fraude se deu por meio de algo conhecido como “Jogo de
Planilha”, no qual o fraudador infla os valores dos insumos para a realização da obra e,
assim, pratica-se desvio de dinheiro após o processo de licitação.

2.6 O Open Finance e a prevenção à fraude e à lavagem de
dinheiro
O Open Banking é um sistema no qual os clientes do sistema bancário (bancos, fintechs, IPs)
podem consentir o compartilhamento de suas informações com instituições autorizadas
pelo Banco Central. Além disso, suas contas bancárias podem ser movimentadas “a partir
de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco” (BCB, 2021e).
Ademais, cumpre destacar que, na Fase III do Open Banking, poderá ser iniciado o Pix via
estrutura do Open Banking.
Entre outros benefícios como transparência, inclusão, portabilidade e estímulo à inovação,
esse tipo de abertura visa conferir mais competitividade ao mercado. As instituições
participantes do ecossistema do Open Banking poderão ofertar produtos e serviços para
clientes da concorrência e, com isso, permitir opções com menores custos e melhores
condições.
Na esteira da abertura do acesso aos dados e em uma perspectiva mais ampla, encontra-se
o conceito de Open Finance, que vai além dos produtos bancários. Como o Banco Central
estabeleceu um cronograma de fases graduais e evolutivas para o Open Banking no
Brasil, os primeiros passos se aplicam aos bancos e às instituições financeiras. Contudo,
o horizonte do projeto envolve a ampliação do escopo de empresas, como plataformas de
investimento, corretoras de seguro e fundos de previdência (BRENOL, 2021).
Segundo o Banco Central do Brasil (2021e, [S./p.]), as medidas de proteção dos dados dos
clientes envolvem o “consentimento (autorização de compartilhamento), autenticação
(verificação de identidade) e confirmação”. Porém, não obstante a segurança do sistema e
o estabelecimento de regras publicadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo
Banco Central, é importante a atenção para a possibilidade de aumento das tentativas de
fraudes financeiras.
Considerando a curva ascendente do volume de transações por meio do Pix, e os desafios
que acompanham esse crescimento, a Microsoft desenvolveu uma arquitetura inteligente
antifraude para o Pix e Open Finance (MICROSOFT, 2021). A proposta envolve um fluxo
analítico que captura percepções a partir de dados transacionais e de comportamento dos
consumidores.
Em seu documento sobre Open Finance, a Microsoft enfatiza a importância de mitigar o
risco de fraude no ecossistema e explica que “todos os participantes devem garantir que os
controles de combate à fraude tenham acesso suficiente aos sistemas em sua organização”
(MICROSOFT, 2021, [S./p.]).
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O sistema possui recursos que podem ser utilizados para facilitar a prevenção à fraude.
Além da atenção aos requerimentos de segurança e às especificações técnicas obrigatórias,
destaca-se o emprego da Identidade Digital Descentralizada, na qual a identidade e as
interações digitais próprias de cada usuário não se encontram sob “controle de outras
partes no ecossistema de compartilhamento de dados”. A prevenção ainda conta com
a autenticação multifator (Azure AD B2C) que mantém a “homogeneização do nível de
segurança no login dos usuários”. O modelo Zero Trust do parceiro tecnológico consiste
em uma evolução dessa infraestrutura que aplica a “integridade do dispositivo e acesso
com privilégios mínimos”. A validação do usuário ainda dispõe de solução de prova de vida
por meio de reconhecimento de voz, facial ou de movimento da cabeça.
O alvo dos recursos disponibilizados não se restringe à prevenção de fraude, a atenção
também recai sobre aspectos como detecção e resposta à fraude, conforme destacado a
seguir:
No quesito resposta à fraude, cada instituição participante pode criar um
mecanismo de maneira customizada, com revogação, modelo de responsabilidade e
gerenciamento de disputas entre o TPP, PSU e ASPSP.
Já no que diz respeito à detecção de fraude, foi criada a arquitetura de referência [...]
que suporta antifraude e antilavagem de dinheiro. A arquitetura Antifraude proposta
é híbrida, pois suporta tanto as cargas de trabalho relacionadas ao Open Banking,
como a parte transacional – por exemplo para o Pix – que demanda um tempo de
resposta para score em milissegundos. (MICROSOFT, 2021, [S./d.])

