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introDução

Pelo menos desde os anos 1970, o termo “revolução tecnológica” é aplica-
do para dar significado aos impactos da microtecnologia e dos novos sistemas 
de informação sobre diversos setores da economia. Tais impactos, inicialmen-
te, mostraram-se muito mais visíveis no setor produtivo em que a integração 
entre tecnologia, produção industrial e consumo mudou substancialmente a 
lógica da economia capitalista. Do ponto de vista que aqui nos interessa – a 
regulação jurídica –, a nova dinâmica da economia se fez sentir desafiando a 
constituição de um novo modelo de direito econômico, capaz de fornecer pre-
visibilidade e confiança às relações econômicas. Figuras clássicas do direito são 
reconfiguradas diante das novas formas que adquirem as relações econômicas. 

Na última década, o setor financeiro da economia tem nos apresentado uma 
nova dimensão do problema da regulação jurídica em face das novas tecnologias. 
O que conhecíamos como sendo o “setor financeiro” não se resume mais às insti-
tuições financeiras tradicionais. Hoje temos as chamadas “fintechs”, empresas que 
apresentam modelos inovadores de negócios baseados na oferta de serviços finan-
ceiros, como operações de crédito, microsseguros e intermediação de pagamentos. 

As fintechs representam um importante fator de inovação no que se refere 
ao mercado financeiro, tanto na forma de oferta de produtos e serviços, quanto 
na maneira de organização jurídico-empresarial. Quanto a esta última, vale ressaltar 
que as fintechs têm justamente como objetivo principal oferecer a inovação no 
que tange aos serviços e produtos financeiros. Ao carregar como característica 
essencial de seu modelo de negócio a inovação, as fintechs sujeitam-se à instabi-
lidade de toda e qualquer possível inovação que se apresente nas economias de 
mercado, com o acréscimo da volatilidade comum ao mercado financeiro. Nesse 
sentido, as fintechs têm a forma de startups, ou seja, de empresas cujo modelo 
de negócios inicial é de continuidade incerta, cuja viabilidade dependerá das 
possibilidades de replicação e crescimento deste modelo baseado em tecnologia. 

Números da consultoria KPMG informam que desde 2010 cerca de 130 
bilhões de dólares foram investidos nessas empresas (72 bilhões somente nos 
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últimos dois anos)1. No Brasil, são 244, número quatro vezes maior do que o 
de dois anos atrás, de acordo com dados do FintechLab, divisão de pesquisa da 
consultoria de inovação Clay Innovation, que compila dados desse setor. Cerca 
de 60% delas receberam recursos de fundos de investimento – estima-se que o 
total já tenha ultrapassado 1 bilhão de dólares2. Em 2016, o Brasil ficou na oita-
va posição entre os países que mais receberam investimentos em fintechs, acima 
de Austrália e Japão: o total, aqui, somou 161 milhões de dólares (os líderes do 
ranking são China e Estados Unidos, que receberam 6,4 bilhões e 4,6 bilhões de 
dólares, respectivamente).

O predomínio do setor financeiro nas economias capitalistas, a globa-
lização dos mercados e o avanço da microtecnologia têm impulsionado o 
surgimento de fintechs. Contudo, ao mesmo tempo, essas empresas constituem 
um profundo desafio aos marcos regulatórios tradicionalmente aplicados ao mercado 
financeiro. É importante lembrar que as fintechs não substituem as instituições 
financeiras tradicionais, mas com elas convivem e, mais do que isso, impõem 
mudanças importantes na relação das instituições financeiras com o Estado, 
mudanças estas que nem sempre são acompanhadas pelas normas do direito 
financeiro e, especialmente, do direito econômico.

