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RESUMO 
 

Este trabalho parte de duas experiências de implantação de moedas sociais digitais pelo 

poder público para responder se a introdução de uma tecnologia de pagamentos digital, 

em conjunto com moedas sociais, pode modificar conceitos básicos de comunidade e 

sociedade ou se é a tecnologia que precisa se adaptar a estes conceitos. Com os casos 

representando polos opostos na teoria de Tönnies em termos de comunidade/sociedade, 

têm-se como hipótese que a introdução da tecnologia em moedas sociais precisa estar em 

linha com conceitos básicos de comunidade, solidariedade, pertencimento, entre outros, 

de acordo com o frame de cada experiência. Como resultado, há poucas evidências que 

possam ser tidas neste momento como definitivas. Resta especular que o uso da 

tecnologia de pagamentos digitais como forma de ganho de escala do modelo de 

economia solidária em sociedades do tipo gemeinschaft encontra falta de elementos 

facilitadores que incentivem sua implementação e uso, sendo que, novamente, indaga-se 

que as tecnologias disponíveis de moedas sociais digitais parecem ser pouco congruentes 

com o próprio conceito de comunidade que faz parte do cerne da economia solidária e de 

sociedades locais do tipo gemeinschaft, podendo haver maior proximidade com 

sociedades do tipo gesellschaft. Em adição a isto, especula-se que (1) mesmo havendo 

êxito na implantação de moedas sociais digitais em comunidades do tipo gemeinschaft, 

que isto somente se confirmará mediante a criação de um modelo inovador de tecnologia 

de pagamentos que leve em conta o capital social dessas localidades; (2) as tecnologias 

hoje existentes para confecção de uma moeda social digital tendem a um ganho de escala 

que pode mostrar alguma incompatibilidade com pequenas comunidades onde o senso 

solidário é maior que o individual; (3) forçar a adoção de moedas sociais digitais em 

pequenas comunidades do tipo gemeinschaft pode eventualmente levar a um maior grau 

de individualização e à contratualização das relações interpessoais, dado que hoje muitas 

das relações nestas comunidades contêm alto grau de pessoalidade e informalidade; (4)  

havendo uma implementação de moedas sociais digitais de cima para baixo, este modelo 

tende a ser mais propício para experiências liberais focadas nos indivíduos do que para 

experiências comunitárias focadas no desenvolvimento do modelo pela própria 

comunidade. Como contribuição teórica, o estudo tenta mostrar o potencial do uso da 

teoria de Tönnies com o conceito de frames de Goffman. 

 
Palavras-chave: 
Economia solidária; Bancos comunitários de desenvolvimento; Comunidade; Inclusão 
social; Meios de pagamento; Moedas digitais; Frames; Gemeinschaft; Gesellschaft 



  

 
ABSTRACT 

 

This research is based on two case studies in which local governments tried to 

implement a digital social currency in their municipalities in Brazil. It tries to 

understand if the introduction of a digital payments technology can change basic 

concepts of community and society when combined with social currencies, or if is the 

technology which needs to adapt to these concepts. Using two opposite cases to 

represent the notions of gemeinschaft and gesellschaft in Tönnies’ theory, the 

hypothesis is that the digitalization of social currencies needs to be aligned with basic 

concepts of community, solidarity and belonging - among others – according to the 

frame of each case. Results indicate few evidences to support definite conclusions, 

with the research speculating that (1) due to characteristics of digital money, even in 

the case of a successful implementation in gemeinschaft types of communities, this 

will only occur through the creation of an innovative model of digital payments 

capable to take into account the strong social capital of these communities; (2) this 

study shows that the currently existing technologies tend to a gain of scale that can 

present some incompatibility with small communities where the solidarity sense is 

greater than the individual; (3) force the adoption of digital social money in small 

communities can lead to individualization and contractual forms of intrapersonal 

relationships; (4) in the case of top-down implementations of a digital social currency, 

this model is more conducive to liberal experiences focused on individuals than to 

bottom-up communitarians experiences focused on the development of the model by 

the community itself. Finally, as a theoretical contribution, the research intends to 

show the potential of using Goffman’s frames theory in conjunction with Tönnies’ 

gemeinschaft (community) / gesellschaft (society) constructs as a framework to 

understand the role of the adoption of digital social currencies in local experiences.  

 

Keywords: 
Community banks; Development banks; Community; Social inclusion; Means of 
payment; Digital currencies; Social digital currencies; Frames; Gemeinschaft; 
Gesellschaft 
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INTRODUÇÃO 

 

“By 2030, 2 billion people who don't have a bank account today will be 
storing money and making payment with their phones. And by then, mobile 
money providers will be offering the full range of financial services, from 
interest-bearing savings accounts to credit to insurance.”   (GATES; 
GATES, 2015, pg. 17) 

 

É fato inequívoco que a maioria dos países do mundo se vê marcada por sérias desigualdades 

distributivas. Profundas inequidades no efetivo acesso a bens, serviços básicos e às 

instituições sociais e econômicas, além de outras tantas disparidades, acabam por perpetrar 

fortes diferenças de padrão de vida entre as pessoas (HINTON, 1996). A tecnologia, por sua 

vez, pode aparecer como um importante instrumento de diminuição dessas desigualdades. De 

forma acentuada, as tecnologias da informação e comunicação (TICs), em especial a Internet 

e os telefones celulares, constituem provavelmente uma das mais emblemáticas plataformas 

de ação coletiva cujo desenvolvimento a humanidade já testemunhou (SCHMIDT; COHEN, 

2013).  

Este trabalho parte da premissa de que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

podem exercer importante papel no sentido de apoiar o desenvolvimento de comunidades 

locais. Mediante o estudo de dois casos-piloto de moedas sociais digitais, esta pesquisa 

permite compreender como a tecnologia pode ter influenciado – ou se deixado influenciar 

para, então, beneficiar – aspectos como o desenvolvimento local, o senso de comunidade, o 

objetivo social de cada projeto e mesmo a ideia do que representa uma moeda social. 

Assim, as análises e reflexões apresentadas se edificam na ideia de inclusão financeira por 

meio da introdução de pagamentos móveis e eletrônicos no Brasil, provendo um conjunto de 

serviços financeiros básicos, com menor custo e maior agilidade, em especial para o cidadão 

das camadas mais pobres da população (BECK et al., 2007). Ademais, observa-se um 

crescente movimento de diferentes atores do governo e da sociedade civil em prol da 

implantação de pagamentos móveis no país e da expansão de meios digitais de pagamentos 
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que permitam uma maior inclusão financeira da população de baixa renda. Meios de 

pagamento digitais podem não somente fomentar o crescimento econômico e a redução da 

pobreza mediante inclusão financeira, como também, em tese, permitir o uso de créditos de 

celulares para compras e transferências monetárias, tendo potencial para substituir outras 

formas de pagamento, como cartões de crédito e correspondentes bancários para quitação de 

contas, além de aumentar o número de transações financeiras, em especial de valor reduzido, 

por pessoas de baixa renda. Como, atualmente, uma parcela expressiva da população não tem 

acesso a meios financeiros formais, com somente 56% das pessoas possuindo uma conta em 

uma instituição bancária formal (DEMIRGÜÇ-KUNT; KLAPPER, 2012a), uma moeda social 

digital poderia permitir que dentro de determinada comunidade, os moradores pudessem ter 

seu próprio sistema bancário, contribuindo para gerar novos negócios, renda e empregos, 

criando-se, assim, uma via paralela, porém complementar, de acesso aos sistemas financeiros 

modernos, com capacidade para aumentar o multiplicador monetário e gerar riqueza local. 

Desta maneira, a pesquisa realizada se amálgama a, pelo menos, três grandes contextos que a 

justificam. Em primeiro lugar, em ordem de magnitude, temos a questão da inclusão 

financeira, que é, atualmente, um assunto relevante no Brasil e no mundo, pois pode ser vista 

como “um processo de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados 

às suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida (BACEN, 2011). Este estudo de 

caso, assim como outras pesquisas que relacionam inclusão com redução da pobreza e 

desenvolvimento econômico (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2008), parte do pressuposto de que 

aspectos econômicos são apenas uma das faces de um conceito mais amplo de pobreza e 

desenvolvimento (SEN, 1999) e que os dois casos estudados têm como objetivo final 

melhorar a vida das pessoas, retirando-as da pobreza e dotando-as dos meios e liberdade para 

fazerem aquilo que as permita serem felizes. 

Em segundo lugar, em termos de momentum, temos, como resultante dos esforços do governo 

e da iniciativa privada, a criação de novos instrumentos jurídico-financeiros que permitem a 

introdução de pagamentos móveis no país, inclusive, mitigando o oligopólio dos bancos, ao 

permitir a entrada de outros agentes, como organizações do setor de telecomunicações, 

visando à inclusão financeira dos mais pobres. A Medida Provisória n. 615/2013, 

transformada na Lei n. 12.865, de 09 de setembro de 2013, e posteriormente regulamentada 

pelo Banco Central com outras resoluções e circulares, permite novos arranjos de pagamento 



3 

  

e mudanças no sistema de pagamentos brasileiro (SPB), abrindo espaço, por intermédio de 

pagamentos móveis e digitais, para o desenvolvimento financeiro da população até então 

pouco ou não-bancarizada. 

Por fim, porém não menos importante, esta pesquisa se insere no âmbito de um projeto maior, 

encampado por um grupo de pesquisadores que buscam entender os processos e dinâmicas de 

experiências de pagamentos móveis e eletrônicos em bancos comunitários que se esmeram, de 

alguma forma, em se modernizar pela digitalização de suas moedas. Esse conjunto de 

iniciativas está sendo conduzido, em especial, dentro do Centro de Microfinanças da 

Fundação Getulio Vargas.  Ao longo de 2013 e 2014, foram empreendidas diversas tentativas 

de compreender possíveis formas de desenvolvimento de um sistema de pagamentos digitais, 

assim como foi efetuado o levantamento de informações sobre a emergência de moedas 

sociais digitais como ferramentas de desenvolvimento humano. Foi a partir desse campo-

tema1 emergente (SPINK, 2008) que surgiram os casos-piloto aqui estudados de moedas 

sociais digitais. Assim, convém desde logo, enumerar o referencial empírico dos estudos e 

eventos que serviram como base contextual para esta dissertação e que serão, agora, 

apresentados de modo a introduzir e justificar o objeto de estudo desta pesquisa.  

Com relação ao último ponto, primordialmente, outras iniciativas contribuíram para o 

constructo desta investigação. A primeira delas consistiu em um trabalho de campo realizado 

no município de Timon, no estado do Maranhão, em que este autor permaneceu durante sete 

dias2 pesquisando uma ação da prefeitura municipal de criar um banco comunitário com uma 

moeda social digital baseada no uso do celular. A segunda refere-se a uma pesquisa realizada 

junto a diversos gestores de bancos comunitários do país, conduzida por dois professores da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo e que, posteriormente, resultou em um artigo 

apresentado no Congresso realizado pela Latin American and European Organization Studies 

(LAEMOS), em Cuba3. A terceira decorre da experiência trazida pela participação no evento 

Pagamentos Móveis, que contou com diversos atores relevantes dentro do ecossistema de 

                                                 
1 O conceito de campo-tema será posteriormente melhor discutido 
2 Além da minha estada na cidade durante os sete dias, outros dois pesquisadores sob minha supervisão 
continuaram pesquisando a iniciativa da prefeitura por mais três semanas. O relatório desse trabalho de campo 
pode ser acessado em:  
3 A coleta de dados foi realizada principalmente pelos professores Eduardo Diniz e Adrian Cernev. Com relação 
ao artigo resultante da experiência, ver  Diniz et al (2014). 
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meios de pagamento e representantes da economia solidária no país, realizado na FGV e 

como parte do esforço de pesquisa do Centro de Microfinanças sobre esse tema. E, por fim, a 

última consistiu em pesquisa efetuada no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, 

em que a prefeitura implantou um modelo de banco comunitário com abrangência municipal, 

utilizando-se de uma moeda social eletrônica na forma de cartão eletrônico, e que também 

resultou em artigo apresentado em Congresso realizado pelo European Group for 

Organizational Studies (EGOS), na Holanda. Outras fontes de informação concernentes a 

esse assunto foram também a elaboração de um estudo sobre inclusão financeira e 

correspondentes bancários no Brasil e um livro sobre microfinanças, ambas iniciativas do 

Centro de Microfinanças e levadas a cabo com alguma contribuição deste autor.  

É neste contexto que este trabalho se insere, no intuito de contribuir para o entendimento de 

moedas sociais que tentam se digitalizar, investigando seu papel no desenvolvimento humano 

e na inclusão financeira dentro de um ambiente efervescente de mudanças na legislação sobre 

meios de pagamento no Brasil. Como objeto de estudo têm-se os casos de Timon, MA e 

Maricá, RJ, que sob diversas perspectivas, mostram-se de grande relevância, pois qualificam a 

relação entre Governo e Sociedade Civil em contexto subnacional, oferecendo uma avaliação 

de instrumentos voltados ao desenvolvimento e inclusão social e econômica locais e da 

relação entre Estado e sociedade civil por intermédio da tecnologia.  

Mediante o contexto acima exposto, esta pesquisa tem como objetivo entender a dinâmica da 

introdução de moedas sociais digitais, ou seja, de uma nova tecnologia de meio de 

pagamento, em duas experiências municipais, como contribuição ao desenvolvimento 

humano local, verificando os fatores facilitadores e restritivos de sua implantação em cada um 

dos casos estudados. Pode a introdução de uma tecnologia de pagamentos digital, em 

conjunto com moedas sociais, modificar conceitos básicos de comunidade e sociedade nas 

experiências estudadas ou é a tecnologia que precisa se adaptar a estes conceitos? Para tanto, 

este estudo adota como hipótese inicial que a introdução da tecnologia em moedas sociais 

precisa estar em linha com conceitos básicos de comunidade, solidariedade, pertencimento, 

entre outros, dado que existe a adição de um novo componente tecnológico exógeno no 

modelo de economia solidária, normalmente implantado em outras localidades, que se utiliza 

de papel-moeda. 
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Assim, desdobrando o objetivo já enunciado, têm-se os objetivos específicos, correspondentes 

aos seguintes questionamentos: 1) a incorporação de uma nova tecnologia em moedas sociais 

pode ou não influenciar a definição de conceitos básicos para os usuários/ cidadãos, 

resignificando o entendimento acerca do que sejam moedas, comunidade, sociedade, 

solidariedade e, mesmo, do que seja a própria tecnologia, na prática? 2) É possível que a 

tecnologia tenha desempenhado um papel neutro nos dois projetos estudados? 3) Em relação a 

cada experiência, como a visão dos principais atores na implantação dos projetos influenciou 

fatores decisivos para seu sucesso ou fracasso? 4) Até que ponto é possível empregar a 

tecnologia de pagamentos por celular e/ ou digital para escalar o modelo de bancos 

comunitários e economia solidária mais comumente adotado no Brasil? 

Objetivo principal 

Entender a dinâmica da introdução de moedas sociais digitais, ou seja, de 
uma nova tecnologia de meio de pagamento, em duas experiências 
municipais, como contribuição ao desenvolvimento humano local, 
verificando a tentativa de sua implantação em cada um dos casos 
estudados. 

Pergunta de pesquisa 

Pode a introdução de uma tecnologia de pagamentos digital, em conjunto 
com moedas sociais, modificar conceitos básicos de comunidade e 
sociedade nas experiências estudadas ou é a tecnologia que precisa se 
adaptar a estes conceitos? 

Objetivos específicos 

1) a incorporação de uma nova tecnologia em moedas sociais pode ou 
não influenciar a definição de conceitos básicos para os usuários/ 
cidadãos, resignificando o entendimento acerca do que sejam moedas, 
comunidade, sociedade, solidariedade e, mesmo, do que seja a própria 
tecnologia, na prática? 2) É possível que a tecnologia tenha 
desempenhado um papel neutro nos dois projetos estudados? 3) Em 
relação a cada experiência, como a visão dos principais atores na 
implantação dos projetos influenciou fatores decisivos para seu sucesso 
ou fracasso? 4) Até que ponto é possível empregar a tecnologia de 
pagamentos por celular e/ ou digital para escalar o modelo de bancos 
comunitários e economia solidária mais comumente adotado no Brasil? 

Hipótese inicial 

A introdução da tecnologia em moedas sociais precisa estar em linha 
com conceitos básicos de comunidade, solidariedade, pertencimento, 
entre outros, dado que existe a adição de um novo componente 
tecnológico exógeno no modelo de economia solidária, normalmente 
implantado em outras localidades, que se utiliza de papel-moeda. 

Quadro 1. Quadro síntese com a pergunta de pesquisa, hipótese e objetivos.  
Fonte: elaboração própria 

 

Em termos metodológicos, esta pesquisa utiliza-se da metodologia de estudo de caso, com 

pesquisa de campo em dois municípios de diferentes estados brasileiros, sendo eles, Timon, 

no Maranhão – onde foi realizada a investigação em uma comunidade chamada Parque 
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Alvorada – e Maricá, no estado do Rio de Janeiro – onde a pesquisa estendeu-se ao âmbito 

municipal 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

Em termos de estrutura do texto, esta dissertação começa com um capítulo discutindo a 

emergência do objeto deste estudo como um novo campo-tema, seguido de outro sobre a 

conjuntura institucional de meios de pagamento digitais no país, com discussões mais 

substantivas da conjuntura institucional e da realidade do sistema financeiro brasileiro. No 

capítulo seguinte, esta dissertação realiza uma análise em profundidade da fundamentação 

teórica e conceitual utilizada no estudo. Em seguida, os outros três capítulos se dividem na 

apresentação, análise e discussão dos casos. For fim, têm-se as considerações finais e as 

referências.  

  



7 

  

1. A EMERGÊNCIA DE UM NOVO CAMPO-TEMA 

O presente estudo utiliza-se do conceito de “movimento” para caracterizar uma clara 

tendência isomórfica que ocorre na orquestração de variáveis institucionais, normativas e de 

discurso por parte dos diferentes atores do setor público, privado e do terceiro setor, dentro da 

emergência de meios de pagamento digitais, em especial dos pagamentos móveis, permitindo 

a utilização do conceito de framings, que parte do pressuposto de que existe alguma unidade 

de ação entre os diferentes atores pesquisados.  

Esse “movimento” de digitalização de moedas e de pagamentos, seja por meio de cartões, 

celulares, para uso comercial ou social, como a digitalização das moedas sociais, faz parte da 

construção e da negociação de um novo campo. Assim como colocam Bourdieu e Ortiz 

(1983), o campo cientifico é sempre uma luta de diferentes posições ideológicas e 

interessadas dos autores que dele fazem parte. 