3 Visão Geral
A Shipay é um hub que integra carteiras digitais (PicPay, Mercado Pago, Ame, PagBank
etc.) em sistemas como frente de loja, ERP, PDV, e-commerce e aplicativos. Dessa forma,
a Shipay tem como core de sua atuação o objetivo de simplificar os pagamentos digitais,
integrando diversas carteiras no sistema de caixa (PDV) por meio de um QR Code exclusivo
do estabelecimento. Isso facilita o relacionamento dos consumidores e dos comerciantes
com os meios de pagamento digitais (QR Code, Pagamento instantâneo, Criptomoedas,
P2P, P2M e qualquer outro meio que surja no mercado). Portanto, a missão da Shipay
é facilitar a vida do usuário, permitindo que o estabelecimento cadastre todas as novas
carteiras disponíveis, tenha uma única interface e realize todas as transações, conciliandoas de forma automática e instantânea no sistema de caixa.
A empresa em questão oferece serviços relacionados ao Pix e, diante dos problemas
ligados à LD, propõe-se a implementar em seu sistema diferentes técnicas de aprendizado
de máquina, além de algoritmos estatísticos e de grafo na nuvem do Azure, com a meta de
prevenir e barrar transações dessa natureza.
Contudo, para estabelecer uma prova de conceito, a princípio, a arquitetura é desenvolvida
pelo projeto Simplificando Pagamentos Digitais nos casos de LD que envolvam o
pagamento de fatura de cartão de crédito.
Essa escolha foi motivada por uma lacuna encontrada a partir da experiência dos membros
do projeto, integrantes da empresa com clientes no mercado. Verificou-se o risco de
ocorrência de LD por meio dos pagamentos de fatura de cartão de crédito. É possível
que uma fatura de cartão seja paga por múltiplos CPFs (pessoas físicas), o que dificulta a
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identificação da origem do dinheiro. Além disso, a fatura pode ser paga acima do limite
disponível no cartão de crédito, liberando, instantaneamente, quando realizada pelo Pix,
o limite proporcional ao valor pago. Isso, por sua vez, abre espaço para a transformação de
ativos de origem ilícita em crédito.
Para compreender como a introdução da arquitetura funciona para fins de PLD, é
necessário descrever o modelo atual de negócio da Shipay.
Cada número presente na Figura 2 ilustra o fluxo do modelo atual da seguinte forma:
Figura 2. Fluxograma de um pagamento de fatura de cartão de crédito via Pix

Fonte: Elaborada pelo autor.

1.
2.
3.
4.
5.