Segundo informações do DIEESE, no ano de 2015, os cinco maiores ban-
cos brasileiros tiveram juntos um lucro líquido de 69,9 bilhões de reais. Em 
termos globais, o setor financeiro auferiu lucros que chegam a quase 1 trilhão 
de dólares, segundo a revista The Banker3. Interessante é notar que mesmo en-
tre os bancos tradicionais há a previsão de que ao menos 20% desse valor seja 
resultado das atividades das fintechs. É o que acredita o Banco Goldman Sachs 
e pesquisa da PwC em que 81% de 176 altos dirigentes bancários vê o avanço 
tecnológico como um fator limitador do crescimento de suas empresas4. 

Ao mesmo tempo em que o crescimento das fintechs aponta para uma 
diminuição nos custos do serviço bancário e uma diversificação nos produtos 
oferecidos, há alguns aspectos acerca do controle normativo das atividades das 
fintechs que desafiam uma reflexão mais ampla. A possível ocorrência de frau-
des, o controle sobre a licitude das atividades praticadas, o compartilhamento 
ilegal de dados e a escolha discriminatória de clientes baseadas em subjetivida-
des são apenas alguns exemplos de problemas que podem ser potencializados 
pelas características dos serviços financeiros baseados em tecnologia. 

1 Disponível em: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/04/the-pulse-of-fintech-q1-2017.
html>. Acesso em: 05 de agosto de 2017.

2 Ver informações disponíveis em: <http://fintechlab.com.br>. Acesso em: 05 de agosto de 2017. 
3 “Lucro de bancos supera pico pré crise e vai a quase 1 trilhão”. Disponível em: <http://www.valor.com.br/finan-

cas/3599236/lucro-de-bancos-supera-pico-pre-crise-e-vai-quase-us-1-tri>. Acesso em: 05 de agosto de 2017.  
4 “Conheça as fintechs, as startups que desafiam os bancos”. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/

pme/conheca-as-fintechs-as-startups-que-desafiam-os-bancos/>. Acesso em: 05 de agosto de 2017. 
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Ainda que não esteja evidenciado na legislação e haja discussões a esse 
respeito, a depender da estruturação de suas operações e da extensão de seu es-
copo de negócios, as fintechs submetem-se em alguma medida à regulamentação 
pelo Banco Central, visto que sua atuação pode ensejar riscos de mercado de 
natureza e abrangência sistêmica5. 

A necessidade de se estabelecer um controle dos riscos da atividade fi-
nanceira, especialmente em tempos de crise, faz com que o Banco Central, a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a própria Câmara Interbancária de 
Pagamentos (CIP) demonstrem preocupação com as fintechs e com ausência de 
um padrão regulatório6, questões que também vêm preocupando autoridades 
financeiras de outros países7. Tanto é assim que em 2016 foi criado um grupo 
de trabalho no Banco Central focado especificamente na digitalização de 
documentos, o que permitiu a abertura de instituições totalmente digitais 
no país, como o Banco Original. Esse mesmo grupo também acompanha os 
debates internacionais para regulamentar o uso de moedas eletrônicas, 
como o bitcoin, além de haver se compromissado com uma proposta de regu-
lação “menos complexa” de pagamento envolvendo alta tecnologia, conforme 
disposto na Portaria BCB nº 89.399, de 3 de junho de 2016. 

Quanto à CVM, essa autarquia tem se valido da prerrogativa que lhe con-
fere a Lei 6.385/76 para dispensar o registro tanto dos emissores quanto das 
próprias ofertas públicas de valores mobiliários, de empreendedores organiza-
dos como micro e pequenas empresas, com base nos arts. 5º, III, e 7º da ICVM 
400/03, observados, entre outros requisitos, um limite anual de oferta de R$2,4 
milhões e a prévia comunicação pelo emissor da intenção de valer-se da dispen-
sa. Grande parte das FINTECH’s enquadram-se nessa categoria de empresas de 
micro e pequeno porte. Além disso, a atuação das plataformas eletrônicas de 
investimento como investment-based, crowdfunding ou de equity crowdfunding vem 
sendo acompanhada atentamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O que se nota é a grande incerteza do ponto de vista jurídico sobre a for-
ma e a extensão da regulação das fintechs. Diante de um cenário global marcado 
por forte instabilidade econômica e política, nota-se que as instituições finan-
ceiras tradicionais estão em compasso de espera, o que pode ser não apenas o 