Planteando que la propia sociología de la ciencia funciona según las leyes de 
funcionamiento de todo campo científico que establece la sociología 
científica de la ciencia, la sociología de la ciencia no se condena al 
relativismo. En efecto, una sociología científica de la ciencia (y la sociología 
científica que ella contribuye a hacer posible) no puede constituirse sino a 
condición de percibir claramente que las diferentes posiciones en el campo 
científico están asociadas a representaciones de la ciencia, estrategias 
ideológicas disfrazadas de tomas de posición epistemológicas por las cuales 
los ocupantes de una posición determinada tienden a justificar su propia 
posición y las estrategias que ponen en mar- cha para mantenerla o 
mejorarla, al tiempo que desacreditan a los defensores de la posición opuesta 
y sus estrategias. (Bourdieu; Ortiz, 1983, p. 159) 

Em paralelo, esse movimento de lutas dos diferentes atores em busca da construção de 

significados pode ser também chamado de campo-tema, assim como conceituado por Spink 

(2003). Esse novo campo-tema, que surge e emerge como relevante, como um campo em si, 

um conjunto de interações e materialidades que vão se construindo e ganhando sentidos, não 

ocorre especificamente em um lugar geográfico ou em um tempo específico, mas em 

materialidades que vão desde documentos, leis, matérias de jornais até falas dos diferentes 

atores, artefatos e assim por diante.  
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Conforme coloca Spink (2003) ao falar sobre o papel dos artefatos dentro desse processo de 

construção do campo-tema, a materialidade é construída também como construções 

históricas: 

Todos os artefatos são sociais: não somente os termos, mas também as 
terminologias e as múltiplas construções históricas cujas materialidades são 
parte do dia a dia. Caminhos, automóveis, casas, máquinas, computadores 
podem parecer ser os artefatos técnicos de um mundo objetivo, mas sua 
materialidade é construída em falas, às vezes consensualmente e às vezes – 
muitas vezes – não. (SPINK, 2003, p. 30) 

O pesquisador se insere nessa perspectiva, na medida em que começa a se vincular à 

emergência desse novo campo-tema, e não pela mera pesquisa de campo ou pelas entrevistas. 

É, senão, parte do campo-tema pela sua própria imersão no assunto e em sua inserção na 

realidade material e subjetiva da própria gênese que origina um novo campo de estudo. 

É, portanto, esse movimento de digitalização de moedas sociais – em especial, por seu caráter 

social – o engendramento da própria constituição da noção de campo e, por consequência, dos 

diversos acontecimentos, registros, atores e artefatos que nele negociam e criam sentidos, 

configurações e definições, inclusive dos próprios significados e justificativas para a 

formulação e implementação de novas formas regulatórias, econômicas e institucionais 

inerentes à introdução de meios de pagamento digitais, os quais se deram, em um primeiro 

momento, com o uso de cartões, e que, espera-se, venham a ocorrer também com celulares no 

contexto de moedas sociais. O próprio objetivo de estudo deste trabalho insere-se, assim, 

nessa construção de sentidos e significados. 
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CONJUNTURA INSTITUCIONAL E REALIDADE DO SISTEMA 
FINANCEIRO BRASILEIRO 

2.1 Inclusão Financeira 

A inclusão financeira apresenta perspectivas para o desenvolvimento humano, redução da 

pobreza e das desigualdades de renda (DEMIRGÜÇ-KUNT et al., 2008). No entanto, o 

acesso a serviços financeiros básicos pelas famílias e pelas empresas ainda é falho em muitos 

países, portanto, ações como o fortalecimento de infraestruturas institucionais, uso de novas 

tecnologias e formas inovadoras de aplicação da expertise existente podem facilitar o acesso a 

serviços financeiros e, por conseguinte, um maior desenvolvimento econômico e do bem-estar 

dos cidadãos.  

Sabe-se, ainda, que a simples existência de instrumentos financeiros não, é em si, suficiente, e 

por esta razão é importante ressaltar a diferença entre acesso e uso no caso de serviços 

financeiros. Acesso se refere à disponibilidade de serviços financeiros básicos para os 

usuários, em especial em termos de infraestrutura, a um preço acessível e com uma qualidade 

igualmente compatível. Uso, no entanto, é definido pelo consumo em si desses serviços, o que 

significa que ter acesso a uma infraestrutura de serviços financeiros não é o mesmo que usá-la 

(CLAESSENS, 2006). Assim, para que a digitalização de meios de pagamento no Brasil tenha 

efeito real sobre o desenvolvimento humano das pessoas, será preciso aliar mecanismos que 

tanto permitam o acesso e a disponibilidade, como também incentivem o uso. No caso de 

cartões de crédito e contas bancárias, percebe-se um claro aumento no número de usuários, 

em especial através de cartões emitidos pelo varejo. Dito de outro modo, aumenta-se o acesso, 

porém, com uso ainda restrito pelas altas taxas de juros cobradas pelos bancos (DEMIRGÜÇ-

KUNT; KLAPPER, 2012b; GONZALEZ et al., 2014). Conforme colocam Bill e Melinda 

Gates no relatório anual de 2015 da Fundação de mesmo nome (GATES; GATES, 2015), os 

quais estão entre os maiores apoiadores do uso de pagamentos móveis como forma de 

inclusão financeira: 

 “The poor use financial services that are extremely inefficient. They save by 
hiding cash around the house or buying commodities that lose value over 
time. When they send money to friends and relatives to help them through 
tough times, they either take a day off and deliver the cash themselves or 
trust someone else to do it for them. If they need to borrow money for an 
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emergency, they have to pay usurious interest rates to a moneylender. Not 
having access to a range of cheap and easy financial services makes it much 
more difficult to be poor.” (GATES; GATES, 2015) 

Diante dessa necessidade de incluir, principalmente, os mais pobres no sistema financeiro, 

possibilitando acesso a itens básicos como uma conta corrente, poupança, crédito e seguros, o 

movimento que se observa atualmente para introdução de pagamentos móveis e o crescimento 

de meios digitais de pagamento inserem-se no contexto da inclusão financeira no Brasil, em 

linha com outras experiências de pagamentos móveis ao redor do mundo. Um exemplo pode 

ser observado no Quênia, com o uso do M-Pesa, serviço que permite que a maior parte da 

população realize transações financeiras pelo celular a um baixo custo (MAS; RADCLIFFE, 

2010). Porém, a dificuldade de implantação de um modelo similar no Brasil vem corroborar a 

dificuldade de se ter um modelo global para implantação de pagamentos móveis, uma vez que 

não se sabe se o sucesso do modelo queniano se deve a fatores específicos daquele país 

(DUNCOMBE, 2011). Dado isso, têm-se o governo brasileiro, em conjunto com outros atores 

do ecossistema de pagamentos, construindo um novo arcabouço jurídico-institucional para 

permitir a criação de um modelo de pagamentos móveis específico para o Brasil. 

 

Figura 1. Comparação de como pagamentos móveis podem transformar a realidade de pessoas 
sem acesso a ferramentas financeiras formais  
Fonte: (GATES; GATES, 2015) 
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2.2 A mudança no sistema de pagamentos brasileiro (SPB) 

Diante desse cenário, a construção de um novo campo-tema (SPINK, 2008) relacionado a 

pagamentos móveis no Brasil, se dá, provavelmente, a partir da criação da medida provisória 

615/ 2013, que culminou, mais tarde, em diversas outras leis, normas e circulares, em especial 

na Lei Nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Essas medidas ocorreram mediante um 

movimento de diversos atores do setor de telecomunicações, do sistema financeiro, do 

governo e da sociedade civil. Perante esse movimento, o Banco Central do Brasil (BACEN) 

modificou as regras do sistema de pagamentos brasileiro (SPB), permitindo que outros 

agentes, em especial do setor de telecomunicações, ofertassem serviços e novos arranjos de 

pagamento, quebrando assim, o monopólio do sistema bancário para oferta de serviços 

financeiros à população. 

O Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério 
das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
estimularão, no âmbito de suas competências, a inclusão financeira por meio 
da participação do setor de telecomunicações na oferta de serviços de 
pagamento, e poderão, com base em avaliações periódicas, adotar medidas 
de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que utilizem 
terminais de acesso aos serviços de telecomunicações de propriedade do 
usuário. Parágrafo único. O Sistema de Pagamentos e Transferência de 
Valores Monetários por meio de Dispositivos Móveis (STDM), parte 
integrante do SPB, consiste no conjunto formado pelos arranjos de 
pagamento que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que 
trata o inciso III do art. 6o, baseado na utilização de dispositivo móvel em 
rede de telefonia móvel, e pelas instituições de pagamento que a eles 
aderirem. (Lei Nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, artigo 8º, parágrafo 
único) 

No Brasil, as transações, compensações e liquidações realizadas por intermédio do sistema 

financeiro tradicional ocorrem, necessariamente, dentro do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SBP), que foi modificado pela nova legislação para possibilitar que os arranjos de pagamento 

e instituições de pagamento integrassem o sistema de maneira a, de acordo com a própria lei, 

estimular a inclusão financeira. De acordo com relatório divulgado pelo BACEN em março de 

2014 (BACEN, 2014), o SPB é assim definido: 

o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) compreende as entidades, os 
sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a 
liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com 
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moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários. São 
integrantes do SPB, os serviços de compensação de cheques, de 
compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito, de 
transferência de fundos e de outros ativos financeiros, de compensação e de 
liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, de compensação e 
de liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros, 
e outros, chamados coletivamente de entidades operadoras de Infraestruturas 
do Mercado Financeiro (IMF). A partir de outubro de 2013, com a edição da 
Lei 12.865, os arranjos e as instituições de pagamento passaram, também, a 
integrar o SPB. (BACEN, 2014) 

No entanto, de acordo com o comunicado 25.164/ 2014 do BACEN, os componentes do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro são os demonstrados no quadro a seguir, que originalmente 

não conta com as novas adições feitas a partir da Lei 12.865/ 2013, em que os arranjos de 

pagamento e instituições de pagamento passam a integrar também o SPB, além do Sistema de 

Pagamentos e Transferência de Valores Monetários por meio de Dispositivos Móveis 

(STDM), este último, conforme apontado no artigo 8º da mesma lei. 

Sistemas de transferências de fundos: 
•Sistema de Transferência de Reservas (STR), operado pelo Banco Central do Brasil (BCB); 
•Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe), do Banco do Brasil S.A.; 
•Sistema de Liquidação Financeira Multibandeiras, da Cielo; 
•Sistema de Liquidação Doméstica, da Redecard; 
•Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (Siloc), 
da CIP; e 
•Sistema de Transferência de Fundos (Sitraf), da CIP. 
Sistemas de liquidação de operações com títulos, valores mobiliários, derivativos e câmbio: 
•Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), operado pelo BCB; 
•Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Câmbio da BM&FBovespa; 
•Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento 
Bovespa e da Central Depositária de Ativos (CBLC) da BM&FBovespa; 
•Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Ativos da BM&Bovespa; 
•Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de Derivativos da 
BM&FBovespa; 
•Sistema de Registro, de compensação, de liquidação e custódia da Cetip S.A. – Mercados 
Organizados (Cetip); 
•Central de Cessão de Crédito (C3) da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP); 
Componentes incluídos a partir da nova lei (elaboração própria) 
•Sistema de Pagamentos e Transferência de Valores Monetários por meio de Dispositivos 
Móveis (STDM),  
•Arranjos de pagamentos 
•Instituições de Pagamento 

Quadro 2. Componentes do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BACEN e da Lei 12.865/2013 
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Ainda é pouco claro, porém, o que se define como sendo arranjos de pagamento. De acordo 

com a lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, inciso I, esses arranjos são o “conjunto de regras e 

procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público 

aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e 

recebedores”.  É, portanto, um conceito ainda vago, que pouco ajuda na compreensão do seu 

efeito em relação a poder, agora, integrar ou não o SPB. Com relação ao conceito de 

instituição de pagamento, que de acordo com a nova legislação, começa a integrar igualmente 

o SPB, temos que: 

 […] instituição de pagamento [é] a pessoa jurídica que, aderindo a um ou 
mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, 
alternativa ou cumulativamente a) disponibilizar serviço de aporte ou saque 
de recursos mantidos em conta de pagamento b) executar ou facilitar a 
instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, 
inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento c) 
gerir conta de pagamento; d) emitir instrumento de pagamento; e) credenciar 
a aceitação de instrumento de pagamento f) executar remessa de fundos; g) 
converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, 
credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e h) outras 
atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas 
pelo Banco Central do Brasil. (ibdem, Inciso III) 

Percebe-se que, apesar da edição da Lei n. 12.865 e dos novos componentes por ela criados, 

ainda é difuso, mesmo para especialistas do setor, como poderá se dar a entrada de novos 

entes de pagamento, em específico, operadores de telefonia e de telecomunicações, dentro das 

regras e normatizações sendo ainda definidas pelo Banco Central. Sabe-se, dentro do 

mercado, do intuito do governo em permitir que, mediante essa nova normatização, haja 

maior inclusão financeira, em especial das populações mais carentes, mas que para isso é 

necessária uma solução inovadora para a realidade brasileira, conforme coloca o BACEN em 

seu “Relatório de Vigilância do Sistema de Pagamentos Brasileiros 2013” (BACEN, 2013). 

Os pagamentos móveis, aqueles realizados via dispositivos de propriedade do usuário, como 

os telefones celulares, têm alto potencial para promover a inclusão financeira. Todavia, a 

ampla utilização dos serviços de pagamento pela população não bancarizada, com 

possibilidade de exploração dos efeitos das economias de escala e de escopo, somente 

ocorrerá com uma relação custo-benefício vantajosa em relação à utilização de papel-moeda. 

Na avaliação do Banco Central, o modelo adequado para o país deve ser inovador, não se 
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limitando a utilizar o aparelho celular para modelos de negócios já existentes. Isso permitiria 

trazer novos benefícios para a sociedade, como aumento da conveniência, segurança, e 

qualidade do serviço. Além disso, os modelos a serem implantados devem buscar a 

interoperabilidade, com estrutura de custos mais eficiente, compatível com o objetivo público 

de aumento da inclusão financeira no país. A Lei no 12.865/2013 prevê que o Banco Central 

do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério das Comunicações e a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) devem adotar medidas de incentivo ao 

desenvolvimento de arranjos de pagamento que utilizem terminais de acesso aos serviços de 

telecomunicações de propriedade do usuário, como canal de inclusão financeira. 

Assim, a nova legislação e os atuais arranjos jurídico-financeiros realizados mediante esse 

movimento de inclusão de novos atores no SPB, em tese, permitiriam a entrada de entidades 

como empresas de telecomunicações e, logo, a oferta de pagamentos móveis com arranjos de 

pagamento inovadores, ou seja, regras e procedimentos estabelecidos por um “instituidor de 

arranjo de pagamento”4 que permitiriam que celulares servissem como um novo canal de 

acesso 5  para as instituições de pagamento que fazem parte do STDM. De forma ainda 

incisiva, o próprio BACEN coloca que órgãos do Estado devem fomentar arranjos de 

pagamento que façam uso de terminais de acesso aos serviços de telecomunicações, ou seja, 

principalmente celulares, em publicação do seu relatório sobre o sistema de pagamentos 

brasileiros, publicado em 2013 (BACEN, 2013). 

Não obstante tantos esforços e discussões, ainda é difuso o entendimento dos novos 

componentes do SPB. Para fins desta dissertação, por exemplo, na circular 3.683, de 4 de 

novembro de 2013, fica estipulado que cooperativas singulares de crédito ficam dispensadas 

de autorização do Banco Central para se credenciarem como instituição de pagamento 

(Circular 3.683/2013 BACEN, artigo 43). 

                                                 
4 “Pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento como, por exemplo, as bandeiras de cartão de crédito. 
A ele cabe o papel de estabelecer as regras para o funcionamento do arranjo. O instituidor de arranjo de 
pagamento não está sujeito ao processo de autorização pelo Banco Central” (fonte: Lei 12.865/2013 inciso II) 

5 De acordo com o BACEN, um canal de acesso “se refere à infraestrutura física e/ ou lógica necessária à 
disponibilização de uma interface entre os clientes e suas instituições financeiras de relacionamento e que 
possibilita a utilização dos instrumentos de pagamento e a realização de operações bancárias como saques, 
depósitos, pagamentos, transferências, consultas e outros serviços relacionados” Fonte: relatório do SPB 
http://bit.ly/spb_bacen 

http://bit.ly/spb_bacen
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Porém, ao mesmo tempo, grandes barreiras são colocadas com relação a quais arranjos de 

pagamento podem integrar o SPB. Na circular no 3.682, de 4 de novembro de 2013, que 

define que nem todos os arranjos de pagamento participarão do sistema de pagamento 

brasileiro (SPB), sendo que, dentre outras restrições e especificações, colocam-se barreiras em 

valores monetários altos com relação ao número e volume de transações. 

em que o conjunto de participantes apresentar, de forma consolidada, 
volumes inferiores a R$500.000.000,00 de valor total das transações, 
acumulado nos últimos doze meses; 1.000.000 de transações, acumuladas 
nos últimos 12 meses; 25.000.000 de transações, acumuladas nos últimos 
doze meses; R$2.000.000,00 em recursos depositados em conta de 
pagamento em 30 dias, nos últimos 12 meses; e R$50.000.000,00 em 
recursos depositados em conta de pagamento em trinta dias, nos últimos 
doze meses. (Circular no 3.682, de 4 de novembro de 2013, do Banco Central do 
Brasil) 

Portanto, apesar de ainda ser uma legislação muito nova, com um arcabouço jurídico-

institucional ainda em formação, é a partir dessa nova legislação que se abre espaço para que 

novas experiências, tanto comerciais como sociais, possam ser realizadas por meio do uso de 

pagamentos móveis. Essas experiências podem ser realizadas mediante arranjos de pagamento 

– ou seja, uma série de regras e procedimentos que, provavelmente, envolverão tanto 

instituições de telecomunicações como do setor bancário e/ ou do terceiro setor; ou pela 

adoção/ criação de possíveis moedas sociais digitais na forma de projetos-piloto em pequena e 

média escala. Porém, se não é ainda possível afirmar se uma moeda social – que seja 

eletrônica – dadas as restrições colocadas pelo BACEN para que, mesmo constituindo-se um 

arranjo de pagamento com outros participantes, seja viável juridicamente, é ainda assim 

válido o estudo e impacto que a digitalização de meios de pagamento dentro do contexto da 

inclusão financeira pode causar dentro de comunidades e regiões, em especial de baixa renda. 

Pode ser, porém, que a própria legislação acabe por forçar o uso de pagamentos móveis 

visando à inclusão financeira, também na forma de moedas sociais digitais, e isso termine por, 

necessariamente, tendo que se dar em larga escala. Essa discussão será retomada nos capítulos 

finais, em que se tentará acessar justamente o impacto da digitalização de moedas sociais em 

termos dos conceitos de sociedade e comunidade, voltando-se assim, à questão da escala no 

uso de meios eletrônicos de pagamento para inclusão financeira. 
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2.3 Custos de Transação 

Ao mesmo tempo, seja em larga escala, ou média e pequena escala, como são os casos aqui 

estudados, espera-se que seja possível diminuírem-se os custos das transações financeiras com 

a digitalização dos meios de pagamento. Podemos falar em dois tipos de custo de transação: o 

primeiro, como sendo o conceito mais intuitivo, o de quanto custa, de fato, cada transação. 

Por exemplo, no caso dos pagamentos móveis, de acordo com o Ministro das Comunicações 

Paulo Bernardo, o modelo esperado deve massificar o uso e não custar mais que uma 

mensagem de texto:  

Você tem tecnologias de pagamento móvel que é só carregar um crédito, 
como você carrega um crédito pré-pago, e faz o pagamento com um SMS. 
Não tem porque isso custar mais que um SMS. O uso massivo dessa 
tecnologia tende a abaixar o custo do SMS. Como vai ser muito simples do 
ponto de vista de tecnologia, isso vai ser uma janela a mais para facilitar a 
inclusão financeira. (Estadão, 2013) 

O segundo tipo de custos de transação refere-se, por definição, aos custos relacionados à 

realização de uma transação ou troca econômica por dois ou mais atores (COASE, 1937)6. 