O usuário emite o boleto da fatura do provedor do cartão de crédito.
Esse provedor aciona a Shipay para comunicar os dados da fatura do usuário.
A Shipay comunica as informações da transação ao PSP recebedor.
O PSP recebedor emite a cobrança.
A Shipay recebe a cobrança e emite um QR Code que contém os dados da ordem de
pagamento.
6. A Shipay devolve a cobrança ao provedor de cartão de crédito.
7. O provedor de cartão de crédito envia o QR Code para o usuário, que opta por pagar a
fatura via Pix por meio do PSP pagador de sua escolha.
8. A transação ocorre entre ambos os PSPs mencionados e, finalmente, a informação acerca
da quitação da onerosidade passa pela Shipay e é enviada de volta ao usuário final.
É possível, portanto, inserir a arquitetura de detecção de fraudes utilizando o mesmo
fluxo do modelo de negócio atual. Dessa forma, todos os dados que naturalmente
passam pelos servidores da empresa serão redirecionados para o módulo de detecção de
anomalias fraudulentas. Nele são realizados inúmeros testes, gerando de dois a quatro
tipos diferentes de scores (dependendo da fase de desenvolvimento da arquitetura) para
avaliar a probabilidade da transação configurar LD. De posse desses dados, o módulo
de prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro consegue comunicar os participantes e
bloquear a transação suspeita.
Com essa arquitetura, o projeto propõe um método rápido e eficaz de identificar
transações suspeitas de LD. Sendo, assim, endereçado às dores do analista de PLD, que
encontra dificuldades ao realizar suas análises, devido ao fato de o Pix ser um método de
pagamento instantâneo.
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Esse analista sabe que o Pix tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito das transações
financeiras. Sabe também que existem camadas de segurança, mas que elas não têm
se mostrado eficazes em prevenir que as transações de LD ocorram. As análises desse
profissional são feitas de maneira lógica e tendem a ser práticas e racionais.
Portanto, a tecnologia proposta simplificará o trabalho do analista de PLD, permitindo que
ele obtenha: uma listagem dos Pix suspeitos de LD referente ao pagamento de fatura de
cartão de crédito de determinado período; maiores detalhes acerca do Pix suspeito de LD;
e condições de impedir a criação de uma cobrança Pix para pagamento de fatura de cartão
de crédito em caso de suspeita de LD.
Em termos gerais, a proposta do projeto consiste em uma arquitetura que se utiliza de
diferentes técnicas de aprendizado, bem como de algoritmos estatísticos e de grafos para
identificar transações de LD. Por meio do ML, é possível detectar anomalias e traçar perfis
transacionais dos usuários no Pix para pagamentos de faturas de cartão de crédito. Com
a evolução do projeto, o Simplificando Pagamentos Digitais propõe que a arquitetura
antilavagem de dinheiro poderá ser utilizada em todo o ecossistema Pix. Porém, ressaltase que a proposta não representa um método para prevenção a qualquer tipo de fraude no
ambiente Pix.

3.1 Funcionalidades
A arquitetura de referência criada se aplica à prevenção de fraude e de LD. A proposta
suporta a parte transacional para o Pix, que demanda um tempo de resposta em
milissegundos. Os serviços da nuvem do Azure facilitam a construção e a testagem de
modelos customizados, baseando-se em dados anonimizados dos usuários da transação.
A Figura 3 mostra a estrutura que o projeto utilizou para fins de protótipo. É possível
notar que se trata de uma arquitetura enxuta e ágil, visto que o tempo médio de resposta,
para a parte antifraude, é inferior a 100 milissegundos, quando aliada aos algoritmos
supervisionados. Se comparado ao tempo máximo de uma transação Pix, que é de 10
segundos, torna-se evidente a viabilidade e velocidade da infraestrutura para a PLD
(AZURE MICROSOFT, 2021).
Figura 3. Esquema da arquitetura de referência utilizada para fins deste protótipo

Fonte: Elaborada pelo autor.