5 No final de 2016, sete FINTECHS de empréstimo a pessoas físicas e jurídicas – Biva, BankFacil, Geru, 
Just, Lendico, Simplic e Trigg – lançaram a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), cujo 
objetivo é “aproximar-se do Banco Central e dos consumidores”, além de estabelecer regras para 
a segurança do setor.

6 Ver informações disponíveis em: <http://www.ciab.org.br/publicacoes/edicao/66/de-olho-nas-finte-
chs>. Acesso em: 05 de agosto de 2017.

7 No dia 31 de março de 2016, o Conselho de Estabilidade Financeira da Europa – entidade formada por 
bancos centrais, reguladores e autoridades de ministérios de finanças do G20 – reuniu-se em Tóquio e 
concordou com uma estrutura para categorizar diferentes componentes da tecnologia financeira e avaliar 
seus potenciais riscos. (Fonte: O Estado de São Paulo)



Silvio luiz de AlmeidA (org.)4

surgimento de um novo sistema de pagamento, mas o início de uma redefini-
ção jurídica do papel da moeda e dos contratos nas trocas mercantis. 

Com efeito, os artigos presentes neste livro partem da hipótese de que, 
diante das mudanças significativas operadas pelas novas tecnologias financeiras 
nas relações econômico-financeiras, o arcabouço jurídico que hoje estrutura o 
sistema de regulação desse setor da economia torna-se obsoleto e ineficiente. Aqui, 
os adjetivos “obsoleto” e “ineficiente” não se referem à compatibilidade do direi-
to econômico com a ideologia da “modernização”, mas, sim, à ausência de uma 
“tecnologia jurídica” capaz de servir como parâmetros decisórios aos potenciais 
conflitos gerados entre atores do mercado financeiro, consumidores e Estado. 

A partir de diferentes ângulos e abordagens diversas, os artigos deste livro, 
resultado das pesquisas realizadas no interior do projeto “Direito econômico, 
sistema financeiro e novas tecnologias: Uma investigação sobre os mecanismos 
de regulação jurídica das startups de tecnologia para o mercado financeiro (fin-
techs)”, procuraram refletir de que modo a regulação jurídica existente é capaz de 
apresentar parâmetros decisórios aplicáveis aos conflitos gerados pelos impactos 
das novas tecnologias sobre os sistemas econômico e financeiro. 

Este livro é um esforço inicial, mas importante, que visa a apontar cami-
nhos para reflexões jurídicas mais apuradas sobre o fenômeno das fintechs. Este 
trabalho não seria possível sem o auxílio da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie que, por meio do MackPesquisa, apostou na viabilidade deste projeto, 
fornecendo os recursos necessários para a pesquisa, que agora se materializa 
neste livro. Como líder do projeto de pesquisa que gerou este trabalho, registro o 
agradecimento especial em nome de todos os participantes do grupo aos funcio-
nários do MackPesquisa, que com sua paciência e denodo garantem a qualidade 
e a credibilidade sem os quais a pesquisa científica seria inviável no Brasil. 

Devo dirigir um agradecimento especial aos pesquisadores, alunos e pro-
fessores, que envidaram seus melhores esforços para a conclusão deste trabalho. 
Este agradecimento aos pesquisadores eu o faço na pessoa de um aluno que 
representa o esforço de cada um e de cada uma para a conclusão do projeto e 
para a edição deste livro: o jovem e brilhante Ricardo Begosso. Em nome dele, 
agradeço aos pesquisadores que muito me honraram com seu esforço, compa-
nheirismo e amizade, elementos sem os quais a pesquisa seria muito mais difícil. 
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