Entre os custos de transação colocados por Coase, o mais importante no caso da digitalização 

de moedas sociais é a diminuição do custo de “policiamento”, ou seja, do custo de garantir 

que aquela moeda vai ser aceita, a mercadoria ou serviço, recebido, e o dinheiro, trocado. No 

caso das moedas sociais, o que também é válido, de certa forma, para moedas digitais em 

geral, em especial por celular, a diminuição dos custos de transação garante não somente que 

a troca monetária ocorreu de forma instantânea e com registro digital, como também garante 

que aquele valor monetário já está numa conta que, em tese, está garantida por algum agente 

econômico. Evita, por exemplo, a chance de uma nota em papel-moeda estragar e não ser 

aceita. No mais, custos de barganha também são reduzidos, dada a possibilidade do 

pagamento ser feito de forma virtual – dispensando o contato físico e também evitando o 

tempo gasto com interações pessoais, com vistas à revisão de preços. Custos de busca e 

informação também podem ser reduzidos.  

                                                 
6 Embora não se configure como objeto de discussão desta dissertação, porém, a fim de evitarem-se 
discordâncias sobre o uso do termo, ‘custos de transação’ também são conhecidos pelo conceito de 
externalidades, trazido pelo economista Arthur Pigou. Para mais sobre este assunto, vide “PIGOU, A. C. The 
economics of welfare. Palgrave Macmillan, 2013” 
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Neste sentido, diversos exemplos podem ser dados. Em uma loja online, por exemplo, o 

consumidor pode ver um produto ou, digamos, um aplicativo, livro ou música, e pagar 

diretamente pelo celular, evitando o custo de busca de disponibilidade e preço desses bens, 

seja no mercado no sentido mais amplo, seja em sua comunidade, caso um morador deseje 

comprar uma música de um outro morador. Pode-se pensar, igualmente, em uma pizzaria de 

um bairro pobre, em que o consumidor pode acessar as opções de sabor ou mesmo de outras 

pizzarias, fazer o pedido online e pagar por intermédio do celular, de forma instantânea, 

aumentando a eficiência econômica das instituições e estabelecimentos. Por fim, pode-se ter 

um usuário realizando uma transferência bancária pelo celular, evitando-se os custos de 

deslocamento até outra localidade, ou ainda, pesquisando quanto vale em dinheiro um bem 

físico usado como poupança, por exemplo. É observável a viabilidade desses tipos de 

exemplo em bairros pobres. 

Dessa forma, a extensa literatura sobre o tema demonstra que custos de transação afetam não 

somente os arranjos contratuais de produção (uma vez que economizar nesses números é a 

lógica unificadora das empresas para esses autores), mas também, a quantidade e os tipos de 

produtos e serviços que são produzidos e disponibilizados no mercado (WANG, 2003). 

Shapiro e Varian (1998) também colocam a questão dos custos de transação como importante 

característica da economia da informação, sendo que no caso dos pagamentos digitais, pode 

ser verificado que os custos relativos à oferta diminuem na medida em que os meios de 

pagamento são digitalizados.  Pelo lado das transferências monetárias, e não mais somente de 

pagamento, em qualquer uma dessas abordagens nota-se uma clara transição entre um modelo 

baseado em pacotes de tarifas (como o TED ou o DOC, que chegam a custar de R$8 a R$12 

por transação, ou ainda a anuidade de cartões de crédito) para a cobrança de valores menores 

por transação, em uma lógica cada vez mais similar à do sistema “pré-pago”. Por exemplo, 

cartões de débito usualmente cobram uma taxa de 3% a 5% do comerciante sobre as 

transações e, imagina-se, de acordo com a declaração do ministro Paulo Bernardo, que 

pagamentos por celular cobrarão algo em torno do custo de uma mensagem SMS para cada 

operação financeira efetuada, assim como sua utilização em parceria com cartões pré-pagos.  

Entretanto, a transição para um modelo baseado em transações, e não mais em mensalidades 

ou pacotes fixos, pode trazer um impacto positivo ou negativo, uma vez que, dependendo do 

número de transações realizadas pelos usuários, em especial no caso de uma tarifa fixa por 
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transação, isso pode significar, de acordo com o número de transações realizadas, um custo 

até maior do que aquele resultante do uso de outros meios de pagamento. Percebe-se assim, 

por um lado, que a diminuição dos custos de transação, sob as diversas ópticas apresentadas, 

pode aumentar a eficiência e a eficácia do mercado, e no caso específico deste estudo, das 

comunidades ou dos estabelecimentos comerciais. Por outro lado, verifica-se também, uma 

importante capacidade desse tipo de tecnologia para tornar as relações humanas mais 

impessoais e individuais – o que será retomado, também, nos capítulos finais. 

2.4 Multiplicador Monetário 

Ramada-Sarasola (2012) coloca que a adoção de pagamentos móveis pode aumentar a 

velocidade de circulação da moeda e o multiplicador monetário local, fazendo com que haja 

perspectiva de crescimento para economias locais com moedas de circulação restrita, 

possibilitando que o fluxo de dinheiro existente, seja em um bairro ou em uma cidade, 

aumente, e por conseguinte, a riqueza local. 

De acordo com a teoria econômica clássica, a quantidade de moeda multiplicada pela 

velocidade com que ela circula dentro da economia determina o volume de transações e o 

nível de preços (FROYEN, 2003). Em uma abordagem mais sofisticada, a demanda por 

moeda representa uma proporção da renda nominal, ou seja, do nível de preços multiplicado 

pela renda real. Em ambos os casos, no entanto, a velocidade da moeda é constante no curto 

prazo, a menos que haja mudanças nos hábitos e nas tecnologias para a realização de 

pagamentos dentro dessa sociedade (FROYEN, 2003).  

2.5 Acesso a meios de pagamento e a celulares no Brasil 

O acesso a meios de pagamento digitais e mesmo o acesso bancário de forma mais ampla têm 

se mostrado essenciais não somente por razões óbvias de diminuição dos custos de transação 

para as firmas e as pessoas, evitando deslocamentos desnecessários até agências bancárias ou 

a necessidade de gerenciar grandes quantias de dinheiro em espécie, como também, pelo 

efetivo papel que esses meios de pagamento têm, hoje, dentro das políticas públicas de 

seguridade social e de transferência de renda, como é o caso do cartão destinado ao 

recebimento do Bolsa Família.  De acordo com Prochaska e Brix (2008) apud Jayo et al. 

(2012), existem duas formas principais para a bancarização sem agência (branchless 
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banking). A primeira emprega mecanismos relacionados a tecnologias bancárias, como 

terminais de pontos de venda (POS), sistemas baseados em computadores pessoais (PC) e 

cartões de plástico. A outra está relacionada ao uso da infraestrutura de telefonia móvel, como 

é o caso dos pagamentos móveis. No Brasil, devido à implantação massiva de 

correspondentes bancários como forma de capilarizar a rede de atendimento bancária por todo 

o país, a introdução de pagamentos móveis significaria uma adição a esse sistema, 

transformando o caso brasileiro em um modelo único em termos de inclusão financeira das 

camadas populares. 

Ao mesmo tempo, as tecnologias de informação e comunicação (TICs), outrora sinônimos de 

elitismo, se colocam cada vez mais como uma opção de custo acessível para os mais pobres, 

inclusive, como meios de pagamento digitais. A conectividade e a praticidade resultantes 

dessas mudanças, como a expansão do uso de cartões de crédito e débito pelas camadas de 

menor renda da população brasileira (GONZALEZ et al., 2014), ou mesmo o uso massivo de 

celulares entre a população7, expandem não somente a capacidade de pagamento das pessoas, 

mas também sua inclusão em uma economia monetizada que depende do fluxo de moeda para 

se desenvolver. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de 

Cartão de Crédito (ABECS) em 2013, 76% dos brasileiros com idade acima de 18 anos 

possuíam um instrumento de pagamento como um cartão de débito ou de crédito 

(Euromonitor, 2014). O estudo aponta que, enquanto 90% dos brasileiros de renda A e B 

possuem cartões, essa proporção cai para 42% nas classes D e E, sendo que aqueles que 

possuem cartões os utilizam para custear aproximadamente 57% dos seus gastos mensais.  

Ainda de acordo com os dados da Euromonitor (2014), cartões financeiros vêm ganhando 

cada vez mais espaço dentro da economia brasileira, não somente demonstrando forte 

crescimento nos últimos anos como também significativos ganhos sobre o volume de 

transações outrora realizadas por dinheiro e cheques. Isso se dá tanto pelo investimento de 

empresas de cartão no setor, que tentam ensinar aos consumidores as facilidades advindas do 

uso das operações de crédito e débito, como pela crescente expansão de soluções de 

pagamento eletrônicas entre as camadas mais pobres da população. Considerado esse cenário, 

é esperado que soluções como pagamentos móveis e cartões pré-pagos ajudem a manter e 

exponenciar o crescimento desses meios digitais. 

                                                 
7 Vide pesquisa TIC Domicilios publicada anualmente pelo CETIC.br 
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Com relação aos celulares no Brasil, de acordo com a Teleco (2013), a densidade de linhas 

por 100 habitantes em 2012 era de 132 – um número alto em relação a outros países. Em 

termos comparativos, a ITU (2013) mostra uma densidade em países em desenvolvimento de 

124, contra 84 naqueles em desenvolvimento, evidenciando o potencial do Brasil na área de 

telefonia móvel. Assim, esses dados mostram uma realidade em termos de meios de 

pagamento como cartões de crédito e débito, e de uma alta posse de celular, que, se 

conjugadas, dada uma certa homogeneidade desse cenário por todo o país, podem representar 

uma oportunidade importante tanto em nível nacional, como regional e local. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, serão abordados conceitos das áreas econômica e social, demonstrando sua 

interconectividade e importância para a compreensão mais ampla do contexto no qual a 

emergência de moedas sociais digitais se encontra. Para isso, serão primeiro apresentados 

conceitos relacionados com a revisão de literatura realizada para este estudo, e, 

posteriormente, o foco recairá sobre outros conceitos-chave para este estudo, que são o de 

Frames e os de comunidade/ sociedade. 

2.6 REVISÃO DE LITERATURA 

2.6.1 Os conceitos de moeda e moeda social 

Para conceituar moeda social digital, é preciso primeiramente conceituar o que é moeda. A 

moeda, tal qual a conhecemos, surgiu da necessidade de um instrumento que pudesse 

padronizar valores de troca, sendo uma construção social ocorrida lentamente com o passar 

dos séculos, substituindo o escambo e criando formas modernas de organização econômica 

monetarizadas similares à realidade atual. A antropologia e a história demonstram que 

qualquer bem duradouro e que se associe a um valor estável pode servir como instrumento de 

trocas para desempenhar funções monetárias básicas (ARAÚJO, 2002), em especial metais, 

que foram se mostrando como bens de alta liquidez e resistência, sendo amplamente aceitos 

em diferentes comunidades que antes se baseavam no escambo de mercadorias como 

principal base de trocas (CHOWN, 1994).  

Com o passar do tempo, também os metais foram sendo substituídos por ordens de pagamento 

– certificados bancários em papel que garantiam que determinada quantia de moeda 

encontrava-se depositada em um banco –, as quais passaram a ser igualmente usadas como 

moeda circulante em si. Conforme colocam Lopes e Rosseti (2005), “ao lado da moeda 

fiduciária, de emissão não lastreada e monopolizada pelo Estado, de curso forçado e de poder 

liberatório garantido por disposições legais, desenvolveu-se outra modalidade de moeda: a 

moeda bancária, escritural ou invisível” (LOPES; ROSSETI 2005, apud FREIRE, 2011, p. 

36). 
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Portanto, têm-se duas definições para o termo moeda que formam o conceito mais amplo 

utilizado pelas autoridades monetárias: 1) a moeda de curso legal, que não é definida somente 

como dinheiro, ou seja, como papel-moeda e moedas metálicas, mas que também inclui os 

depósitos em contas correntes, dado que ambas as formas de pagamento têm a capacidade de 

quitar bens e serviços (FREIRE, 2011); 2) a moeda bancária, escritural ou invisível, que não 

tem existência física e corresponde a lançamentos de débito e crédito registrados nas contas 

correntes dos bancos, tendo sua emissão regida entre contratos de intermediação financeira de 

instituições bancárias que, por um lado, captam dinheiro por meio de depósitos e, por outro 

lado, concedem empréstimos mediante remuneração na forma de juros (FREIRE, 2011). É a 

partir dessa lógica conceitual mais ampla do que é moeda que o Banco Central do Brasil, a 

autoridade monetária brasileira responsável por salvaguardar o valor do dinheiro no país, 

emprega os seguintes conceitos de moeda: 

 

Conceito  Descrição 
(M1): Papel moeda em poder do público + depósitos à vista. 

(M2) M1 + depósitos especiais remunerados + depósitos de 
poupança + títulos emitidos por instituições depositárias. 

(M3) M2 + quotas de fundos de renda fixa + operações 
compromissadas registradas no Selic. 

(M4) M3 + títulos públicos de alta liquidez. 

(Meio 
Circulante) 

Conjunto de cédulas e moedas em circulação em um país, ou 
seja, o conjunto de cédulas e moedas com poder liberatório 
(inclusive comemorativas) de posse do público e dos bancos. 

(Meios de 
pagamento) 

Conceito restrito de moeda (M1) - Recursos prontamente 
disponíveis para pagamento de bens e serviços. O M1 é 
composto pelo papel-moeda em poder do público mais 
depósitos à vista. 

(Meios de 
pagamento 
ampliados) 

Conceito amplo de meios de pagamentos definido com base 
no critério de seus sistemas emissores. O M2 corresponde ao 
M1 e às demais emissões de alta liquidez realizadas 
primariamente no mercado interno por instituições 
depositárias. O M3 é composto pelo M2, pelas quotas dos 
fundos de renda fixa e pelas carteiras de títulos registrados no 
Selic. O M4 engloba o M3 e os títulos públicos de alta 
liquidez. 

Quadro 3. Conceitos de moeda, conforme o Banco Central do Brasil 
Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?idioma=P 

 

Dados esses conceitos, tem-se a criação de moedas paralelas que podem ser chamadas 

também de sociais ou de circulação restrita. Em sua tese de doutorado defendida pela 

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?idioma=P
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Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UNB), Marusa Vasconcelos Freire faz uma 

extensa categorização dos diferentes tipos de moedas sociais existentes tanto no Brasil como 

em outras partes do mundo (FREIRE, 2011), além de sintetizar o objetivo desses instrumentos 

de política social. A moeda social tem como objetivo ser um meio de pagamento com 

circulação restrita dentro de determinada comunidade ou região e é muito utilizada 

juntamente com o microcrédito para possibilitar pequenas atividades econômicas e o 

desenvolvimento socioeconômico local (BLANC, 2006; FREIRE, 2008; LIETAER; 

PRIMAVERA, 2013)8. Dentro dessa mesma definição, podemos ter moedas sociais digitais, 

ou em outras palavras, de circulação restrita, utilizadas em outros contextos, como é o caso de 

cartões com benefícios governamentais com circulação e uso específicos, ou mesmo cartões 

de transporte, como o Bilhete Único, em São Paulo, e seus derivados no restante do país – 

apesar de, nesses últimos casos, haver uma dissociação da lógica de economia solidária das 

moedas sociais aqui tratadas. 

2.6.2 A emergência de moedas sociais digitais no Brasil 

A emergência de moedas sociais na forma digital parte do pressuposto de que existem ganhos 

sobre moedas sociais em papel. De acordo com Diniz et al. (2014), gerenciar a oferta dessas 

cédulas exige um custo operacional alto. Isso porque as cédulas em papel são caras, exigem 

gráficas especializadas e mecanismos de segurança contra falsificação, são mais passíveis de 

roubo, extravio e perda, estragam rapidamente e requerem uma logística e mão de obra 

específicas para gerir a demanda monetária. Como exemplo, se têm o sortimento e a 

distribuição de notas com diferentes valores, como as de dois, cinco, dez Reais e assim por 

diante. Dessa forma, moedas sociais digitais são, para fins deste estudo, todo e qualquer 

crédito existente em forma digital, seja em cartão ou por celular, que têm circulação restrita e/ 

ou uso específico, em especial, quando utilizados para o desenvolvimento de determinada 

região geográfica. 

Embasadas na nova legislação sobre pagamentos móveis e também no modelo africano do M-

Pesa, diversas iniciativas-piloto começam a surgir no Brasil. Além das ações de empresas 

                                                 
8 Em uma perspectiva mais ampla, outras formas de moedas de circulação restrita também poderiam ser 
incluídas nesta definição, como cartões de ônibus (bilhete único). 
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privadas para a introdução de meios de pagamento digitais no país, como o Oi Paggo9, Meu 

Dinheiro Claro 10 , entre outros produtos comerciais, surgem, em paralelo, experiências 

tentando relacionar pagamentos móveis com moedas sociais, sendo apenas mais um, dentre 

tantos inúmeros modelos, já desenvolvidos ou em desenvolvimento, com fins sociais e/ ou 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir a pobreza de comunidades carentes. 

Essas poucas iniciativas, entre elas as existentes em Timon, Maricá e Fortaleza, vêm sendo 

tocadas por bancos comunitários, que colaboram para o desenvolvimento de suas 

comunidades, disponibilizando o microcrédito produtivo orientado e moedas sociais, em 

parceria com governos municipais. Da mesma forma, em São Paulo, vê-se, em paralelo, a 

introdução de pagamentos móveis em conjunto com o sistema de pagamento de ônibus, o já 

mencionado “Bilhete Único”, acionado pelo poder público municipal como outra forma do 

que poderia ser definido como sendo uma moeda social digital, porém, sem relação com o 

microcrédito ou bancos comunitários. 

Apesar de ser parte de apenas um dentre os mais distintos modelos existentes e tentando se 

firmar a partir desse crescente movimento de digitalização de meios de pagamento, uma das 

mais relevantes e pioneiras instituições brasileiras a se envolver atualmente na criação de 

moedas sociais digitais é o Banco Palmas, em Fortaleza. Esse banco comunitário vem 

tentando se utilizar de pagamentos digitais como uma possibilidade de expandir o conceito de 

moeda social já incorporado em seu modelo de funcionamento. O Palmas sempre combinou o 

uso de microcrédito com uma moeda social, criando um modelo inovador para o 

fortalecimento da economia local e da inclusão financeira (SINGER, 2009), num modus 

operandi que acabou por se tornar comum aos mais de cem bancos comunitários existentes no 

país (NEIVA et al., 2013) 11 Não por acaso, nas duas experiências estudadas, existe influência 

direta do Banco Palmas ou, ao menos, inspiração em seu modelo de operação. Porém, 

conforme coloca Diniz et al. (2013), o próprio Banco Palmas tentou implantar uma moeda 

social digital em sua comunidade, e o empreendimento não deu certo, pois, de acordo com os 

autores, as visões e objetivos dos diferentes grupos sociais relevantes ali existentes, entre eles 

                                                 
9 Ver MOLNAR NETO (2013). 
10 Uma parceria entre o banco Bradesco e a empresa de telecomunicação Claro. 
11 Uma conceituação mais precisa sobre moedas sociais digitais será dada no capítulo seguinte. 
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operadoras de telefonia, instituições financeiras, operadoras de cartão e o próprio Banco 

Palmas, eram distintos e não congruentes entre si. 