171

Os passos envolvidos são:
1. Ingestão de dados que serão analisados.
2. Tratamento dos dados (mapeamento, anonimização etc...).
3. Análise dos dados.
Para melhor compreensão da arquitetura, alguns elementos e funções precisam ser
definidos. O Azure Data Factory fornece uma camada de transformação e integração de
dados.
O software development kit (SDK) Python Fernet garante que os dados confidenciais sejam
gerenciados de maneira adequada. É ele que anonimiza informações sensíveis, como:
números de cartão de crédito, nomes, endereços, carteiras bitcoins, números de telefone,
dados financeiros e outros, tendo com finalidade garantir a segurança de dados sensíveis,
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709/2020).
O Azure Machine Learning Studio, por sua vez, é o serviço que fornece uma plataforma
completa de ciência de dados. Foi utilizada a infraestrutura do Azure ML Studio para
executar um algoritmo com base na Lei de Benford. Esse algoritmo efetua a análise da
distribuição de dígitos em conjunto de dados estatísticos que, juntamente com o anel de
fraude, formam a principal função para a análise dos dados transacionais, atuando como
os principais responsáveis pela identificação e supressão das transações fraudulentas. A
Lei de Benford pode ser utilizada para o realizar a análise probabilística do primeiro e do
segundo dígitos.
O Azure Cosmos DB fornece um serviço de banco de dados de grafo por meio da API do
Gremlin em um serviço de banco de dados totalmente gerenciado criado para qualquer
escala. Utilizamos o Azure Gremlin API Cosmos DB para a execução das análises contidas
no Anel de Fraude e exposição do resultado por meio de grafos para a demonstração de
relacionamentos entre as análises.
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3.1.1 Jornada do usuário
De maneira prática, considerando a jornada do usuário, a proposta do projeto pode ser
resumida no esquema a seguir:
1. Pontos de contato: o usuário do cartão de crédito não terá acesso em nenhum momento
à arquitetura de PLD proposta no projeto Simplificando Pagamentos Digitais. As
únicas entidades a ter acesso às informações provenientes do Microsoft Azure Functions
(resultados das análises da arquitetura de PLD) são os PSPs participantes da transação e
o provedor de cartão de crédito.
2. Etapas: o usuário decide realizar o pagamento da fatura do seu cartão de crédito via Pix
e escolhe seu banco/carteira de preferência para isso.
3. Faz: por meio do emprego de diferentes técnicas de aprendizado, algoritmos estatísticos
e de grafos, é possível detectar anomalias nas transações Pix para pagamento de faturas
de cartão de crédito.
4. Pensa e sente: as transações são instantâneas, logo, o usuário sente a praticidade e
facilidade em realizar os pagamentos e transferências via Pix.
5. Dores: o ponto de dor do cliente é basicamente o motivo pelo qual ele está buscando
ajuda na solução. Questionamentos sobre a segurança e confiabilidade do processo,
além da possibilidade de ocorrência de transações ilícitas.
6. Oportunidades: para o cliente, a maior oportunidade é realizar o pagamento da sua
fatura por meio do Pix com segurança e ter o crédito liberado instantaneamente, ao
contrário do pagamento via boleto.

4 Escopo do Protótipo
Como premissa maior do presente projeto, está a criação de uma arquitetura que utiliza
serviços de nuvem para a PLD nas transações do ecossistema Pix. Contudo, o escopo
desenvolvido a priori enfatiza o emprego desse modelo de PLD no pagamento de faturas de
cartão de crédito, via Pix.
A delimitação do escopo tem em vista a maior facilidade de prototipar com um número
mais restrito de transações e fora do mundo físico do comércio. Geralmente, a LD feita
por meio de estabelecimentos comerciais é transacionada em espécie. Contudo, na fase de
ocultação, a movimentação dos ativos acontece de forma eletrônica com destino a contas
de diferentes titularidades, a fim de “legitimar” o dinheiro de origem ilícita. Outra razão
para a escolha do escopo do protótipo é a praticidade de aplicação da referida arquitetura,
nas transações dos parceiros comerciais da Shipay.
Além dessas justificativas, cumpre destacar que, à medida que o sistema for alimentado
com dados constantes por meio das transações, ele será aperfeiçoado na detecção de LD
por meio da aprendizagem da máquina.
Tendo em vista o escopo apresentado, a seguir encontram-se os principais indicadores de
desempenho que deverão ser observados em determinado momento do estágio evolutivo
do projeto – indicadores de desempenho, de acurácia e eficiência do sistema, de falso
positivos, da quantidade de chamadas e do alcance da solução. Importante salientar que
não será possível observar todos os indicadores nesta etapa de prova de conceito.
1. Indicadores de desempenho estratégico – o projeto pretende que, num futuro próximo,
por meio de diferentes técnicas de aprendizado dinâmico com governança de modelos
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de acordo com a perturbação do sistema, algoritmos estatísticos e de grafos, a arquitetura
seja capaz de identificar uma transação de LD antes de sua ocorrência.
2. Indicadores de desempenho de processos – o projeto conta com viabilidade, uma vez
que envolve a aplicação de uma arquitetura de referência, utilizando serviços serverless,
banco de dados; quanto à eficácia, nossos desenvolvedores do projeto observaram, nos
primeiros testes de produção, que a arquitetura é capaz de suportar a análise de um
grande volume de transações sem ultrapassar o período médio de tempo necessário
para a transação Pix; em relação à efetividade, considera-se a capacidade do projeto em
estabelecer um método preventivo, facilmente aplicável e célere de PLD no ecossistema
Pix; quanto à produtividade, o analista de PLD obterá um relatório completo para
exercer sua função; e em termos de valor, o projeto considera que, quando o algoritmo de
aprendizado de máquina estiver treinado com a quantidade suficiente de dados, poderá
ser aplicado a qualquer transação Pix, contando com um output em milissegundos.
3. Indicadores de qualidade – quanto às finanças, os custos com a arquitetura são menores
quando comparados a um ambiente implantado localmente, em função dos recursoschave em nuvem do Azure Functions (serverless); em relação às vendas, a infraestrutura
do projeto poderá ser ofertada para provedores de cartão de crédito, instituições
financeiras e plataformas de e-commerce. Até o próprio Banco Central poderá utilizá-la
no ecossistema Pix; quanto aos recursos humanos, destaca-se a relevância do papel dos
colaboradores responsáveis pelo supervisionamento da arquitetura, além do trabalho
colaborativo dos analistas de PLD que contribuem para a aprendizagem da máquina.

