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Contexto Brasileiro

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017
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Movimento crescente no cenário mundial de empresas que buscam acoplar a 
tecnologia aos serviços financeiros. 

Escassez de crédito e escalada das taxas de juros

Insatisfação com serviços bancários e regulamentações burocratizantes
Estruturas visando concessão de crédito online, paperless com taxas de juros 

taylor made e retornos aos investidores mais altos do que os depósitos 
bancários oferecem

Surgimento de novas plataformas financeiras visando facilidade, transparência 
atendimento direto e sem burocracias, por meio de tecnologias flexíveis 

(“Fintechs”)

Contexto Brasileiro

Atender tomadores que não são atendidos pelas grandes instituições financeiras 



FINTECHS: 
Start-ups baseadas no uso de novas tecnologias para oferecer produtos e serviços 

financeiros menos custosos e mais flexíveis
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EMPRÉSTIMOS
Sociedade de Crédito 
Direto e Sociedade de 

Empréstimo entre 
Pessoas

FUNDING
Equity Crowdfunding

PAGAMENTOS
Arranjos e Instituições de 

Pagamento
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Panorama Regulatório

Consulta Pública 55/2017



Operações de crédito – Peer-to-Peer (atual modelo) 

Investidores Tomador

Instituição 
Financeira

Plataforma
(Correspondente 

Bancário)

Os valores são repassados à 
Instituição Financeira parceira por 
meio de Operação Ativa Vinculada 

(Resolução CMN n. 2.921/02)

Fluxo de Informações
Fluxo de Capital

As plataformas verificam as informações 
de crédito dos tomadores e, por meio de 
um scoring de crédito, estipulam a taxa 
de juros a ser cobrada do empréstimo.

Os investidores 
fazem a escolha 

de 
investimento 

baseada no 
apetite de risco

O tomador se 
cadastra na 
plataforma e 
informa o 
montante do 
empréstimo e 
prazo de 
pagamento 
desejado

1

2

3

4
O empréstimo é então 
liberado ao tomador
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Operações de crédito – Peer-to-Peer (atual modelo) 
Tomadores Portfólios

Porte A
Risco A

Porte B
Risco B

Porte A
Risco B

Porte C
Risco B

Porte C
Risco A

Investidores

Plataforma



Operações de crédito – Peer-to-Peer (atual modelo) 
Principais diferenças para um empréstimo convencional:
• Uso de plataformas online
• Não há necessidade de presença física para atender o consumidor
• Tarifas mais competitivas pela redução de custos
• Spread bancário é transferido aos usuários

Principais explicações para o crescimento do modelo Peer-to-Peer:
• Avanço tecnológico: surgimento da Internet, difusão das redes sociais, maior 

confiabilidade das operações online
• Crise financeira e aumento da regulação bancária: exigência mínima de

capital elevada, revisão da regulação e diminuição do retorno sobre o
investimento após a crise financeira de 2008



Operações de crédito – Peer-to-Peer (atual modelo) 

BENEFÍCIOS RISCOS
Eficiência de Custos Inadimplência
Conveniência Risco da Plataforma
Competitividade Assimetria de Informações
Diversificação de Portfólio Risco de Liquidez
Opção Alternativa Entrada de Investidores Institucionais



Posicionamento do Banco Central do Brasil

• Interesse em aprender e incorporar novas tecnologias.
• Pareceres da Procuradoria Geral atestando a validade de formas alternativas de

consentimento.
• Alteração da Resolução 2.025/1993 (contas correntes) permitindo a validação de

informações de forma remota com uso de tecnologias alternativas (Resolução
4.480/2016).

• Incentivo a interoperabilidade entre arranjos (Ex: liquidação de pagamentos
diretamente em conta de pagamento).

• Pilar “Crédito mais barato” da Agenda BC+.
• Criação de grupo de estudos interno.
• Consulta Pública 55/2017 para regulação dos empréstimos por meio de plataformas

eletrônicas de maneira a evitar desequilíbrios sistêmicos e regulatórios - até 17 de
novembro de 2017.



Consulta Pública 55/2017

Objetivos:
• Aumentar a segurança jurídica no segmento.
• Elevar a concorrência entre as instituições financeiras.
• Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de crédito.

Prevê a criação de duas novas espécies de Instituições Financeiras:
• Sociedade de Crédito Direto (“SCD”).
• Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”)



Consulta Pública 55/2017
Sociedade de Crédito Direto (“SCD”)

• Realização de empréstimos por meio de plataformas eletrônicas e com capital próprio.
• Não poderão captar recurso do público.
• Organizadas na forma de Sociedade Anônima, de capital aberto ou fechado.
• Limite mínimo de R$1.000.000,00 em relação ao Capital Social Integralizado e ao Patrimônio

Líquido.
• Também poderão atuar em (i) análise de crédito para terceiros, (ii) preposto de corretor de

seguros relacionado com as operações de empréstimos, e (iii) emissão de moeda eletrônica.
• Podem ser controlados por fundos de investimentos nacionais ou estrangeiros.
• Necessidade de autorização para constituição e funcionamento pelo Bacen.