2.6.3 Literatura sobre pagamentos móveis 

É possível perceber nas revisões de literatura sobre pagamentos móveis que existe uma lacuna 

a ser preenchida no que tange não somente ao impacto e adoção de sistemas de pagamento 

por celular, mas também na justificativa de como essa tecnologia pode beneficiar o usuário 

final a priori e sua relação com a inclusão financeira (DAHLBERG et al., 2008; DINIZ et al., 

2011).  

Uma parte relevante dos trabalhos acaba por tratar da adoção de serviços de pagamentos 

móveis (GOEKE; POUSTTCHI, 2010; SCHIERZ et al., 2010; AMOROSO; MAGNIER-

WATANABE, 2012). Esses estudos têm o mérito de conseguir apontar os principais 

elementos necessários para a aceitação do serviço pelo usuário, o que, de alguma forma, está 

ligado às suas necessidades mais básicas. No entanto, eles partem de necessidades dadas, 

como percepção de facilidade de uso e de utilidade, para entenderem as atitudes e 

comportamentos com relação ao uso e à real adoção ou não. Autores como Legris et al. 

(2003) colocam modelos como o Technology Acceptance Model (TAM) como “úteis para 

serem incluídos dentro de outros [modelos] mais amplos que tenham tanto variáveis humanas 

como referentes a mudanças de processos sociais, além da adoção de inovações” (LEGRIS et 

al. 2003). Por sua vez, outros autores tentam entender fatores de sucesso ou fracasso de 

tentativas de implantação de serviços de pagamentos móveis em diferentes localidades 

(PORTEOUS, 2007; JACK; SURI, 2011; 2014), ao mesmo tempo em que também vemos 

esforços de entender as poucas iniciativas no que se refere ao tema no Brasil (DINIZ et al., 

2013; MOLNAR NETO, 2013).  

Porém, a maior parte da literatura sobre pagamentos por celular e inclusão financeira é sobre 

o mais conhecido serviço de pagamentos móveis: o M-Pesa. Esse serviço tem se mostrado 

uma ferramenta revolucionária no combate à exclusão financeira, permitindo que milhões de 

quenianos que antes tinham acesso restrito ao sistema financeiro tradicional realizassem 

diversos serviços bancários básicos apenas utilizando seus celulares (MAS; 

MORAWCZYNSKI, 2009; MAS; RADCLIFFE, 2010). Por meio de operações de 
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pagamentos móveis, os usuários podem transferir dinheiro e fazer pagamentos a um custo 

mínimo e sem necessitar de uma conta bancária formal (CHANDY et al., 2012). Entretanto, 

transladar esse modelo para um país como o Brasil, com um sistema financeiro já robusto e 

uma rede de pagamentos razoavelmente desenvolvida, em especial por intermédio dos 

correspondentes bancários, pode ser um desafio, uma vez que não se sabe quais foram ou 

mesmo se houve fatores específicos para o sucesso do modelo do Quênia (MAS; 

MORAWCZYNSKI, 2009). Jack e Suri (2011), mais especificamente, fazem uma extensa 

pesquisa utilizando surveys em domicílios no Quênia para conseguir entender como utilizam e 

quais são as características dos usuários do M-Pesa. Porém, o entendimento do movimento de 

pagamentos móveis no Brasil se coloca como um desafio dentro desse arcabouço teórico 

ainda em construção, já que, conforme citado, Mas e Morawczynski (2009) destacam que não 

se sabe até que ponto as condições específicas do Quênia determinaram ou não o sucesso de 

pagamentos móveis no país. 

Em outra esfera, porém útil a esse estudo, Maurer (2012) faz um esforço para conseguir 

entender as motivações dos principais atores dentro do ecossistema de pagamentos móveis, 

que podem ou não serem encontrados nas experiências estudadas nesta pesquisa. Diante de 

sua investigação acompanhando a implantação desse sistema em diferentes locais do mundo, 

o autor desenvolve quatro narrativas principais12. No primeiro caso, “poder transformacional” 

é relacionado com o papel que pagamentos móveis podem assumir, permitindo que os mais 

pobres tenham acesso a dinheiro e capital, relacionando a grande penetração de telefones 

celulares em países em desenvolvimento com a relativa baixa penetração financeira. Na 

segunda narrativa, “ganhando market share”, o autor relaciona a reconfiguração do mercado 

de transferência de dinheiro para dar acesso a todos, em uma lógica parecida com a colocada 

por Prahalad (2012). Na terceira, “o mercado das commodities”, Maurer (2012) coloca a 

questão da crescente importância que empresas de serviços financeiros e de telecomunicação 

vêm dando para cobranças por transação (fee-based) de seus serviços, uma vez que bilhões de 

pobres no mundo todo efetuam diversas pequenas operações diariamente. E por fim, a 

“narrativa da Tulipa”, que faz referência à bolha econômica ocorrida na Holanda devido à 

especulação no âmbito da produção da flor e que remete ao fato de alguns especialistas do 

                                                 
12 Em tradução das expressões, em ordem: Empowerment Story, Market Share Story, Commoditised Payment 
Space Story, e Tulip Story 
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mercado enxergarem pagamentos móveis apenas como uma “moda”, uma mera especulação 

que pode não ser sustentável nem em termos de lucro, nem em termos de alívio da pobreza.  

Espera-se que, de alguma forma, esses mesmos discursos e conceitos sejam encontrados nas 

duas experiências estudadas nesta pesquisa. 

2.6.4 Literatura sobre o Banco Palmas e bancos comunitários no Brasil 

É dentro deste contexto da emergência de moedas sociais digitais no país e do aumento do 

conhecimento sobre possíveis usos para pagamentos móveis que surge um dos casos 

percursores de tentativa de adoção de moeda social digital – o caso do Banco Palmas em 

Fortaleza. 

Os bancos comunitários são instituições sem fins lucrativos que foram criados de maneira a 

promover inclusão financeira através de produtos e serviços financeiros, em especial em 

comunidades carentes, ajudando no desenvolvimento de economias populares através de 

sistemas alternativos de produção e do microcrédito (FREIRE, 2011; 2013). 

De acordo com Jayo et al. (2009), o  Banco Palmas é um dos mais importantes e pioneiros no 

país. Suas operações começaram a funcionar em 1998, dentro de um conjunto habitacional na 

periferia de Fortaleza. Na época, a comunidade chamada Conjunto Palmeiras, tinha por volta 

de 30 mil pessoas, tendo arrecadado de outras organizações do terceiro setor por volta de R$ 

30 mil como capital inicial para iniciar suas operações de microcrédito. Mais importante, 

porém, é que o Banco Palmas foi criado e gerido por uma associação de bairro, mais 

especificamente a Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP). 

Fundada em 1981 por líderes comunitários locais, a associação de moradores já vinha fazendo 

lobby junto ao setor público para melhorias no bairro há muito tempo antes da criação do 

Banco Palmas. Porém, quando a situação dos associados começou a se deteriorar por razões 

econômicas,  a solução de criar um banco comunitário emergiu como uma possível forma de 

ajudar a economia da comunidade.  

A filosofia central do projeto consistia na chamada “economia solidária”, um conceito hoje já 

difundido, e que significa integrar produtores locais com consumidores locais, fornecer 

treinamento para que os próprios moradores consigam produzir bens e serviços na 
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comunidade, e, através de uma moeda social, fazer com que o dinheiro circule localmente, 

gerando riqueza e renda (Jayo et al., 2009). Também, de acordo com Singer (2009), se por um 

lado o microcrédito já havia ganho certa notoriedade em outros locais, especialmente na 

figura de Muhammad Yunus13, por outro, a adição de uma moeda social ao modelo de 

microcrédito foi uma completa inovação trazida pelo Banco Palmas.  

Não obstante a criação do banco e as linhas de financiamento através do microcrédito, o 

capital social da comunidade tornou-se parte fundamental do modelo do conjunto Palmeiras. 

Isto posto que qualquer morador poderia ir ao banco para conseguir um empréstimo, sem 

precisar de nenhum tipo de documento ou garantias formais. Pelo contrário, tudo que o 

tomador de empréstimo precisava era demonstrar que tinha uma boa reputação junto à 

comunidade do bairro, sendo seus vizinhos quem garantiam se ele tinha uma boa reputação na 

comunidade, era confiável e verdadeiro (JAYO et al., 2009) 

Nestes modos, o Banco Palmas se tornou um modelo para outros bancos comunitários no 

país, em especial através de parcerias com a Secretária Nacional de Economia Solidária do 

Governo Federal e com o Banco do Brasil (Garcia, 2012). Ademais, a associação de 

moradores criou o Instituto Palmas, fato este que permitiu não somente com que o banco 

ganhasse escala e disseminasse seu modus operandi, porém que também proporcionou com 

que um novo componente tecnológico importante fosse incorporado ao seu funcionamento, se 

tornando um correspondente bancário. Com essa nova tecnologia, o Banco Palmas começou a 

oferecer serviços financeiros básicos para a comunidade, além de adotar novos processos 

internos através do uso da nova tecnologia bancária (CERNEV et al., 2014). 

Assim, em linha com recente discussão colocada no artigo acima mencionado (do qual este 

autor é parte) as parcerias do Banco Palmas, em conjunto com a inclusão da tecnologia em 

suas operações, além da difusão de seu modelo através do Instituto Palmas, acabam por 

colocar a instituição em um outro nível institucional. Neste sentido, o Banco/Instituto 

Palmas14 deixa de ser simplesmente uma organização sem fins lucrativos - desenvolvida, 

gerida e utilizada pela própria comunidade do Conjunto Palmeiras - para ser uma instituição 

                                                 
13 Uma boa referência para saber mais sobre a história do microcrédito pode ser obtida em YUNUS, M. Banker 
to the Poor. Penguin Books. India, 1998. 
14 O Banco Palmas, o Instituto Palmas e a própria ASMOCONP se colocam te tal maneira interconectados que é 
difícil diferenciar um do outro. 
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que tem como uma de suas finalidades principais replicar e disseminar seu modelo 

comunitário “de cima para baixo” – ao contrário do próprio Banco Palmas que foi criado “de 

baixo para cima”, pela e para a população. 

Diante do exposto, é talvez por este prisma e contexto que deseje-se observar a tentativa 

fracassada do Banco Palmas em criar uma moeda social digital através de pagamentos 

móveis. Conforme descreve Diniz et al. (2013) em seu artigo sobre este projeto piloto, 

diversos atores dos setores de telecomunicação, bancário, financeiro e governamental se 

juntaram para colocar em prática uma tentativa de criar, dentro de uma comunidade carente - 

no caso, o Conjunto Palmeiras – um modelo que permitisse, entre outras coisas, que 

posteriormente o Bolsa Família fosse pago através de pagamentos móveis. Desta forma, se 

reuniram a Caixa Econômica Federal, a operadora de serviços móveis Vivo, a Mastercard e a 

Redecard, além do Banco Palmas e do Ministério do Desenvolvimento Social.  

Entretanto, de acordo com o mesmo artigo, a moeda social digital do Banco Palmas, que 

começou em meados de 2012, não funcionou principalmente pela falta de coordenação entre 

os diferentes atores envolvidos, dado que cada um aparentava ter visões e interesses distintos 

sobre este projeto, resultando assim na falta de adesão tanto do lado da população como dos 

comerciantes. Vale ressaltar ainda que, com esta conclusão, este artigo conversa diretamente 

com os discursos e narrativas achados por Maurer (2012) em suas observações sobre 

implantação de pagamentos móveis em diversas regiões 

Desta maneira, resta enfatizar dois aspectos com relação ao Banco Palmas e ao projeto piloto 

malsucedido em Fortaleza. O primeiro é que percebe-se pela análise da literatura que há 

interesse do Banco Palmas em expandir seu modelo de funcionamento, além de criar escala 

através do uso da tecnologia. Poder-se-ia dizer que assiste-se a uma quasi conversão do 

Banco Palmas para um negócio social com fins a sua própria disseminação, seja ela top-down 

ou bottom-up, conforme colocam Diniz et al. (2013) em seu artigo. O segundo aspecto 

importante é que para conseguir este objetivo, a tecnologia aparece constantemente na 

literatura sobre o Banco Palmas – agora incluindo o caso de Maricá, onde a instituição 

aparece novamente replicando seu modelo e inovando através da tecnologia para ganhos de 

escala. 
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2.7 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

2.7.1 Valor de troca e de uso 

A existência de moedas sociais, sejam digitais ou não, somente é possível pelo entendimento 

de que o desenvolvimento local, comunitário, social, não necessariamente passa pela mesma 

lógica do capitalismo tradicional, em que o objetivo primordial é o lucro, independentemente 

de para onde (e para qual finalidade) esse lucro está indo. Muitos dos diversos atores 

envolvidos com a economia solidária acreditam que é necessário haver uma forma paralela de 

desenvolvimento local. De fato, ao que parece, muitas dessas comunidades e bairros mais 

pobres padecem do real acesso a bens básicos, mesmo apesar de alguns desses bens, por 

vezes, poderem ser produzidos pela própria comunidade, a um custo muito mais barato do que 

aquele praticado pelo mercado. 

É clássico o estudo de Karl Marx sobre o valor de troca e de uso que exerce o dinheiro nas 

sociedades modernas industriais. Em “O Capital”, Marx (2013) coloca que toda mercadoria 

tem uma utilidade e um valor de troca, que são coisas distintas. Logo no primeiro capítulo o 

teórico afirma que “a utilidade de uma coisa transforma essa coisa num valor-de-uso”, ou 

seja, “os valores-de-uso só se realizam pelo uso ou pelo consumo [e] constituem o conteúdo 

material da riqueza, qualquer que seja a forma social dessa riqueza”.  Não obstante, o valor de 

troca é uma relação quantitativa, uma proporção numérica representativa da relação entre 

diferentes valores-de-uso. Conforme coloca o autor, o valor-de-uso varia constantemente com 

o tempo e o lugar, é arbitrário e puramente relativo; não existe de forma intrínseca, imanente à 

mercadoria – é justamente o contrário, um “contradictio in adjecto” (MARX, 2013). 

Nas sociedades capitalistas modernas, o valor de troca das mercadorias e serviços muitas 

vezes se desloca do seu contraponto valor-de-uso. Com relações que refletem muito mais a 

lógica de demanda e oferta de mercados nacionais e globais, o valor-de-troca, ou em termos 

simplistas, o preço de bens e serviços básicos necessários para a população, em especial 

aquelas camadas mais carentes, deixa de servir aos interesses de sobrevivência e de uma vida 

mais digna para representar as forças de mercado.  

Comunidades locais, em especial bairros pobres, com economias pouco desenvolvidas e 

pouco monetarizadas, acabam não conseguindo prover bens básicos para si próprias. É 
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importante notar como muitos bairros carentes pouco conseguem ter acesso aos bens e 

serviços mais básicos, que em outros lugares mais desenvolvidos encontram-se em um 

supermercado de esquina. O dinheiro que entra na comunidade acaba saindo ou por meio de 

gastos dos moradores em outros locais, por vezes mais desenvolvidos e com maior oferta de 

produtos e serviços, ou na forma de lucros desproporcionais auferidos por comerciantes, 

produtores e provedores de serviços que praticam preços maiores do que a população local 

pode pagar; ou, por fim, escapando nos gastos com transporte e alimentação fora da 

comunidade. São essas disparidades, colocadas em uma perspectiva mais ampla, que fazem 

com que haja uma necessidade de soluções locais de desenvolvimento humano como uma 

moeda social digital. 

2.7.2 Uma lógica de desenvolvimento local 

Diante da realidade exposta, verifica-se que tanto em termos globais como locais, a 

desigualdade e diferença de renda se fazem cada vez mais presentes. É preciso, assim, se 

pensar em lógicas de desenvolvimento local que possam mudar essa realidade. No caso mais 

geral, economistas como Thomaz Piketty colocam de forma clara como a desigualdade e a 

concentração de riqueza vêm crescendo. Para o autor, conforme as taxas de retorno das 

empresas sobem acima do crescimento econômico, a tendência é de que a riqueza se 

concentre nas mãos de poucos, fazendo com que a sociedade atual volte a níveis de 

desigualdade de riqueza próximos aos encontrados no século XIX (PIKETTY, 2014). Porém, 

se isso é verdade, também é igualmente verdadeiro que a qualidade de vida das pessoas, em 

geral, melhorou de forma radical a partir da segunda metade do século XX, muito por causa 

de políticas de distribuição de renda mesclando democracia, bem-estar e capitalismo, o que 

ficou depois conhecido como o welfare state, em especial a partir de medidas de seguridade 

social adotadas pela Grã-Bretanha, em 1948 (MARSHALL, 1950; BRITANNICA, 2015a). 

Além disso, outros fatores também ajudaram na melhora da qualidade de vida, como a própria 

acumulação de capital (que apesar de seus malefícios, permite poupança e, logo, 

investimentos em larga escala) e a especialização do trabalho, que patrocinou avanços 

tecnológicos sem precedentes na história humana. Enquanto a riqueza e a possibilidade de 

desenvolvimento pessoal alardeada pelo capitalismo moderno perdem sua capacidade de fazer 

efeito, a pobreza, mais que somente de renda, começa a dar vazão à falta de acesso a 
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capacidades básicas para que as pessoas possam viver o tipo de vida que desejam (SEN, 

1999). É nesse sentido que políticas públicas de desenvolvimento local começam a se tornar 

essenciais para ajudar a mitigar a desigualdade econômica e social e, ao mesmo tempo, prover 

uma qualidade de vida adequada a populações carentes.  

No entanto, em termos locais, essa dicotomia entre o papel da sociedade e o papel do Estado 

coloca-se como uma questão fundamental no que tange ao modelo de desenvolvimento 

econômico local que diversos bancos comunitários começam a perseguir, em especial, a partir 

da possibilidade de haver ganhos de escala e de convergência com outros mecanismos 

institucionais, mediante o uso da tecnologia. Por um lado, correntes mais liberais exaltam o 

papel de associações e da sociedade civil como forma de alavancar o desenvolvimento local. 

É o caso clássico de Alexis de Tocqueville (2004), que já havia colocado em seu livro 

Democracia na América a missão essencial que a sociedade civil pode chamar a si, no 

desenvolvimento de suas próprias comunidades. Partindo do pressuposto de que as 

associações são capazes de produzir resultados democráticos mais amplos e significativos que 

a simples ação do governo ou da aristocracia, Tocqueville (2004) afirma que: 

“Dentre as leis que regem as sociedades humanas, há uma que parece mais 
precisa e mais clara do que todas as outras. Para que os homens permaneçam 
ou se tomem civilizados, é necessário que entre eles a arte de se associar se 
desenvolva e se aperfeiçoe na mesma proporção que a igualdade de 
condições cresce. (TOCQUEVILLE (2004, p. 136) 

Em contrapartida, a tradição marxista coloca o Estado como um ente forte na construção de 

bens públicos e na distribuição de renda, centrando-se na questão da divergência entre 

valores-de-troca e valores-de-uso como cerne da desigualdade e, portanto, do próprio 

desenvolvimento local sustentável. Porém, outros tantos atores e correntes teóricas divergem 

sobre o papel do Estado ou das associações no desenvolvimento local, posicionando-se em 

um meio termo na miríade ideológica capitalismo x socialismo, em torno de questões como o 

capital social que é necessário para o desenvolvimento dos próprios indivíduos 

(WOOLCOCK, 2002) ou a posição de liderança que empreendedores sociais possam adotar 

no sentido de promover mudanças (SANTOS, 2012), assim como a própria criação de 

negócios sociais (YUNUS, 1998).  
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Por fim, autores na linha do conceito de “base-da-pirâmide” invocam vender para os mais 

pobres como forma de desenvolvimento econômico e redução da pobreza (PRAHALAD, 

2012) ou transformar os mais pobres em produtores para que possam consumir (KARNANI, 

2006). Porém, qualquer que seja o prisma teórico utilizado, entender como conseguir 

equilibrar os valores-de-uso das mercadorias e serviços demandados por populações locais 

carentes, de forma a conseguir produzir desenvolvimento local, torna-se essencial para 

entender os próprios conceitos de comunidade e desenvolvimento, determinar o papel da 

tecnologia em todo esse arcabouço prático-teórico, assim como as principais consequências 

de se sair de um modelo de banco comunitário mais simples, com claro senso ideológico 

comunitário, e talvez inclusive mais “marxista”, para um empreendimento de maior escala e 

menor capital social, em especial, com base no uso da tecnologia e, talvez, com tendências 

mais “liberais” 

2.7.3 O papel da tecnologia no desenvolvimento humano 

Por fim, independentemente de qual é o objetivo ou a forma dessas lógicas de 

desenvolvimento local sendo postas em prática, no caso, com o auxílio da tecnologia, temos, 

ao longo dos últimos anos, diversos autores no campo das ciências humanas que têm feito uso 

do referencial teórico concebido por Amartya Sen (1999) para relacionar o papel da 

tecnologia ao desenvolvimento humano. De acordo com esse autor, capacidades humanas são 

o conjunto de funcionalidades que permitem aos indivíduos exercerem os diferentes graus de 

liberdade em ordem de perseguir o tipo de vida que desejam e que os faz feliz. 