4.1 Resultados da prova de conceito da arquitetura de lavagem
de dinheiro
O projeto Simplificando Pagamentos Digitais propõe, em seu protótipo, o emprego de
diferentes técnicas de aprendizado, além de algoritmos estatísticos e de grafo, para a
detecção de lavagem de dinheiro no pagamento de faturas de cartão de crédito.
Para fins de realizar a prova de conceito, nossos desenvolvedores realizaram inúmeros
testes, com resultados bastante promissores, na arquitetura em conjunto com serviços
gerenciados na nuvem do Azure.
A Arquitetura utilizada possui como resultado uma combinação de quatro outputs
diferentes que, juntos, constituem o score que rotula a transação como suspeita.
Figura 4

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Como é possível observar na Figura 4, trazemos os grafos, uma das formas de visualização
dos resultados da arquitetura, que permitem traçar relações entre os titulares e os
pagadores da fatura. Observem que existem inúmeras possibilidades de múltiplos
pagamentos para a mesma fatura, e é possível que haja múltiplos pagadores, fatos estes
que podem ser indícios de que esteja ocorrendo lavagem de dinheiro.
Para fins exemplificativos, gostaríamos de abordar adiante três cenários possíveis que o
protótipo rotularia como suspeito de LD.
Na Figura 5, nota-se que o pagador “D” está realizando o pagamento da fatura de outros
diferentes titulares (A,B,C).
Figura 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Contudo, vale ressaltar que, nessa hipótese, a arquitetura irá identificar a transação como
suspeita, porém, caso seja avaliado que existe, por exemplo, algum vínculo familiar, essa
rotulação será corrigida e desconsiderada no cálculo do score final.
Outro cenário provável refere-se à hipótese de o titular da fatura ter sua fatura paga por
mais de três pagadores diferentes (vide figura 6).
Figura 6

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 7

Fonte: Elaborada pelo autor.

Fato este considerado como suspeito de que está ocorrendo LD, para fins de análises,
pois é muito comum que, na fase de ocultação, os fraudadores utilizam diversas contas de
terceiros para movimentar os ativos e, assim, esconder a sua origem ilícita.
Por fim, o último cenário a ser abordado trata-se da hipótese de um titular da fatura ter
sua fatura paga por outros e, mesmo assim, pagar a fatura de terceiros, conforme na Figura
7.
Portanto, nota-se que a arquitetura de PLD proposta neste protótipo trabalha com
inúmeros fatores e hipóteses, e, por meio da utilização contínua da solução, o sistema terá
um aumento exponencial de sua precisão em prevenir que ocorra LD.
Vale ressaltar que, para fins desta prova de conceito, não implementamos ainda o machine
learning, devido ao restrito volume de dados utilizados no protótipo.
Por meio do Anel de Benford, mediante a criação de um histograma com a análise do
primeiro e do segundo dígitos, a arquitetura é capaz de detectar anomalias probabilísticas
de a transação ter sido originada na LD.
Tabela 1
Score