Consulta Pública 55/2017
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”)

• Realização de empréstimos entre pessoas por meio de plataformas eletrônicas.
• Organizadas na forma de Sociedade Anônima, de capital aberto ou fechado.
• Limite mínimo de R$1.000.000,00 em relação ao Capital Social Integralizado e ao Patrimônio

Líquido.
• Também poderão atuar em (i) análise de crédito para terceiros, (ii) cobrança relativa às suas

operações de empréstimos, (iii) preposto de corretor de seguros relacionado com as operações
de empréstimos, e (iv) emissão de moeda eletrônica.

• Podem ser controlados por fundos de investimentos nacionais ou estrangeiros.
• Necessidade de autorização para constituição e funcionamento pelo Bacen.



Consulta Pública 55/2017

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”)
• Segregação entre recursos próprios e de terceiros (credores e devedores).
• Obedecer a um limite máximo de exposição de um mesmo credor de R$50.000,00, considerando

o somatório dos saldos devedores das operações realizadas por meio de SEPs (exceto se for
investidor qualificado).

• Credores: pessoas naturais ou jurídicas, ou fundos de investimentos.
Devedores: pessoas naturais ou jurídicas, desde que residentes ou domiciliados no Brasil.

• Prestação de informações claras e objetivas aos clientes sobre a natureza e a complexidade das
operações contratadas, além de advertência sobre a não cobertura pelo Fundo Garantidor de
Crédito – FGC.



Consulta Pública 55/2017
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”)
É vedado à SEP:
• Realizar operações de empréstimos entre pessoas com recursos financeiros próprios.
• Coobrigar-se ou prestar qualquer tipo de garantia nas obrigações de empréstimo.
• Expor-se, direta ou indiretamente, inclusive por meio de fundos de investimento, ao risco de

crédito das operações de empréstimo.
• Transferir recursos aos devedores antes de sua disponibilização pelos credores, bem como

transferir recursos aos credores antes do pagamento de cada parcela pelos devedores.
• Emitir títulos ou celebrar contratos representativos de depósito com base nos recursos

disponibilizados pelos credores.
• Realizar operações de empréstimo entre pessoas com partes relacionadas, conforme definidas

pelo Pronunciamento Técnico CPC 05.



Consulta Pública 55/2017
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”)
As operações de crédito deverão seguir as seguintes etapas:

I • Manifestação inequívoca de vontade dos potenciais credores e devedores de contratarem a operação de crédito

II • Disponibilização de recursos pelos credores

III • Emissão de instrumento representativo do empréstimo

IV • Cessão ou Endosso ao credor do instrumento representativo do empréstimo

V • Transferência dos recursos aos devedores pela SEP em até um dia útil de sua disponibilização



Sociedade de Crédito Direto (SCD)
Sociedade Anônima, de capital aberto ou fechado.
Realização de empréstimo exclusivamente por meio de 
plataforma eletrônica
Utilização de recursos financeiros que tenham como única 
origem capital próprio
Sem limites de exposição
Capital social integralizado e Patrimônio Líquido de no 
mínimo R$1 milhão
Constituição e funcionamento dependem de autorização 
prévia do BACEN

Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP)
Sociedade Anônima, de capital aberto ou fechado.
Realização de empréstimos entre pessoas por meio de 
plataforma eletrônica
Vedada a utilização de recurso financeiro próprio

Exposição de um mesmo credor ao saldo máximo de 
R$50mil
Capital social integralizado e Patrimônio Líquido de no 
mínimo R$1 milhão
Constituição e funcionamento dependem de autorização 
prévia do BACEN

Consulta Pública 55/2017



Peer-to-Peer – Experiência Internacional
Estados Unidos Reino Unido

NORMAS APLICÁVEIS
Objeto de leis já existentes tais como Security 

Act, Truth in Lending Act, Equal Credit
Opportunity Act, Fair Credit Reporting Act, 

Dodd-Frank Consumer Protection Act
Financial Services and Markets Act 2000 (“FMS Act”)

Consumer Credit Act

MODELO DE NEGÓCIO Diretamente ou em parceria com instituições 
financeiras Diretamente

AUTORIZAÇÃO PARA
CONSTITUIÇÃO Não há previsão Necessária autorização pela FCA

REQUERIMENTOS DE
CAPITAL MÍNIMO Não há previsão

Capital mínimo equivalente ao maior entre 
£50.000,00 e 0,2% do montante desembolsado na 

forma de empréstimos
DEVER DE TRANSPARÊNCIA

E PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES

Não há previsão Reporte periódico de informações ao FCA
Dever de clareza e objetividade na prestação de 

informações aos clientes
LIMITE DE CRÉDITO POR
TOMADOR INDIVIDUAL Não há previsão £25.000,00

SUJEIÇÃO ÀS LEIS
CONSUMERISTAS Sim Sim

OBRIGATORIEDADE DA
AVALIAÇÃO DE RISCO DE
CRÉDITO DO TOMADOR

Não há previsão Sim

DIREITO DE
ARREPENDIMENTO Não há previsão 14 dias



Reflexões

• Qual o atrativo para a constituição de uma SCD?
• As atuais plataformas em operação no mercado brasileiro 

necessitariam migrar para os modelos propostos pela Consulta 
Pública 55/2017?

• Em caso de inadimplemento, quem terá legitimidade para propor ação
cobrança? Perante quem?

• As SEPs deverão captar recursos dos investidores por meio de Operações
Ativas Vinculadas (Res. CMN 2.921/02)?
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