Entre esses autores acima mencionados, Alampay (2006) escreve sobre a ideia de 

desenvolvimento e uso de tecnologias da informação e comunicação, propondo diante disso, 

uma metodologia para se utilizar o frame de análise das capacidades humanas para entender o 

impacto dessas tecnologias sobre o desenvolvimento. Para isso, o autor coloca as diferenças 

individuais como idade, gênero, educação, renda e assim por diante, como variáveis que 

precisam ser levadas em conta para alcançar graus de liberdade que possibilitem a aquisição 

de diferentes capacidades e a realização das funcionalidades, que terminam por ser o uso, de 

fato, de determinada tecnologia. Ou seja, a necessidade e a constituição de cada indivíduo é 

que determinam o tipo de liberdade que ele quer alcançar e, portanto, as funcionalidades e 

capacidades que podem ser adquiridas mediante o uso das TICs. 
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Também Smith et al. (2011) coloca como telefones celulares constituem a base para uma das 

maiores expansões das capacidades humanas na história. Gigler (2004), por sua vez, faz um 

estudo dentro de uma comunidade indígena de forma a entender como as TICs podem 

empoderar comunidades pobres, desenvolvendo, inclusive, um Framework de análise que 

tenta levar em conta todos os aspectos relevantes para a comunidade estudada, para, com base 

nisso, entender como cada uma das tecnologias envolvidas contribui para o desenvolvimento 

humano. Já Porciúncula (2013) vai um pouco além e relaciona pagamentos móveis com o 

conceito de desenvolvimento e capacidades humanas de Sen (1999).  

Dessa forma, apesar da pouca literatura existente ligando pagamentos móveis diretamente 

com o conceito de capacidades e desenvolvimento humano, este trabalho parte da construção 

feita por esses autores para embasar uma análise que possibilite entender, de forma 

multifacetária, como experiências de bancos comunitários em adotar moedas sociais digitais 

podem contribuir para o desenvolvimento humano e como essas experiências se alojam no 

campo das políticas públicas. 

2.7.4 Sobre políticas públicas na escolha de pagamentos móveis como uma 
possível solução para o problema da inclusão financeira no Brasil 

Diante do exposto sobre desenvolvimento humano e econômico e sua relação com a 

tecnologia, a realidade brasileira no que tange à questão da inclusão financeira e as medidas 

tomadas pelo governo para permitir que novas soluções em termos de meios de pagamento 

possam ajudar a incluir pessoas de baixa-renda no sistema bancário e financeiro formal, 

criando-se, inclusive, formas inovadoras que permitam, por exemplo, que bancos 

comunitários se apropriem dessas novas soluções para a criação de moedas sociais digitais, é 

salutar abordar brevemente as políticas públicas, no que se refere a sua formulação e sua 

implementação, no intuito de entender melhor, do posto de vista teórico, porque uma solução 

como pagamentos móveis, em especial baseada no modelo queniano do M-Pesa, foi escolhida 

em detrimento de possíveis outras soluções. 

Partindo da necessidade de se resolver um dado problema, teóricos, sobretudo no campo de 

políticas púbicas, divergem sobre como se dá o processo de formulação e implementação de 

novas soluções, sendo que alguns acreditam serem momentos separados e distintos, e outros, 
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fluxos interconectados que acabam por ocorrer de forma intertemporal, paralela e conjunta. 

Sugerindo que a implementação de políticas públicas se configura como um ciclo contínuo, 

Sabatier (1991) defende que os momentos de formulação, implementação, execução, 

avaliação e, por fim, disseminação, se justapõem e se interligam entre si. Já Kingdon (1984) 

conceitua a ideia de janelas de oportunidade, que são momentos que ocorrem e se confluem 

de forma a permitir que determinada política ou tópico entre em pauta, tornando-se prioritária 

a sua resolução. Para tanto, os atores políticos já estariam preparados, ou de posse de soluções 

pensadas e amadurecidas, para que pudessem apenas ser aplicadas no momento correto, em 

que algum assunto passasse para a agenda governamental por razões das mais diversas. 

Assim, um tópico que não estava em discussão passa para a pauta de governo, ou mesmo da 

sociedade civil, a partir do momento em que torna-se uma prioridade e desde que haja uma 

solução a ser implementada, ou seja, a partir do momento em que se abre uma janela de 

oportunidade para que dada solução que já vinha sendo discutida, possa ser implementada. 

Por seu turno, Cohen et al. (1972) usam a expressão “lata de lixo” para denominar o conceito 

de políticas públicas formuladas a partir de soluções já existentes, porém, que até o momento 

se viam descartadas ou deixadas de lado por seus decisores. O caso dos pagamentos móveis 

pode ser classificado dentro desse conceito. Diante da necessidade de aumentar o acesso e o 

uso (CLAESSENS, 2006) por parte dos brasileiros junto ao sistema financeiro, os 

pagamentos móveis apareceram como alternativa interessante tanto de política pública como 

de modelo de negócios. De acordo com Cohen et al. (1972), existem três tipos de estilos de 

decisão ligados às políticas públicas, entre os quais nos importa o último, ou seja, a 

sistemática que muitos decisores têm de, primeiramente, fazer uma escolha ou achar uma 

solução e, somente depois, a endereçarem a um problema – ou descobrir qual é o problema 

que, a ela, melhor se alinha.  

Este estudo compartilha da tese de que com a introdução de pagamentos móveis no Brasil 

temos uma solução importada, já existente, resgatada da ‘lata do lixo’, conforme coloca o 

autor, como uma possível solução e/ ou opção para o problema da inclusão financeira, 

inclusive aplicável no caso dos bancos comunitários, enquanto resolução do custo e de 

problemas com o papel-moeda. 
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2.8 CONCEITUAL TEÓRICO PRINCIPAL 

Em termos conceituais, as definições mais importantes para esta dissertação são a de Frames 

e as de comunidade/ sociedade (Gemeinschaft/ Gesellschaft). Elas ajudam a entender como o 

enquadramento da visão de determinados atores pode ou não estar mais próximo dos 

conceitos de comunidade e sociedade, e como a tecnologia de meios de pagamento 

introduzida nas moedas sociais digitais pode ou não alterar seu significado, em linha com os 

objetivos da pesquisa. 

2.8.1 Notas explicativas 

Antes de começar a explicar os conceitos de comunidade e sociedade de Tönnies, é 

importante se fazer algumas ressalvas: 

1) A despeito das diversas críticas e variações aos conceitos de comunidade/sociedade, o 

trabalho de Tönnies ainda faz-se extremamente salutar no que tange ao proposto por essa 

dissertação, ou seja, entender, através de dois tipos opostos de caso, quase tipos ideais 

conforme a concepção weberiana, o papel que uma tecnologia, que poderia ser um 

artificio outro, mas que é acima de tudo um movimento, pode ter na transição entre os 

conceitos de comunidade e sociedade. 

2)  Embora importantes, mas por não serem em si fundamentais para este estudo em 

específico, as diferentes interpretações e discordâncias com relação aos conceitos de 

comunidade/ sociedade colocados por Tönnies não serão discutidas em detalhe neste 

trabalho. Porém, é de fundamental relevância, ao menos no entendimento do autor desta 

dissertação, que a dicotomia entre Gemeinschaft e Gesellschaft seja explicada de forma 

mais simples, de maneira a ajudar a esclarecer os casos que serão posteriormente 

apresentados, dado que algumas das experiências estudadas ao menos se aproximam do 

conceito de Gemeinschaft, enquanto outras, do de Gesellschaft. Isto, conjugado ao 

conceito de frames posteriormente discutido, pode ajudar a entender de que forma e em 

que grau uma tecnologia de pagamento digital aplicada a contextos de moedas sociais e 

bancos comunitários pode, ou não, interferir na lógica de comunidade/ sociedade 

existente em cada experiência. 
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3) Por fim, e em linha com o acima exposto, pela densidade da obra do autor, e de toda sua 

análise sobre as vontades naturais e arbitrárias, dos tipos de comunidade e sociedade 

existentes, do papel da família e dos tipos de sociedades e afinidades, foge do escopo 

desta dissertação uma discussão em específico sobre a obra de Tönnies, porém sim de sua 

síntese, e é isto que tentará ser feito no subitem seguinte. 

2.8.2 A gênese das dicotomias comunidade e sociedade  

Em ordem de conseguir explicar melhor a sociedade atual e suas diferentes formas, laços e 

conexões sociais, diversos autores importantes, dentro do campo da sociologia e da 

antropologia, acabaram por explorar dicotomias entre uma sociedade “primitiva”, que seria 

anterior à atual, e com fortes vínculos sociais; e a sociedade “moderna”, em que estes laços 

comunitários e as formas de interação interpessoais se modificariam de alguma maneira. Sem 

distinção, poder-se-ia dizer que estas dicotomias estão intimamente ligadas ao conceito de 

capital social (WOOLCOCK, 2002), pelo qual sociedades com mais ou menos, ou diferentes 

formas de interação em termos de capital social entre si, encontrariam-se opostas em polos 

antagônicos.  

De acordo com Sorokin (1957/2002), desde os tempos mais antigos, pensadores como 

Confúcio, Platão, Aristóteles, Thomas de Aquino, entre outros, já haviam desenvolvido esta 

dicotomia entre dois tipos de sociedade e /ou modo de pensar, que refletem sociedades com 

maior interação e laços sociais por um lado e sociedades com laços mais fracos e relações 

mais distantes por outro.  

Muitos séculos depois, outros autores também se envolveram neste tipo de dicotomia em 

tempos mais recentes, como Émile Durkheim, Tönnies, Coley, Redfield, Beker, Sorokin, 

Weber, e mesmo Parsons (LOOMIS, 1957/2002). Em 1889, por exemplo, enraizado dentro de 

um campo (e momento) em que diversos autores tentavam estabelecer suas próprias ideias 

sobre o assunto, Durkheim escreve uma crítica ao trabalho de Tönnies chamada 

“Communauté et société selon Tönnies” (1889/2013), antagonizando diretamente com seu 

colega alemão, e que serve como embrião para o desenvolvimento de suas ideias sobre 

sociedades com solidariedade mecânica, conscience collective, e solidariedade orgânica - com 

o autor terminando sua crítica dizendo que seria necessário um livro para desenvolver melhor 
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suas críticas aos argumentos de Tönnies. Isto de fato ocorreu ao longo de sua tese de 

doutorado em 1893, que resultaria em sua sobra “Da Divisão do Trabalho Social 

(1893/2010)”; e, posteriormente, em 1897, em sua magnum opus “O Suícidio (1897/2000), 

basicamente dizendo que é possível haver formas de “conscience collective” dentro de 

sociedades que Tönnies classificaria como sendo do tipo Gesellschaft (DURKHEIM, 

1889/2013; LOOMIS, 1957/2002; ALDOUS et al., 1972) 

Não obstante, outros autores, conforme Loomis aponta na introdução de “Community and 

Society” (1957/2002, p. 12-26), também contribuíram para entender melhor estas dicotomias 

entre diferentes tipos de sociedade, conforme mostra o quadro síntese abaixo.  

Autor Contribuição teórica 

Cooley 

Desenvolve o conceito de “grupos primários”, em que a família, a casa, a vizinhança e os grupos 
espontâneos de brincar em grupo das crianças, acabam formando a natureza social e os ideais 
individuais; isto por sua vez, resulta em uma associação íntima, em uma certa fusão de 
individualidades, que faz com que a própria noção de individualidade seja a vida comum e os 
objetivos do grupo. 

Redfield 

Desenvolve o conceito de “folk urban continuum”, um constructo em que uma “folk” é 
representada por uma pequena coletividade, contendo um número de pessoas tal que não iniba 
que todos se conheçam bem. É isolada, pouco letrada, e que compõe um grupo homogêneo com 
um forte senso de solidariedade. Seria um tipo ideal oposto à moderna sociedade urbana. 

Becker 

 Becker  trabalha em cima dos conceitos de sociedades e sagradas. Para o autor, sociedades 
sagradas são isoladas, socialmente e mentalmente. Tem dificuldade em responder ao novo, e são 
dominadas pelas tradições e rituais que são parte da vida dos indivíduos. As sociedades seculares 
ficam no polo oposto, sendo que tradição e rituais são mínimos, com a racionalidade dominando, 
e a ciência e a inovação são fortes e frequentes. 

Sorokin 

 Em complemente ao colocado por Tönnies em respeito ao Gemeinschaft e Gesellschaft, Sorokin 
coloca os conceitos de relações familistas e contratuais. Nas relações familistas, existe um 
sentimento de amor mútuo, sacrifício e devoção, normalmente achadas dentro de membros de 
uma mesma família ou amigos verdadeiros. Por outro lado, as relações  contratualistas são 
limitadas e específicas, cobrindo apenas um pequeno setor da vida do indivíduo, sendo 
egocêntricas e utilitárias. 

Weber 

Weber se assemelha a Tönnies na medida em que através dos seus quatro tipos-ideais acaba por 
chegar na conclusão de que a tendência da história é o constante e progressivo aumento da 
racionalização, o que pode ser comparado com a mesma conclusão que chega Tönnies de uma 
tendência em direção a sociedades do tipo Gesellschaft. Em termos mais específicos, outros 
conceitos de Weber também confluem para as ideias de Tönnies, como a noção de zweckrational 
que se compara com a resultante Gesellschaft, enquanto a noção weberiana de wertrational é 
equivalente ao conceito de Gemeinschaft. 

Parsons 

 As variáveis padrão de orientação de ação (pattern variables of action orientation) constituem 
uma dos mais importantes ligações com os sistemas pessoais, culturais e sociais que Parsons 
desenvolve dentro de sua teoria da ação social, e que tiveram parte de sua gênese como reação às 
ideias tanto de Weber, como, em especial, às de Tönnies, Diante disso, Parsons em linha com sua 
propensão à uma teoria sistemática, acaba por derivar os componentes da ação de orientação 
diretamente da estrutura de ação social. 

Quadro 4.  Quadro síntese com os principais autores e teorias relacionadas aos conceitos de 
comunidade (Gemeinschaft) e sociedade (Gesellschaft) de Tönnies. 
Fonte: elaboração própria com base em Loomis (1957/2002, p. 12-26). 
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2.8.3 Comunidade (Gemeinschaft) e sociedade (Gesellschaft) de Tönnies 

Assim, é dentro deste contexto que um dos autores principais desta obra, Ferdinand Tönnies, 

engendra os conceitos de comunidade (Gemeinschaft) e sociedade (Gesellschaft), constructos 

estes publicados em sua obra seminal Comunidade e Sociedade, de 1887.  

Para Tönnies, Gemeinschaft é uma comunidade orgânica, em que os indivíduos agem de 

forma comunal – ou “comunista em sua perfeição”, como coloca Durkheim – com uma 

unidade que pouco distingue as partes, um grupo que se movimenta de forma quase 

harmônica e natural, em que a consciência coletiva e o sentimento de pertencimento fazem 

com que nenhum deles acabe por agir sozinho ou em prol de si próprio, em que existe um 

consensus, uma forma de agir e pensar similares, em que a própria ideologia, com a permissão 

do uso do termo, é compartilhada de forma praticamente harmônica e uníssona. É também um 

conceito em que a família é a base de tudo, assim como os laços históricos, os costumes, em 

que a propriedade não é vista como um bem com valor de troca e sim de uso, em que o 

trabalho é visto como uma retribuição ao todo, uma recompensa que, em troca, garante uma 

parte do bem-estar do grupo (DURKHEIM, 1889/2013; TÖNNIES, 1957/2002; 

BRANCALEONE, 2008). 

The contrast here was between an ‘organic’ Community (Gemeinschaft), 
bound together by ties of kinship, fellowship, custom, history and communal 
ownership of primary goods; and a ‘mechanical’ society (Gesellschaft), 
where free-standing individuals interacted with each other through self-
interest, commercial contracts, a ‘spatial’ rather than ‘historical’ sense of 
mutual awareness, and the external constraints of formally enacted laws. 
(TÖNNIES, 2001, p. 17) 

Por outro lado, o conceito de Gesellchaft seria, em tese, o oposto de Gemeinschaft. É o 

individualismo em sua essência. O sentimento de pertencimento e união é trocado por 

contratos. Como os desejos individuais são agora mais fortes do que os interesses coletivos, 

em que as ideologias e tradições são trocadas pela força da liberdade individual, pela ciência e 

logo pelo conhecimento positivista, cartesiano; em que as coisas precisam estar “no papel”, e 

logo, contratualizadas; em que a propriedade também muda seu significado, é monetizada, o 

dinheiro aparece, assim como o livre comércio e a lei da oferta e da demanda, é necessário 

portanto a existência de um Estado, que garanta a força dos contratos, que justamente, 
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diminua os custos de transação garantindo que a moeda seja aceita e que os indivíduos, que 

mesmo sem fazerem parte de algo maior, orgânico, coletivo, consensual, que façam parte de 

um status quo já estabelecido, que possibilite a existência de uma sociedade mecânica, 

conforme coloca Tönnies. Enquanto gesellchaft é mecânico, Gemeinschaft é orgânico.  

(DURKHEIM, 1889/2013; TÖNNIES, 1957/2002; BRANCALEONE, 2008). 

“All intimate, private, and exclusive living together, so we discover, is 
understood as life in Gemeinschaft (community). Gesellschaft (society) is 
public life – is the word itself. In Gemeinschaft with one’s Family, one lives 
from birth on, bound to it in weal and woe. One goes into Gesellschaft as 
one goes into a strange country”  (TÖNNIES, 1957/2002, p. 33) 

Brancaleone (2008), em um artigo revisitando Tönnies, esquematiza um quadro com um 

modelo síntese da teoria do autor que ajuda a compreensão: 

 

Quadro 5. Síntese do modelo comunidade-sociedade, de acordo com Tönnies 
Fonte: Brancaleone, 2008 baseado em Tönnies, F. (1947: 313-5) 

 

2.8.4 Frames de Goffman e Benford e Snow 

O segundo conceito mais importante para esta dissertação é o conceito de Frames. Apesar de 

alguns trabalhos sobre pagamentos móveis se posicionarem sob a óptica da teoria 
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institucionalista para entender a evolução dos discursos e dos mecanismos de ação deste, que 

poderia ser chamado de um movimento de diferentes atores e setores em busca da promoção 

de meios de pagamentos digitais no Brasil, como é o caso dos estudos desenvolvidos por 

Brandão (2011)15, outros trabalhos na área institucional também buscam relacionar o conceito 

de movimentos sociais com lógicas organizacionais e tendências de convergência e 

movimentação por parte de diferentes atores de um mesmo grupo institucional (CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; DAVIS et al., 2008).  