Lei de
Benford

AF Titular

AF Pagador

Machine
Learning*

Determinístico

123

4

1

2

0

1

0

456

3

0

3

0

0

0

789

3

1

1

1

0

0

Transação

No que tange à visualização dos scores, a arquitetura pode ser observada conforme a
Tabela 1. Nota-se que o risco de cada transação é rotulado de acordo com a somatória da
pontuação final após todos os algoritmos da arquitetura atribuírem seus scores.
Destaca-se que a arquitetura de PLD do projeto permite o estabelecimento de regras
fixas para serem aplicadas no score da transação, as quais podem ser exemplificadas pelas
seguintes Queries:
1. Múltiplos pagamentos em um mês (> 3).
2. Um pagamento acima do valor da fatura (> 50%).
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3. Dois pagamentos consecutivos acima do valor da fatura (> 25%).
4. Dois pagamentos acima do valor da fatura em meses consecutivos (> 25%).
5. Somatório dos pagamentos no mês excedem o valor da fatura (> 20%).
Por fim, gostaríamos de compartilhar o resultado de um dos testes que realizamos em
que a arquitetura de PLD foi capaz de identificar um caso um tanto quanto peculiar e que
fortemente pode ser enquadrado como lavagem de dinheiro.
No caso em questão, um usuário pagou três faturas de sua titularidade e, mais adiante,
todas essas contas transferiram ativos para pagar a fatura de outro titular da fatura,
conforme pode ser observado na Figura 9. Fato que o rotula como possível suspeito,
conforme as regras fixas que estabelecemos para a arquitetura e representam indícios de
ocorrência de LD.
Figura 8

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2 Próximas etapas da arquitetura de PLD
Para traçar o futuro dessa arquitetura e sua aplicabilidade no mercado, o projeto
Simplificando Pagamentos Digitais precisa, primeiramente, estabelecer as bases de
referência do que a sua arquitetura é capaz de oferecer ao mercado e, depois, determinar
as expectativas e os objetivos futuros da arquitetura inovadora.
V1. Solucionar o problema da LD no pagamento de faturas de cartão de crédito
Atualmente, a arquitetura não utiliza o aprendizado da máquina, pois nossos
desenvolvedores perceberam a necessidade de pilotar a prova de conceito com uma
arquitetura simplificada. Tal escolha se deve ao baixo volume de dados utilizados para fins
deste piloto e o escopo do protótipo restrito pelo qual se optou de início.
Contudo, é interesse do projeto que, ainda nesta etapa, seja implementado o ML para que a
arquitetura – que hoje se mostra importante para as análises de PLD – passe a captar esses
dados e apreender com eles para, assim, ser capaz de interromper a transação fraudulenta
antes de sua ocorrência. Isso será feito por meio da análise dos dados da transação que,
normalmente, passa pela Shipay no desempenho de suas atividades cotidianas.
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Para melhor compreensão de como a arquitetura será capaz de detectar as transações
suspeitas e, assim, mitigar os casos de LD no ecossistema do Pix, segue uma breve
explicação quanto aos scores obtidos, após a análise dos dados:
1. Por meio dos grafos, é possível traçar as relações e a conexão entre os participantes da
transação e, assim, destacar as diversas movimentações de ativos oriundos de LD na
fase de ocultação.
2. Por meio da Lei de Benford, é possível, mediante a criação de um histograma com
a análise do primeiro e do segundo dígitos, detectar anomalias probabilísticas de a
transação ter sido originada pela movimentação de ativos na LD.
3. Por meio da análise do comportamento, é possível estabelecer perfis transacionais
para cada usuário e, assim, detectar as transações anômalas do cotidiano de maneira
personalizada.
4. Por meio dos labels (rótulos) fornecidos como output da arquitetura, é possível rotular e
identificar as transações suspeitas e, assim, facilitar o trabalho do analista de PLD.
V2. Utilização da arquitetura no ecossistema do Pix
Conforme afirmado anteriormente, o Pix representa um avanço tecnológico no setor
bancário e está promovendo mudanças no aspecto social ao digitalizar uma das mais
antigas criações humanas: a moeda.
Contudo, as medidas de segurança no ambiente Pix ainda estão sendo testadas e
desenvolvidas. Até mesmo as bases regulatórias estão em constante atualização. Nesse
sentido, a arquitetura do projeto pode ser facilmente utilizada pelos participantes no
ecossistema Pix devido à celeridade que será capaz de promover na detecção de LD,
contribuindo como uma camada de segurança adicional.
V3. Aplicações no Open Finance
Com a criação do Open Finance e sua aplicação no cenário financeiro nacional,
existem benefícios eminentes de sua utilização de maneira segura para o cliente que, ao
compartilhar seus dados bancários, gera a oportunidade de que os bancos o conheçam
melhor. Com um maior volume de dados, as instituições financeiras poderão oferecer as
melhores condições de acordo com o perfil do consumidor.
Dessa forma, devido às sensibilidades dos dados financeiros, é importante garantir a
segurança efetiva do sistema financeiro aberto. Portanto, a arquitetura de PLD do projeto
será útil em função de sua moderna infraestrutura de anonimização dos dados.
Além disso, o volume de dados poderá ser, como explicado anteriormente, utilizado para
traçar o perfil transacional de cada usuário. O compartilhamento desses dados entre as
instituições financeiras contribuirá para a maior precisão da arquitetura do projeto na
identificação de anomalias referente ao perfil transacional do usuário.