Diniz et al. (2014) também se apropriam desse conceito de “movimentos sociais” dentro da 

lógica organizacional e institucional para especular sobre a expectativa de gestores de bancos 

comunitários acerca da introdução de moedas sociais digitais, utilizando-se do conceito de 

framing de transformação, conforme proposto por Benford e Snow (2012). Esses autores 

conceituam framing como o trabalho de construção de significado realizado dentro da lógica 

de ação coletiva dos movimentos sociais (GAMSON et al., 1982; SNOW et al., 1986; 

SNOW; BENFORD, 1988) 

Goffman (1974) descreve Frames como esquemas interpretativos que permitem que as 

pessoas “localizem, percebam, identifiquem e rotulem” os eventos e acontecimentos a partir 

do mundo em que vivem (p.21). De forma geral, Frames representam a forma como vemos o 

mundo, um enquadramento no sentido fotográfico que nos permite criar interpretações para a 

realidade. Através deles, criamos estruturas cognitivas capazes de moldar a representação da 

realidade e sua percepção, o que, por sua vez, acaba por ser inconscientemente disseminado a 

partir de construções sociais (Goffman, 1974; Diniz et al., 2014). Alguns elementos aparecem 

como fundamentais para os Frames, como o conteúdo, o compartilhamento de significados 

por diversos indivíduos, estruturas baseadas em textos, escritas ou faladas, que representem 

simbologias e suas estruturas, inclusive as cognitivas, além da existência de elementos que 

sejam fixos e/ ou emergentes (JOHNSTON, 2002). 

Por outro lado, Snow et al. (2008) fazem distinção desse conceito, colocando Frames de ação 

coletiva como um conceito similar ao desenvolvido por Goffman (1974), porém, tendo como 

funções a focalização, a articulação e a transformação de determinado objeto de orientação. 

                                                 
15 O autor desenvolve, atualmente e com mais vigor, esta abordagem institucionalista com relação a pagamentos 
móveis no país, e gentilmente cedeu diversas horas do seu tempo para conversar sobre o tema.  
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Ou seja, para eles, os atores podem assumir a intencionalidade na construção do discurso, 

praticando a ligação de diferentes pontos de uma situação, focando-se em um determinado 

aspecto preferencial, mediante a tradução e ressignificação de seus próprios entendimentos do 

que é a representação da realidade. 

Assim, Benford e Snow (2012) conceituam Frames de ação coletiva como “intencionados a 

mobilizar potenciais aderentes e constituintes, de coletar suporte de expectadores e 

observadores, e de desmobilizar antagonistas” (BENFORD; SNOW 2012, p. 614). Entre os 

diversos modus operandi, existe o framing de transformação, que serve para conciliar e 

alinhar os Frames interpretativos das organizações com seus recursos futuros e passados, de 

forma a gerar “mudança de velhos entendimentos e significados e/ ou a geração de novos” 

(BENFORD; SNOW 2012, p. 625).  

Em linha com a ideia de Goffman (1974) sobre enquadramentos e visões de mundo 

semelhantes dentro de determinados grupo, este estudo faz uso do conceito de grupos sociais 

relevantes16 para entender o enquadramento que cada ator principal dentro das experiências 

estudadas tem sobre comunidade/ sociedade, e como os diferentes Frames de análise podem 

ser convergentes ou não com a introdução de moedas sociais digitais, além de tentar entender 

se é possível que determinado ator, portador de determinado frame, consiga utilizar-se de 

Frames de transformação para criar identidades comunitárias ou societárias dentro das 

experiências. Isso ficará mais claro na parte da análise, porém, o intuito desta dissertação é 

conseguir articular Frames, com Frames de transformação, e com os conceitos de 

comunidade/ sociedade. Em paralelo, esta dissertação também tentará conjugar a perspectiva 

centrada nas pessoas dada pela teoria das capacidades, por um lado, no discurso dos diferentes 

atores, como conjecturado por Maurer (2012), por outro lado, e no uso de framings de 

narrativa e de transformação, conforme colocado por Goffman (1974) e por Snow et al. 

(2008), como lente analítica e de análise dos discursos. 

 

                                                 
16Com relação ao conceito de grupos sociais relevantes, em linha com a lógica gofimaniana de frames, pode ser 
definido, conforme colocam Pozzebon et al (2009), como: Relevant social groups refer to a “set of people who 
share a common geographical space or occupy the same functional boundaries”, besides “sharing a set of 
assumptions about a given subject of interest”. (POZZEBON et al, 2009) 
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2.8.5 Frames + Gemeinschaft/ Gesellschaft 

Como modelo teórico, este estudo visa combinar os conceitos de Frames com os de 

comunidade/sociedade conforme o quadro esquemático abaixo. Considera-se que cada ator 

social relevante tenha um, e somente um, dos dois Frames – Gemeinschaft ou Gesellschaft – e 

que, ao mesmo tempo, estes são ou um agente de transformação, ou seja, aquele ator que 

exerce o papel de liderança no processo, como no caso do poder público, por exemplo; ou, 

por outro lado,  um ator que é o objeto para a transformação, agindo de forma mais passiva ou 

como receptor da mudança – em que a tecnologia serve como base, no caso. Ao meio, têm-se 

os agentes buscando um discurso comum, um consensus, ao fazer uso do frame de 

transformação tendo como base do discurso a nova tecnologia. Por fim, observa-se os 

resultados, que podem ser positivos (o projeto deu certo e funcionou), ou negativos (o projeto 

não deu certo e não funcionou), porém com as ramificações sobre seu tipo resultante final, 

diga-se, se o resultado final da implantação de uma nova tecnologia, que foi introduzida numa 

localidade já com determinados Frames dados, acabou por manter ou modificar os Frames 

iniciais em termos de relações do tipo Gemeinschaft ou Gesellschaft.  

Figura 2. Quadro esquemático do Framework teórico do estudo 
Fonte: elaboração própria 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa se situa entre o campo das ciências sociais e da área de sistemas de informação, 

e como em diversos outros casos que envolvem inovações ou assuntos ainda muito novos, um 

grande desafio é conseguir transformar os diversos conceitos teóricos em objetos tangíveis e 

empíricos de estudo. Em especial no caso desta pesquisa, este desafio é ainda maior por haver 

poucas experiências empíricas, sejam de pagamentos móveis, sejam do uso de meios de 

pagamento digitais em conjunção com moedas sociais17.  Por já haver alguma literatura 

relevante sobre pagamentos móveis (mobile payments, m-payments), e igualmente sobre 

moedas sociais e economia solidária, o desenho de pesquisa se deu de maneira a estudar casos 

embrionários de projetos-piloto que envolviam o uso de tecnologia como meio de pagamento 

para moedas sociais. Espera-se que havendo êxito no estudo desses casos, possa se abrir 

espaço para outros estudos que envolvam tecnologias de meios de pagamento e inclusão 

financeira.  

Outrossim, para determinação da metodologia, de acordo com Yin (2013), deve-se buscar 

entender três condições básicas, sendo elas o tipo de pergunta de pesquisa que está sendo 

realizada; quanto controle tem o pesquisador sobre eventos comportamentais correntes; e por 

último, o quanto deseja-se focar em eventos contemporâneos em oposição a eventos 

históricos. Embasando-se nessas três condições, pode-se tentar entender quais dos tipos 

metodológicos melhor se encaixa para a pesquisa, sendo eles o experimento, a survey, a 

análise documental, a análise histórica, e, por fim, o estudo de caso. Ainda de acordo com o 

autor, quando a pergunta de pesquisa busca entender mais o “como” e o “por que” das coisas, 

provavelmente o método mais indicado será o estudo de caso.  

Ainda, de forma complementar, em seu artigo “Pela aplicabilidade - com um maior rigor 

científico – dos estudos de caso em sistemas de informação”, Pozzebon e De Freitas (1998) se 

baseiam em Yin (2013), em Leonard-Barton (1990), Lee (1989), Benbasat et al. (1987) e em 

Barley (1990), para definir estudo de caso como sendo:  

                                                 
17 Ao longo desta pesquisa, foram identificadas  mais algumas experiências de moedas sociais digitais, como 
por exemplo em Ji-Paraná e outros cinco municípios de Rondônia. 



45 

  

“aquele que examina um fenômeno em seu ambiente natural, pela aplicação 
de diversos métodos de coleta de dados, visando obter informações de uma 
ou mais entidades. Essa estratégia de pesquisa possui caráter exploratório, 
sem nenhum controle experimental ou de manipulação. Além disso, as 
fronteiras do fenômeno não são evidentes” (POZZEBON; DE FREITAS, 
1998). 

 
Por fim, em adição ao colocado por Yin (2013), Benbasat et al. (1987) apud Pozzebon e De 
Freitas (1998), para poder-se verificar se o estudo de caso é de fato a metodologia mais 
adequada para a realização da pesquisa, deve-se observar as seguintes perguntas: 
 

 

Quadro 6. Questões sobre a adequação do Estudo de Caso 
Fonte: Benbasat, Goldstein e Mead (1987) 

 

No tocante ao estudo de casos, Yin (2013) coloca que estes são úteis para conseguir ou 

alcançar uma replicação literal dos resultados ou que essa replicação dos resultados possibilite 

comprovação teórica de casos escolhidos propositalmente por serem situações contrastantes, 

validando ou invalidando determinados pressupostos. 

2.9 Método de pesquisa adotado 

Dessa maneira, após a definição das perguntas e hipóteses, o método de pesquisa adotado foi 

o estudo de caso, com coleta de dados abrangendo a análise de documentação, arquivos 

gravados, entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, observação direta e de 

equipamentos físicos  (STAKE, 1995; YIN, 2013). Assim, foram realizadas (1) investigação 

documental e de literatura de dados secundários existentes sobre o assunto; (2) pesquisa de 
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campo, mediante estudos de caso exploratórios inspirados em técnicas etnográficas, com 

entrevistas em profundidade semiestruturadas e não estruturadas, em dois experimentos-piloto 

de introdução de moedas sociais digitais nas cidades de Maricá, RJ, e Timon, MA ; (3) análise 

das entrevistas, declarações e documentos elaborados por grupos e atores sociais relevantes 

em pesquisas que estudaram os mesmos casos. 

2.10 Determinação do objeto de estudo e metodologia de abordagem 

Esta pesquisa identificou que, afora os casos com maior escala, de cunho essencialmente 

comercial e lastreados por uma estrutura institucional robusta, haja, provavelmente, 

experiências de digitalização de moedas sociais ocorrendo em algumas localidades do país, 

em essência relacionadas à economia solidária e ao microcrédito produtivo orientado. Para 

esta dissertação de mestrado, determinaram-se como objeto de análise principal, conforme já 

mencionado no capítulo introdutório, dois estudos de caso. O primeiro em Timon, MA e o 

seguinte em Maricá, RJ, que constituem dois experimentos-piloto municipais de implantação 

de bancos comunitários, com moedas sociais digitais, sendo o primeiro na forma de celular, e 

o segundo na forma de cartão18. Não obstante, conforme será colocado posteriormente neste 

estudo, Maricá e Timon representam experiências situadas em polos opostos em termos do 

constructo de comunidade/sociedade, conforme colocado por Tönnies (2001), permitindo 

assim uma melhor análise do impacto da introdução de uma nova tecnologia de pagamentos 

em conjunto com moedas sociais em conceitos como comunidade, solidariedade, 

pertencimento, entre outros mencionados anteriormente nos objetivos, hipóteses inicias e 

pergunta de pesquisa. 

2.10.1 A escolha de Maricá, RJ 

A escolha do município de Maricá se justifica por algumas razões. A primeira delas, em 

função da escala, já que o programa implementado pela prefeitura tem abrangência em toda a 

cidade. Coordenado e planejado juntamente com o Instituto Palmas, o projeto de Maricá 

constitui-se, talvez, na maior experiência de uma política institucional de transferência de 

                                                 
18 Considerando-se que, também no caso de Maricá, RJ, há a pretensão de se implantar o uso das moedas sociais 
digitais por celular. 
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renda local, realizada e operacionalizada com o uso de uma moeda social digital, na forma de 

um cartão de débito municipal, que somente funciona dentro de estabelecimentos locais 

cadastrados, e que é vinculado a um banco comunitário – o Banco Mumbuca. A segunda, diz 

respeito ao papel do Estado, dado que essa é a primeira experiência em escala municipal que 

se apoia na institucionalização de um banco comunitário e de uma moeda social, realizada 

com recursos públicos e legislação própria, permitindo que o ciclo de desenvolvimento local 

se realize não somente com uma moeda social digital, mas também com a criação de um 

banco comunitário de abrangência municipal para concessão de microcrédito a comerciantes 

locais, empregando esse meio de pagamento. 

Assim, estudar a implementação e percepção dessa moeda social digital em cartão no 

município de Maricá, dentro do contexto de uma política de fomento ao comércio local e de 

transferência de renda para os mais pobres, em um projeto-piloto e inovador com escala 

municipal, vem colaborar para entender como o processo de digitalização de moedas sociais, 

com o uso de um cartão de débito com circulação restrita local e, eventualmente, no futuro, a 

introdução de pagamentos também por celular, podem contribuir para o desenvolvimento 

humano local. 

2.10.2 A escolha de Timon, MA 

A escolha do município de Timon se justifica por representar uma tentativa inovadora de 

implantação de um banco comunitário em uma comunidade carente, o Parque Alvorada, em 

conjunto com uma moeda social digital na forma de celular. Diniz et al. (2013) já havia 

estudado o caso de uma iniciativa muito similar ocorrida em Fortaleza, CE, de implantação de 

pagamentos móveis em parceria com o Instituto Palmas, a qual, no entanto, não alcançou 

sucesso.  

Assim, o caso de Timon serve como exemplo de uma experiência municipal que tenta 

implantar uma moeda social digital em uma escala muito menor, em um bairro do município 

que é o quarto colocado em termos econômicos do Maranhão, porém, que conta com uma 

população de somente 155 mil habitantes (IBGE, 2012). Por suas características, é um 

candidato ideal para um primeiro estudo exploratório sobre as possíveis contribuições de 
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sistemas de moedas sociais digitais para o desenvolvimento humano em um contexto local e 

com status de piloto. 

2.11 Desenho de pesquisa 

Em consonância com o método de pesquisa adotado, o desenho de pesquisa ficou definido 

conforme demonstra o quadro a seguir, afora a pergunta de pesquisa, objetivo geral e 

específicos, e hipóteses, que já foram mencionados no capítulo introdutório. 

Unidade de Análise Grupos sociais relevantes envolvidos com moedas sociais digitais nas 
experiências de Maricá, RJ, e Timon, MA 

Forma/ Metodologia de 
Análise dos dados e 
achados dos estudos 

Análise de discurso em conjunto com Framework conceitual elaborado 
conjugando Frames Goffman (1974) + comunidade/sociedade Tönnies (2002) 

Critérios para 
interpretação dos achados 
do estudo 

A tecnologia pode ou não influenciar conceitos como comunidade, sociedade, 
entre outros. 

Quadro 7 - Componentes do Desenho da Pesquisa  
Fonte: Elaboração própria adaptado de Yin (2013) 
 

2.11.1 Grupos sociais relevantes definidos a priori em Timon, MA 

Os principais grupos sociais relevantes identificados inicialmente em Timon, MA, a priori, e 

que serviram inicialmente como guia para coleta de dados. Ao fim do estudo, como 

consequência da análise dos dados e da semelhança de Frames nos grupos aqui definidos a 

priori, e também por razões de facilidade analítica, eles serão simplificados para refletirem 

basicamente os conceitos de  Estado, por um lado, e Sociedade Civil por outro. Isto, porém,  

será melhor discutido posteriormente, no capítulo dedicado à análise dos resultados. 

Grupo Social Relevante Descrição do papel desempenhado 

Prefeitura e gestores  Representado pela Prefeitura e seus gestores mais alto nível, como o prefeito e 
secretários 

Técnicos da Secretaria do 
Desenvolimento Econômico 
e Turismo e burocratas em 
geral 

Representados pelos técnicos das secretarias, em especial da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, e da burocracia pública em geral 

Membros da Associação 
Daniel Comboni e o Padre 
Dinis 

Representados pelos membros da Associação Daniel Comboni, incluindo os 
pais e alunos do projeto/escola Mãos Dadas, assim como o líder comunitário 
Padre Dinis 
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Moradores do Parque 
Alvorada 

Representados pelos moradores e cidadãos comuns do bairro Parque Alvorada 
e possíveis beneficiários  

 Quadro 8. Grupos sociais relevantes inicialmente identificados em Timon, MA 
Fonte: Elaboração própria 

 

2.11.2 Grupos Sociais Relevantes definidos a priori em Maricá, RJ 

Inicialmente, foram identificados os grupos sociais relevantes abaixo expostos. No entanto, 

conforme será visto posteriormente, esses grupos sociais relevantes, assim como ocorreu no 

caso de Timon, dado os Frames semelhantes, serão reduzidos e reconfigurados. 

Grupo Social Relevante Descrição do papel desempenhado 

Beneficiários Recebem créditos em Mumbuca, por meio de uma moeda social digital, como 
um benefício do governo. 

Comerciantes 
Recebem dos beneficiários/ consumidores os recursos em moeda Mumbuca 
para compras de bens e serviços, e depois, convertem esses créditos em moeda 
corrente. 

Poder Público 

É o responsável por investir os recursos tanto para o banco comunitário como 
para a transferência direta de renda no cartão Mumbuca dos beneficiários. 
Também é quem institucionalizou o programa e a moeda social digital na 
forma de Lei. 

Instituto Palmas 

É o ente que faz a interface entre o Estado, os beneficiários e a empresa 
adquirente de cartão de crédito. É quem também fornece know-how sobre o 
modelo de bancos comunitários, microcrédito e economia solidária. Neste caso, 
age como uma “consultoria social”, dando suporte para a prefeitura em troca de 
determinado pagamento. 

ValeShop 

É quem faz o contato e o cadastro direto dos comerciantes, apesar desse 
cadastro também passar pela prefeitura e pelo banco Mumbuca. Foi observado 
que quase todo o contato com os comerciantes é feito por intermédio dessa 
empresa, com exceção de um funcionário do Banco Mumbuca, que também 
realiza visitas para checar se o pagamento foi feito corretamente. 

Sociedade Civil A sociedade civil, neste caso, é um termo muito amplo que envolve, como 
veremos mais adiante, muitos desses atores. 