5 Características Inovadoras
Conforme afirmado na fundamentação teórica, existe um limite nos sistemas tradicionais
de monitoramento em função da dificuldade de mantê-los e da dependência de regras
facilmente testadas e contornadas pelos criminosos. Esses sistemas tendem a envolver
processos de investigação altamente manuais, ou baseados em regras fixas, que resultam
em lentidão e custo elevado.
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Diferente dos sistemas tradicionais, e além dos mecanismos já existentes de segurança do
ambiente Pix, a implementação de uma arquitetura de referência baseado em serviços do
Azure, como serverless, banco de dados em grafo, para fins de PLD, amplia o horizonte de
prevenção, além de ter aprendizado dinâmico e contínuo – em lugar de repressão somente
– por meio da detecção de atividades potencialmente suspeitas não definidas por uma
regra.
A presente proposta destaca e descreve quatro características inovadoras. A primeira
é o reconhecimento da LD antes da ocorrência da transação. O sistema conta com o
aprendizado e treinamento para identificação de possíveis práticas de LD em frações
de segundo, o que, como benefício futuro, resulta em redução dos custos operacionais
com PLD e alavancagem de sua efetividade. Todavia, é importante ressaltar que esta
característica só será materializada quando a arquitetura V1 estiver concluída e acumulado
volume de dados.
Em segundo lugar, é preciso enfatizar o fato de o ML permitir o aperfeiçoamento constante
da ferramenta de PLD. Quanto maior o uso e aprendizado da máquina, maiores os ganhos
em termos de melhoria do mecanismo de combate à LD. A curva de aprendizagem de
máquina é exponencial em contraste com os métodos tradicionais, cujo fator humano
envolve uma curva de aprendizagem linear e falível.
A terceira característica inovadora da proposta está na utilização do sistema na nuvem
da Microsoft. Esse é o ambiente adequado para a construção de sistemas a serem
integrados ao SPI do BC, pois fornece escalabilidade dos serviços de acordo com o
volume de transações. Além disso, mantém um melhor controle dos custos, ao mesmo
tempo que garante o desempenho necessário para o processamento dos sistemas. Tal
capacidade elástica da nuvem do Azure torna-se ainda mais importante em função da
imprevisibilidade do volume de transações do Pix (MITTELSTAEDT, 2021).
Finalmente, embora os serviços da nuvem do Azure não sirvam exclusivamente à PLD, ele
foi aplicado recentemente nos EUA para este fim. A proposta de aplicação no Brasil não
encontra precedentes, e tem o potencial de providenciar mais uma camada de segurança
ao ambiente Pix, em conformidade com o proposto na Resolução n° 147/2021 do Bcb.