Quadro 9. Grupos sociais relevantes inicialmente identificados em Maricá, RJ 
Fonte: Elaboração própria 
 

2.12 Protocolo de Pesquisa 

Por ser esta uma pesquisa de estudo de caso, envolvendo diversos pesquisadores, foi definido, 

em linhas gerais, dado o caráter exploratório deste estudo, um protocolo de pesquisa simples 

para os casos estudados, conforme pode ser observado no quadro que segue: 



50 

  

1) Introdução dos objetivos da pesquisa e das principais perguntas do estudo 
a. O pesquisador deve posicionar o entrevistado sobre a pesquisa estar sendo feita pela Fundação Getulio 
Vargas de São Paulo, com o caráter de entender melhor experiências de novas tecnologias de pagamento em 
conjunção com o uso de moedas sociais. 
b. O entrevistador foi instruído a tentar entender no que consiste o projeto de moeda social digital que está 
sendo desenvolvido na experiência estudada, por quem, para quem, desde quando e em qual estágio se 
encontra. 
c. Tanto no caso de Timon, como de Maricá, foram compartilhados com todos os pesquisadores os principais 
Frameworks teóricos desenvolvidos até o momento, em especial, por meio do projeto de pesquisa 
apresentado ao Conexão Local no caso de Timon, e depois, sua evolução para o caso de Maricá. 
2) Coleta de Dados 
a. Identificar os bairros e regiões a serem visitados 
b. Verificar quem são os principais atores sociais relevantes e pessoas-chave para entrevistar 
c. Em todos os casos, entrevistar diferentes grupos envolvidos, ou seja, desde o prefeito até o usuário de 
determinado bairro carente 
d. Pesquisar, a priori, informações sobre o município e sobre possíveis pessoas a serem entrevistadas 
3) Guia esperado do relatório de campo 
a. Informações históricas e demográficas sobre o município 
b. Informações específicas sobre a experiência 
c. Papel e descrição dos atores relevantes 

d. Discussão preliminar do caso 

e. Conclusão preliminar sobre o caso 
4) Perguntas semiestruturadas e não estruturadas 
a. Perguntar o nome da pessoa 
b. Perguntar o papel da pessoa (funcionário, beneficiário?) 

c. Perguntar o entendimento da pessoa sobre o programa 

d. Perguntar o entendimento da pessoa sobre o fato da moeda ser digital 
e. Perguntar a opinião da pessoa sobre a experiência estudada 

Quadro 10. Protocolo de Pesquisa para os casos estudados 
Fonte: Elaboração própria baseada em Yin (2013) 

 

2.13 Coleta de dados  

Alguns dos dados coletados podem ser categorizados como de caráter primário, pois foram 

levantados diretamente pelo autor. Outros dados, por sua vez, são melhor classificados como 

de fonte secundária, pois, apesar de terem sido coletados no contexto de um projeto maior, no 

qual este autor toma parte e que eventualmente possa ter contado com sua participação e 

influência direta ou indireta, foram coletados por outros pesquisadores. Assim, de forma a 

beneficiar a maior transparência dos resultados, na medida do possível, serão evidenciadas a 

fonte e a forma de coleta dos dados. 
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2.13.1 Coleta de dados em Timon, MA 

No caso de Timon, foram entrevistados todos os doze gestores da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) do município, além do Prefeito e outros 

secretários. No caso dos técnicos e gestores da SEDETUR, temos: 

Cargo/Função 
Secretário 
Subsecretário 
Secretária Executiva e Ouvidoria 
Gerente Administrativa e Controle 
Núcleo de Pesquisa e Projeto 
Diretora de Comercialização e Acesso ao Crédito 
Diretora de Negócios Coletivos - Economia Solidária 
Diretor de Fomento às Micro e Pequenas Empresas 
Diretor de Fomento às Médias e Grandes Empresas 
Diretora de Promoção e Apoio ao Turismo 
Diretora de Promoção e Apoio ao Turismo 
Diretor de Promoção e Apoio ao Turismo 
Quadro 11. Cargos dos gestores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Fonte: Elaboração própria 

 

Foram entrevistados, ainda, os membros da associação de bairro responsável pela implantação 

do banco comunitário, em especial, o padre Dinis, fundador da Associação Daniel Comboni e 

da escola Mãos Dadas, assim como os funcionários e professores dessas instituições. 

Ademais, foram ouvidos os habitantes das comunidades do Bambu, São João dos Marrocos e 

Parque Alvorada.  

A pesquisa foi realizada em 2013, durante o período de 01 a 30 de julho. Este pesquisador 

esteve alocado no interior da experiência durante sete dias, enquanto outros dois 

pesquisadores permaneceram até o final do mês. No referido período, foi realizada uma 

análise exploratória, inspirada em técnicas etnográficas e com entrevistas em profundidade, 

em sua maioria, não estruturadas. [IN NUMERO  
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2.13.2 Coleta de dados em Maricá, RJ 

Na fase exploratória de primeiro contato com a experiência, a coleta de dados primários e 

secundários com relação a Maricá pode ser dividida em, pelo menos, dois momentos:  

O primeiro consistindo de entrevistas com beneficiários, comerciantes e gestores do banco 

comunitário Mumbuca, realizadas em campo no período de 15 a 18 de abril de 2014 por este 

autor e mais um pesquisador19. O segundo, com uma nova série de entrevistas com os líderes e 

fundadores do Instituto Palmas, conduzidas por três outros pesquisadores, em São Paulo ou 

por videoconferência20, entre dezembro de 2013 e maio de 2014. 

O espaço de tempo entre a primeira e a segunda fase de entrevistas abriu uma interessante 

janela de tempo para entender os processos e dinâmicas pensadas por esses atores. A maior 

parte dessas entrevistas foi documentada em vídeo, áudio, notas de campo ou, quando na 

impossibilidade de alguma dessas modalidades de registro, descrita posteriormente de forma 

oral ou escrita, na forma de relatórios. 

No caso de Maricá, RJ, ao todo, foram realizadas trinta e duas entrevistas no período de 

dezembro de 2013 a maio de 2014. Posteriormente a isso, foi também realizado trabalho de 

campo em julho de 2014 por outros pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, dentro do 

Programa Conexão Local21, que resultou no “Relatório de Pesquisa – Projeto Conexão Local: 

Programa Moeda Social Mumbuca – Inovação Social, Digital e Econômica. 

2.14 Análise documental 

Este estudo também se embasa na análise documental. De forma a possibilitar o acesso a todo 

tipo de informação pública que existe sobre o campo-tema estudado, uma extensa pesquisa 

documental foi realizada com o intuito de entender como os diferentes atores do ecossistema 

de pagamentos digitais enxergam e se posicionam dentro desse campo, assim como explorar 

os diferentes avanços que estão ocorrendo em termos de legislação, modelos de negócios e 

                                                 
19 Viajamos eu e o Prof. Adrian Cernev, também do GVcemf. 
20 Neste caso, as entrevistas foram realizadas pelos professores Eduardo Diniz e Mário Aquino Alves, além de 
duas entrevistas feitas pelo professor Adrian Cernev, em dezembro de 2013. 
21 O programa Conexão Local é uma iniciativa da EAESP-FGV para visitar experiências públicas inovadoras, 
consistindo sempre de um supervisor da pós-graduação e dois alunos da graduação. 
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justificativas que embasem, por exemplo, a implantação de um novo sistema de pagamentos 

no país que possibilite pagamentos móveis. 

2.15 Método de análise 

Os dados obtidos foram analisados sob a óptica de Frames (GOFFMAN, 1974; SNOW et al., 

2008), na tentativa de identificar como cada um dos diferentes atores/ grupos sociais 

relevantes vê e resinifica o papel da introdução de moedas sociais digitais nas experiências 

estudadas, dentro de uma lógica de análise de capacidades humanas e de desenvolvimento 

humano, de acordo com Sen (1999). Ademais, foi utilizado o conceito de comunidade/ 

sociedade de Tönnies (2001) para buscar esclarecer se a tecnologia influencia, se é 

influenciada ou se é inerte em sua relação com conceitos comunitários e sociais, nas duas 

experiências estudadas. 
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APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

2.16 Dados gerais 

É preciso fazer um adendo importante antes de começar per se a apresentação dos casos de 

Maricá e Timon. Enquanto, de alguma forma, Maricá obteve êxito na implantação de uma 

moeda social digital (que como veremos posteriormente, somente foi possível ao custo de 

descaracterizar a própria noção de moeda social), a experiência em Timon não deu certo. 

Dessa forma, cabe ao leitor, nas próximas páginas, observar os dois casos sob o seguinte 

prisma: Timon, MA é um caso de uma tentativa de implantação de uma moeda social digital 

em uma comunidade carente e pequena, em escala reduzida e que não deu certo; ao mesmo 

tempo, Maricá, RJ é um caso de implantação de uma moeda social digital em uma sociedade 

com abrangência municipal, em média escala, e que, de alguma forma, obteve êxito. Assim, 

segue uma descrição breve, porém detalhada, dos dois casos estudados. 

Os dois munícios, conforme colocado anteriormente, foram escolhidos por suas semelhanças 

e, ao mesmo tempo, por serem casos opostos no sentido de um envolver um banco 

comunitário municipal e outro, um banco comunitário de bairro. A seguir, verificamos alguns 

dados gerais dos dois munícios para, em seguida, entrarmos em uma apresentação mais 

específica de cada um. Como percebemos, apesar do número da população ser similar, Timon 

recebe muito mais recursos do Bolsa Família do que Maricá. Esta última, por sua vez, tem 

maior repasse intragovernamental por causa dos royalties do petróleo da Bacia de Campos, 

resultando em maior receita para o município.  
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2.16.1 Informações comparativas socioeconômicas dos dois municípios 

 

 

Gráfico 1. População estimada de Timon e Maricá em 2014 
Fonte: IBGE Cidades. Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em 17 fev. 2015 

 

 
Gráfico 2. Recursos do Bolsa Família - Timon e Maricá em 2014 (RS mn) 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social/Portal da Transparência da CGU. Disponível em 
<http://www.portaltransparencia.gov.br>. Acesso em 17. fev. 2015 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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Gráfico 3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 2010 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013>. 
Acesso em 17 de fevereiro de 2015 

 

  

Gráfico 4. Receita dos municípios de Timon e Maricá em 2013 (R$ mn)  
Fonte: Siconfi do Tesouro Nacional em < https://siconfi.tesouro.gov.br>. Acesso em 17 de fevereiro de 
2015 
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2.17 Timon, MA: o caso do rio cortado pela ponte José Sarney  

Figura 3. Caminho entre o centro de Timon e o Parque Alvorada, com Teresina à  direita 
do mapa  
Fonte: Google Maps. Disponível em <https://maps.google.com>. Acesso em 17 fev. 2015 

 

Timon é uma cidade maranhense que se encontra perto do Rio Parnaíba, com uma extensão 

de 1.764 quilômetros quadrados22. Esse rio faz divisa com a cidade de Teresina, no Piauí, 

sendo atravessado pela ponte José Sarney. Em paralelo, Timon encontra-se a 426 km de 

distância de São Luís, constituindo-se em uma cidade, muitas vezes, mais próxima das 

características culturais, de comércio e da economia de Teresina no Piauí que de seu próprio 

estado, o Maranhão. 

                                                 
22 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Acesso em 17. fev. 2015.  
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O fato de haver uma grande extensão territorial com a população espalhada pelos mais 

diversos cantos e recantos da cidade gera uma densidade habitacional de aproximadamente 89 

hab/ km223. Essa característica dificulta políticas públicas de transporte, moradia, saúde e bens 

públicos em geral, dada a quantidade de munícipes dispersos por toda a região, tanto em áreas 

urbanas como rurais. Além disso, muitos bairros, devido à longa distância do centro, como é o 

caso do Parque Alvorada e da comunidade rural do Bambu, abrigam moradores que trabalham 

em Teresina e, consequentemente, gastam sua renda lá. Em Timon existe apenas uma empresa 

de ônibus, chamada “Dois Irmãos”, cujas frequência e qualidade das linhas são pouco 

satisfatórias. 

Sendo uma cidade antiga, conta com longa história e tradição cultural, política e religiosa, o 

que se percebe pelo caráter provinciano e pelo declarado apego que os cidadãos ainda têm 

junto ao prefeito e a entidades eclesiásticas, em especial, nos bairros mais afastados. 

Novamente como exemplo, no Parque Alvorada, o padre Dinis, um senhor com seus pouco 

mais de 60 anos, é, senão a maior, uma das maiores lideranças comunitárias do lugar. No 

bairro rural do Bambu também verificou-se o mesmo fenômeno de líderes comunitários 

carismáticos e expoentes. Nesse caso, o Mestre Keleu era quem agregava os anseios e 

necessidades da comunidade. Ao mesmo tempo, o prefeito Luciano Leitoa (PSB) 

(ELEIÇÕES, 2012), com 42 anos e presidente do partido no Maranhão, vem de uma longa 

tradição política, uma vez que seu pai também foi prefeito da cidade.24 

Quando se pensa em termos de história da cidade, verifica-se que esta perpassa não somente 

as políticas de decretos e demarcações típicas do século XIV, como também o fator religioso 

sempre atrelado ao bojo da sociedade local. De acordo com o sítio eletrônico da prefeitura: 

A cidade de Timon foi originada a partir da povoação de terras que 
limitavam São José das Cajazeiras. Esse pequeno povoado, mais tarde, foi 
elevado à categoria de Vila, através do Decreto N.º 50, de 22 de dezembro 
de 1890, assinado pelo então primeiro vice-Governador do Estado do 
Maranhão, o Bacharel José Vianna Vaz. O povoado passou, a partir de 
então, a ser chamado Vila de Flores, tendo seus limites discriminados um 
ano depois por José Vianna Vaz através do Decreto N.º 61, de 02 de 

                                                 
23 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Acesso em 17 fev. 2015.  
24 Apesar deste assunto ser melhor tratado posteriormente no capítulo de análise, é interessante notar como 
comunidades pequenas ainda preservam de forma muito forte o senso de lideranças comunitárias – algo que em 
grandes cidades já pouco faz sentido. 
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fevereiro de 1891.Três anos depois, no entanto, devido ao fato de Flores não 
possuir uma infraestrutura que atendesse às exigências básicas para 
funcionar como Vila, como prédios públicos onde se pudesse alocar a 
Câmara do Júri e cadeia pública, o Decreto N.º 50 foi anulado pelo então 
Governador, o Bacharel Alfredo da Cunha Martins, através da Lei N.º 38 de 
1º de maio de 1893. Somente em 05 de março de 1896, a lei N.º 123, 
assinada por Manoel Ignácio Belfort Vieira, Governador do Estado do 
Maranhão, restabelecia o termo judiciário de Flores, que voltou assim à 
condição de vila. Agora, Flores atendendo às exigências legais, prevalecendo 
Decreto N.º 50 de 22 de dezembro de 1890. De Flores a Timon Foi em 1922, 
na administração do Coronel Ribeiro Albuquerque, que a Vila passou a 
cidade, através da Lei N.º 1139, quando governava o Estado o Dr. 
Godofredo Mendes Vianna. Foi nessa época que o Coronel Firmo Pedreira 
doou para o patrimônio da cidade a área de um quilômetro quadrado de terra, 
onde se edificou o primeiro templo católico - uma capela de pedra, edificada 
pelo próprio Coronel José Ribeiro de Albuquerque. Hoje, Timon possui uma 
população de 161.721 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística de 2013. (Prefeitura de Timon, 2014, acesso em 
31/12/14) 

2.17.1 Comércio e população: a dependência de Teresina 

Dados de 2014 apontam que Timon tem uma população residente estimada em 164 mil 

habitantes (IBGE, 2014)25. Em 2010, a cidade tinha 20.237 pessoas vivendo na zona rural e 

135.133 na zona urbana (IBGE, 201026). Em termos de comércio, em 2012 o município tinha 

1.557 empresas atuantes (IBGE, 2012)27, nas quais 11,5 mil pessoas trabalhavam de forma 

assalariada, apesar de serem 13 mil o número total de pessoas ocupadas, recebendo uma renda 

média mensal de 1,9 salários mínimos ou, aproximadamente, R$ 1,18028 reais (IBGE, 2012). 

A diferença explica-se por questões de formalidade e diferentes tipos contratuais 

empregatícios.  

De acordo com informações repassadas por membros do Banco do Nordeste, em Timon 

existem 23 mil famílias dentro do perfil necessário para receber o Bolsa Família, sendo que 

somente 19,5 mil, de fato, recebem o benefício. Em resumo, de acordo com a fonte 

entrevistada do banco, 63% da população vive na pobreza. 

                                                 
25 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Acesso em 17. fev. 2015.  
26 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Acesso em 17. fev. 2015.  
27 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Acesso em 17. fev. 2015. 
28 Fonte: Guia Trabalhista (GUIA TRABALHISTA). Acesso em 17. fev. 2015. 
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Assim, ainda com características de uma cidade pequena e pobre, a rua principal no centro do 

município é onde ocorre a maior parte do comércio que, apesar de ainda incipiente, demonstra 

crescimento. No sentido de incrementar a atividade, há iniciativas do poder público com 

órgãos do terceiro setor, como é o caso de uma parceria com o Sebrae para capacitação de 

pequenos e médios comerciantes. A confecção e a venda de roupas, assim como o comércio 

em geral, é o que move a vida de grande parte dos moradores. Apesar disso, um dos principais 

projetos municipais é a criação do Distrito Empresarial, que tem como objetivo atrair 

indústrias e outros empreendimentos para a cidade, gerando impostos municipais, renda e 

empregos. De acordo com o prefeito Luciano Leitoa, “O Distrito será um atrativo de novas 

indústrias e empresas que contribuirão para o desenvolvimento da cidade. Será mais um 

elemento de transformação para o município” (TIMON, 2014a). 

Não se pode estimar com precisão quantos habitantes de Timon trabalham em Teresina ou 

gastam seu dinheiro lá, mas dados coletados em campo mostram que 60% a 70% das pessoas 

ainda dependem da capital do Piauí. Ainda de acordo com as mesmas entrevistas, a ordem 

média dos dispêndios dos cidadãos se dá com alimentação, vestuário e diversão. Um outro 

dado interessante é a quantidade de servidores públicos existentes em Timon. São 6.000 

funcionários públicos no município, sendo que destes, 2.000 são comissionados, ou seja, uma 

boa parte da população economicamente ativa se emprega no setor público. 

Como já mencionado, Timon ainda é uma cidade pouco desenvolvida. Logo no centro 

comercial, encontramos diversas lojas de pequeno e médio porte. Há um mercado de peixes 

logo na entrada, bancos, correspondentes bancários, e, em especial, uma loja que chamou 

muito a atenção dos pesquisadores: o Armazém Paraíba.  

Esta é uma loja de departamentos que vende desde eletrodomésticos até roupas e outros bens 

de consumo. Mas a exemplo de outros comércios famosos, fornece crédito para seus clientes 

mesmo sem comprovação de renda, permitindo que se efetuem compras no estabelecimento e 

fora dele, utilizando o cartão Credishop. Pesquisas realizadas dentro do GVcemf em parceria 

com a Fundação Bill e Melinda Gates já demonstram ser esta uma tendência (GONZALEZ et 

al., 2014), isto é, cartões de crédito emitidos não por bancos comerciais onde os clientes têm 

contas correntes, mas sim por lojas e estabelecimentos do varejo que possuem uma 
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proximidade maior com o consumidor e, assim, conseguem instituir melhores políticas de 

crédito, mesmo para trabalhadores informais ou com fluxo de renda variável. 