6 Contribuições para o SFN
A indústria financeira é uma das mais visadas por hackers e tentativas de fraudes. A
democratização da internet ocasionou inúmeros avanços no contexto social. Se, por um
lado, vivemos a era dos dados, por outro lado, a ambição humana transgride qualquer
barreira, fato que reforça a presença dos hackers e fraudadores em qualquer ambiente
digital.
Apenas no ano passado, em decorrência da pandemia da covid-19, os crimes financeiros
digitais de invasão de conta-corrente aumentaram 650% globalmente, e a fraude em online
banking cresceu 250%, de acordo com o Relatório de Crimes Financeiros divulgado pela
Feedzai, empresa de ciência de dados (CISO ADVISOR, 2021). Por isso, é tão importante
o desenvolvimento de soluções de segurança que estejam em total conformidade com a
regulamentação prevista pelo Banco Central e que acompanhem a evolução das tentativas
de ataques cibernéticos que se sofisticam ao longo do tempo.
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A partir das fundamentações e contextualizações apresentadas no presente relatório, fica
evidente, portanto, que as novas medidas do Banco Central referentes ao Pix estão em
congruência com o projeto proposto ao LIFT Lab. Com o fim de avançar nas medidas
de segurança no ecossistema Pix, este projeto é compreendido como uma barreira
de segurança que une o que há de mais moderno, em termos de infraestrutura, às
necessidades de celeridade na detecção de LD para a efetividade do Pix em tempo hábil.

7 Conclusão
Desde sua adoção no final de 2020, o meio de pagamento digital instantâneo representado
pelo Pix agregou mais facilidade, rapidez e segurança às transações. Entretanto, mesmo
com os mecanismos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, e não obstante o
volume crescente de adesão à ferramenta, ainda existe uma parcela da população e das
empresas (especialmente as mais maduras) que têm um senso de incerteza e insegurança
quanto à utilização do ambiente Pix. Além disso, as práticas de LD, já presentes na
realidade do sistema financeiro, viram no pagamento instantâneo a possibilidade de
aperfeiçoar e escalar sua atuação.
Com isso, o ambiente Pix perde não apenas em credibilidade, mas existem perdas
para todo o ecossistema e a sociedade na medida em que práticas LD minam recursos
financeiros, morais e de manutenção da integridade, uma vez que têm origem e financiam
atos ilícitos e danosos.
Dessa forma, com vistas a trazer mais inclusão, competitividade e transparência para que o
meio de pagamento instantâneo cumpra os objetivos para os quais foi criado e evolua para
trazer ainda mais benefícios, o projeto propõe a utilização dos serviços da nuvem do Azure
para simplificar o trabalho do analista de PLD e prover mais uma camada de segurança
robusta para as transações Pix. Tanto a implantação do sistema quanto sua efetiva
utilização estão em conformidade e são suportadas por todos os requisitos regulatórios do
Banco Central e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Inicialmente, o foco do projeto é a PLD, por meio do pagamento da fatura do cartão
de crédito, e pretende agir de maneira preventiva ao evento de LD, identificando e, em
uma evolução posterior, impedindo a ocorrência da transação em tempo real, além da
possibilidade de sua aplicação no ecossistema do Open Banking. É importante destacar
que, embora o referido escopo seja um ponto de partida na aplicação inédita de diferentes
técnicas de aprendizado, e algoritmos estatísticos e de grafo no Brasil para fins de PLD, o
horizonte de benefícios se estende a todo o ecossistema de serviços financeiros por meio
da maturação e do aperfeiçoamento da ferramenta.
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