Ainda sobre o Armazém Paraíba, o que chamou a atenção foi que em quase todas as 

conversas com cidadãos, populares e transeuntes na rua, em todos os bairros, a maior parte da 

população afirmou ter e ser usuária do cartão de crédito da rede de varejo. Talvez a forma 

mais significativa de inclusão financeira na cidade seja, assim, esse cartão de crédito. Por 

outro lado, o da oferta, a maioria dos comércios visitados, inclusive nos bairros mais pobres, 

como o Parque Alvorada, e mesmo os de menor porte, aceitavam o cartão Credishop, 

acionado por máquinas de cartão de crédito/ débito conectadas à rede 3G ou GPRS com chips 

das operadoras Claro, Vivo ou Oi, sendo o uso, assim, indiscriminado. A taxa de juros 

cobrada é de 8% ao mês, e segundo a vendedora do Armazém Paraíba, “o Credishop não 

exige comprovação de renda. Só é necessário comprovante de residência, CPF e RG para 

solicitar um cartão”. Além disso, “nos casos em que a renda não é comprovada, o limite é de 

R$200 à vista e R$300 parcelados”. Ainda de acordo com ela, "Se você for pagando 

direitinho, aumentam seu limite, e foi de uns 2 anos para cá que o pessoal passou a ter o 

cartão”. Apesar das altas taxas de juros, o Credishop parece ser a alternativa mais próxima do 

microcrédito para as pessoas mais pobres da cidade. 

 

Figura 4. Anúncio de propaganda do cartão Paraíba  
Fonte: Sítio Armazém Paraíba. Disponível em 
<http://www.armazemparaiba.socic.com.br/cartao -paraiba.php>. Acesso em 17 de 
fevereiro de 2015 
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O comércio parece estar em processo de desenvolvimento no município, com novos 

estabelecimentos abertos nos últimos anos, inclusive com oferta de produtos e serviços que 

antes somente havia em Teresina. É o caso de bancos e farmácias. Conforme um morador, 

"De três anos pra cá já tem muito comércio que antes só existia em Teresina e agora já tem 

em Timon (como farmácias e bancos)". Para outro, “nos últimos quatro anos tem crescido 

bastante o comércio aqui, e o principal é a confecção. Mas tem muita coisa aqui que deixa a 

desejar. Muitas lojas fecham porque não sabem manter o cliente, pedir o que os clientes 

compram".  

Faltam serviços em Timon. Uma das moradoras, por exemplo, afirmou que “ainda não há 

lojas aqui que vendem calçados, roupas para bebê e móveis". Para outro cidadão, “Quando é 

pra fazer compra melhor ou mais cara, o pessoal vai pra Teresina". E no caso de um 

comerciante dono de uma farmácia, “compensa eu [dono de uma pequena farmácia] comprar 

em uma das grandes redes [de farmácia] do que comprar no distribuidor de medicamentos". 

Ademais, mesmo com o advento do crédito pelo Credishop, o comerciante vende R$ 1.000 

reais por mês através dessa modalidade, representando por volta de 5% a 10% das vendas, o 

que parece uma figura alta para o tipo de comércio observado. 

Em termos de serviços financeiros, existem agências do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal no município, além de um caixa 24 horas, observado dentro de uma 

farmácia. Correspondentes bancários foram vistos sendo utilizados, em sua maioria, para o 

pagamento de contas, conforme é esperado do próprio modelo, que tem por objetivo prestar 

serviços financeiros para a população de baixa renda (DINIZ, 2007). 

Em específico no bairro Parque Alvorada, o comércio é muito pouco desenvolvido. O fluxo 

de mercadorias e dinheiro, percebe-se, é lento e de baixa escala. Poucas mercadorias e 

produtos são vendidos, e a maior parte dos moradores trabalha em Teresina ou na construção 

civil, como pedreiros. Como coloca Ramada-Sarasola (2012), a falta de um meio de 

pagamento eletrônico pode diminuir a velocidade de multiplicação monetária local e, logo, o 

multiplicador monetário local, gerando mais pobreza 

Se por um lado percebe-se um claro esforço do setor privado e da prefeitura para desenvolver 

a economia da cidade, verificam-se, por outro, ainda dois problemas principais. O primeiro é 

a necessidade de trazer divisas para o município e empregos de qualidade, com maior valor 
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agregado. Para isso, está sendo feito o Parque Empresarial de Timon, em parceria com o 

governo do Estado. Em uma área total de 120 hectares, espera-se que centenas possam se 

instalar, oportunizando inversões na ordem de meio bilhão de reais, o que resultaria em algo 

por volta de três mil empregos diretos no município (TIMON, 2014b). Com esse tipo de 

iniciativa, o poder público indica uma solução direta de geração de empregos e renda maciça 

na cidade, em uma abordagem mais “top-level”. O segundo é evitar a fuga de divisas para 

Teresina e manter a riqueza dentro da comunidade. Neste caso, o projeto dos bancos 

comunitários como moedas sociais digitais seria parte da solução. 

2.17.2 O Banco Comunitário e a Associação Daniel Comboni 

O Parque Alvorada é um bairro pobre dentro de Timon. Apesar da distância relativamente 

pequena até o centro da cidade – 4,1 km – a viagem de ônibus demora pelo menos 50 

minutos. O transporte é precário e com intervalos pouco regulares, o que significa que os 

ônibus demoram para passar e, além disso, custam caro para o poder de compra da população: 

R$ 2,10 de acordo com relatos dos moradores. 

O bairro é pobre – assim como no sentido colocado por Sen (1999). Faltam às pessoas 

capacidades básicas para materializarem o tipo de vida que gostariam, nem que este fosse o 

desejo de ter acesso aos bens e serviços mais básicos possíveis. 

No período inicial de quase um dia que passamos somente visitando a escola e o bairro, 

aspectos discursivos e não discursivos puderam ser observados. O primeiro deles é que a 

maioria da população do bairro trabalha em Teresina, uma vez que o transporte público para 

lá é mais rápido e fácil. Quem trabalha no bairro está dentro do comércio ou na construção 

civil, normalmente, como pedreiros ou ajudantes de obra. 

Enquanto a maior parte do comércio da região é de baixa escala e pouco volume agregado, a 

velocidade de circulação da moeda é pequena. Por diversas vezes passamos pelas lojas e 

pequenos comércios e observamos um baixo fluxo de compras, mesmo que com valores 

baixos e artigos simples. 

Os comércios do Parque Alvorada – quase todos concentrados em uma mesma rua – tinham 

máquinas de cartão de crédito/ débito, POS, que aceitavam a maior parte das bandeiras 
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conhecidas, como Visa e Mastercard, porém, em sua maioria, eram utilizadas para receber 

pagamentos com o cartão CrediShop, uma bandeira private label disponibilizada por uma 

rede de varejo local chamada Armazém Paraíba. 

Um fato interessante em municípios pequenos ou comunidades de pequeno porte é a 

existência de um ou mais líderes claramente influentes na região, como é o caso do bairro 

Parque Alvorada, onde o padre Dinis era mais que um líder, e sim a própria encarnação das 

bem-feitorias e da canalização das necessidades dos moradores. E isso por razões 

justificáveis: por intermédio da associação Daniel Comboni, o sacerdote ergueu praticamente 

sozinho a escola Mãos Dadas, inaugurada no Parque Alvorada em 15 de março de 2000, dia 

natal de São Daniel Comboni santo inspirador da causa (PROJETO EDUCATIVO MÃOS 

DADAS, 2014). 

Atualmente, a escola conta com aproximadamente 800 alunos, de acordo com os funcionários 

da instituição, abrangendo por volta de 500 famílias da comunidade – apesar de alguns alunos 

vindos de outros bairros devido à reputação que ganhou, a instituição, dentro do município. 

Por causa da religião e da importância da escola para as famílias, o senso de comunidade 

existente no Parque Alvorada é muito forte. As pessoas se conhecem e participam de reuniões 

no local, além de irem frequentemente à missa. 

Mais que uma escola, a Associação Daniel Comboni pode ser tida como o coração do Parque 

Alvorada, assim como o padre Dinis é mais que um mero gestor, mas um líder comunitário de 

fato, daqueles capazes de uma dominação carismática, a quem todos no Parque Alvorada 

conhecem, respeitam e admiram. 

O projeto Mãos Dadas recebia recursos vindos da Itália, devido a ligações do padre Dinis com 

instituições de fomento europeias. Além disso, contava com contribuições simbólicas dos 

alunos. O poder público, às vezes, investia recursos no projeto que, no entanto, não se 

mantinha dependente da prefeitura. Porém, no momento da pesquisa de campo, os recursos 

financeiros estavam com os dias contados, sendo real a possibilidade da falta de verba e do 

fechamento da escola. 

Por outro lado, ao comentar sobre a adoção de uma moeda social e sobre o projeto dos bancos 

comunitários, uma das professoras da escola afirmou que “75% das pessoas têm celular” e 
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que aquelas que não têm “é por opção, pois não gostam da tecnologia”, sendo que mesmo 

entre os professores, “alguns somente utilizam o celular para fazer ligações, e não enviam 

SMS”.  

Existe, portanto, no mínimo, uma tendência ou pré-disposição ao uso da tecnologia dentro do 

Parque Alvorada, em especial, no círculo de pessoas da Associação Daniel Comboni.  

Em contrapartida, há uma vontade clara da prefeitura de, apesar de já possuir um projeto 

desenhado para o banco comunitário e a moeda social digital na região, dentro da lógica de 

economia solidária, fazer com que esse processo ocorra de baixo para cima (do termo 

original, em inglês, bottom-up). 

Esse fato evidencia que a prefeitura de Timon decidiu desenvolver uma política de geração de 

renda que pudesse atingir diretamente as comunidades mais carentes da cidade, em especial, o 

Parque Alvorada e o bairro rural de Bambu. A ideia seria criar, com base na lógica da 

economia solidária, um ou dois bancos comunitários na cidade, que pudessem atender por 

volta de 27 mil famílias, significando quase 60% da população. A prioridade era o Parque 

Alvorada. Como fonte de financiamento e suporte técnico, a prefeitura, na figura de Luciana 

Mari Tsukada, diretora de comercialização e acesso ao crédito de Timon, que é parte da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município (SEDETUR), buscava 

parcerias ainda iniciais com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES).  

Economia solidária é descrita, de acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego 

(BRASIL, 2015a), como sendo:  

Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e 
trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar 
vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada 
um pensando no bem de todos e no próprio bem. A economia solidária vem 
se apresentando, nos últimos anos, como inovadora alternativa de geração de 
trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma 
diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes 
de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, 
prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo 
solidário. Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto 
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de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e 
crédito, organizadas sob a forma de autogestão (BRASIL, 2015a). 

Em julho de 2013, o projeto ainda estava sendo planejado de forma embrionária pela 

SEDETUR, em algumas frentes principais:  

x criação de um ou dois bancos comunitários, com aporte de recursos iniciais (a ideia inicial seria prover 
um banco para o Parque Alvorada e outro para a área rural, o qual, ao final, foi “deixado de lado”); 

x desenvolvimento da moeda social digital mediante o uso de telefones celulares e créditos pré-pagos; 
x o próprio entendimento do que seria uma moeda social e, enfaticamente, da necessidade eletrônica do 

uso do celular no lugar do papel-moeda; 
x uso do modelo do Quênia, segundo o qual créditos de celular poderiam ser convertidos em moeda e 

vice-versa (MAS; RADCLIFFE, 2010; JACK; SURI, 2011); 
x realização de parcerias com empresas de telecomunicações para implantação do sistema de pagamentos 

móveis por celular; 
x mapeamento da demanda para os empreendimentos solidários a serem criados, da conscientização do 

que seria economia e comercialização solidária; 
x pagamento dos funcionários públicos, ou ao menos de seus benefícios, em forma de uma moeda social 

eletrônica; 
x pagamento de fornecedores com moeda social eletrônica (por exemplo, créditos relativos à Nota Fiscal 

Paulista em São Paulo); 
x combate a uma restrição do Banco Central do Brasil que diz que somente podem haver moedas sociais 

para circulação em comunidades com até 50 mil habitantes, de acordo com informações dadas pela 
secretaria; 

x atendimento a 27 mil famílias ou 60% da população; 
x utilização do bairro do Parque Alvorada, mais especificamente, a Associação Daniel Comboni e a 

Escola Mãos Dadas, como projeto-piloto para criação do banco comunitário, implantação da moeda 
social digital e mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários a serem ali desenvolvidos; 

x abertura no bairro do Bambu, de caráter mais rural, de um banco comunitário de estímulo aos 
agricultores, projeto, entretanto, postergado para um segundo momento devido à falta de comunicação e 
organização dos agricultores por questões de ordem geográfica; 

x realização de um planejamento estratégico com os membros da Associação Daniel Comboni e da 
Escola Mãos Dadas englobando as principais diretrizes e objetivos de se ter um banco comunitário 
dentro do Parque Alvorada, em especial, na visão dos envolvidos; 

x estruturação de 12 empreendimentos individuais com potencial para ampliação, a serem posteriormente 
submetidos a um curso, tendo como projeto final um plano de negócios; 

x criação de um fundo rotativo visando à alocação de recursos financeiros, humanos e produtivos dentro 
da lógica das Finanças Solidárias; 

x organização da comercialização solidária, em especial, para aumentar a renda de artesãs, com incentivo 
à organização por associações. 

Quadro 12. Objetivos planejados para os bancos comunitários e a moeda social eletrônica  

 

A questão da moeda social digital, idealizada para servir-se de pagamentos móveis, era um 

dos componentes que ajudavam a transformar o projeto num caso único e inovador no Brasil, 



67 

  

além de facilitar a circulação do dinheiro dentro da comunidade. Isto, porque o principal 

problema identificado pela prefeitura e colocado pelos próprios moradores do Parque 

Alvorada era que o dinheiro não ficava no bairro, pois com o comércio pouco desenvolvido, 

os moradores acabavam gastando sua renda em outras regiões, diminuindo o fluxo monetário 

local e a velocidade de circulação da moeda dentro da comunidade. Sem moeda é mais difícil 

desenvolver o comércio local e o fluxo virtuoso decorrente, além de se criar riqueza e 

diminuir a pobreza em seu conceito mais amplo e estrutural, conforme colocado por Sen 

(1999). A moeda social digital, nesse sentido, poderia ir ao encontro do que coloca Ramada-

Sarasola (2012), ao especular sobre a possibilidade de moedas sociais digitais aumentarem o 

multiplicador monetário local. Assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

de Timon (SEDETUR), em conjunto com a prefeitura, passou a estudar possíveis arquiteturas 

para a criação de um programa de economia solidária no munícipio, além de possíveis fontes 

de financiamento com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e organismos 

multilaterais. Feito isso, o próximo passo, de acordo com a SEDETUR, seria cooptar atores 

para, mais que aderir ao projeto, dele se apropriarem e difundi-lo.  

No entanto, apesar das seguidas tentativas da prefeitura e da associação Daniel Comboni para 

colocar “de pé” tanto o banco comunitário como a moeda social digital, em um esforço mais 

bottom-up, as informações que os pesquisadores deste projeto obtiveram, até o presente 

momento, é que nem o banco comunitário, sequer a moeda social eletrônica, haviam saído do 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Imagens ilustrativas da visita de campo: o caminho para o Parque Alvorada   
Fonte: elaboração própria   
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2.18 Maricá, RJ: o caso da Moeda Mumbuca 

 

Figura 6. Caminho entre o Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro e Maricá de carro  
Fonte: Google Maps. Disponível em <https://maps.google.com>. Acesso em 17 de fevereiro 
de 2015 

 

Maricá, além de fazer divisa com Niterói, RJ, tem uma longa extensão, com 46 km de costa, 

abarcando nove praias oceânicas que circundam seu solo. A cidade, fundada em 26 de maio 

de 1814, tem um território de 362,571 km que se divide em quatro distritos principais: Maricá 

(onde fica o centro em si do município), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu29. De acordo com o 

IBGE, a população estimada em 2014 é de 143.111 habitantes, gerando uma densidade 

demográfica de 351 hab/ km2 (em termos comparativos, Timon conta com uma taxa de 89 

hab/ km2). Logo, apesar da distância entre os bairros ser considerável, de aproximadamente 

uns 25 minutos de carro e provavelmente uma hora ou mais de ônibus entre o centro e os 

                                                 
29 Os dados para essa seção foram retirados, de maneira conjunta de quatro fontes principais: da Wikipedia 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Maricá), do Relatório de Pesquisa do Projeto Conexão Local em Maricá, escrito 
pelos alunos Henrique Freitas e Olavo Egydio com tutorial de Irina Cezar, a quem este autor presta seus 
agradecimentos, do IBGE (http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330270) e também da própria 
pesquisa de campo realizada pelo autor. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330270
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bairros mais afastados, como Inoã30, a cidade conta com uma densidade populacional, em 

especial no centro, razoável, permitindo que a implantação e disseminação de políticas 

públicas seja feita de forma mais fácil. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), houve uma evolução importante nas últimas décadas31. A desigualdade 

passou de 0,56, de acordo com o índice de Gini, para 0,49 em 2010, sendo que, ao mesmo 

tempo, o índice de Gini da renda domiciliar per capita em Maricá passou de 0,56 em 1991, 

para 0,5098 em 2010, segundo informa o DATASUS (BRASIL, 2015b). 

Relatos de autoridades e funcionários municipais, assim como dos próprios gestores do Banco 

Palmas, contam que uma parte razoável da população é beneficiária do Bolsa Família, e que 

isso ajudou na redução da pobreza extrema do município. Do total dos recursos do Bolsa 

Família destinados ao estado do Rio de Janeiro em 2014, de R$ 1,4 bilhões de reais, Maricá 

recebeu R$ 9 milhões32. Considerando que o valor desse benefício é de R$77 reais/ mensais 

por família 33  (com alguns ajustes dependendo do número de filhos, entre outras 

condicionantes), poder-se-ia chegar a um número de, no máximo, 9,8 mil famílias dentro do 

Bolsa Família, mensalmente. Considerando-se, apenas como um exercício simples, quatro 

filhos por família, teríamos 27% da população de alguma forma vinculada ao programa de 

transferência condicionada do Governo Federal. 

Assim, Maricá é um território com extensão razoável, população de níveis médios, e que vem, 

ao longo dos últimos anos, melhorando em termos de desigualdade e combate à pobreza. 

Porém, a partir da descoberta das bacias do pré-sal na costa de Maricá, o munícipio viu suas 

receitas subirem drasticamente devido aos royalties do petróleo. De acordo com o Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro34 e também com o site “Meu 

Município35”, em 2013, o total de receitas locais alcançou R$ 396,7 milhões de reais. Dentro 

das receitas correntes, ou seja, 99,36%, que representam praticamente o todo do que entra do 

município, 73,11% correspondem a repasses feitos via receitas intragovernamentais. Dentro 
                                                 
30 Este pesquisador, junto com o Prof. Adrian Cernev fizerem este exercício de carro entre o centro da cidade e 
alguns dos bairros mais afastados para ver, entre outras coisas, o tempo de viagem. 
31Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2015). Acesso em 17. fev. 2015. 
32 Fonte: Controladoria Geral da Uniao (BRASIL, 2015c). Acesso em 17. fev. 2015. 
33 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL, 2014). Acesso em 17. fev. 2015. 
34 Fonte: Tesouro Nacional (BRASIL, 2015d). Acesso em 17. fev. 2015. 
35 Fonte: Meu Município (2015). Acesso em 17. fev. 2015. 



70 

  

dessas receitas, por fim, 51,64% são advindos diretamente dos royalties do petróleo, chegando 

a R$ 94 milhões de reais, o que significa 28% do total das receitas do munícipio. De acordo 

com o relatório do Conexão Local, em 2014, a receita dos royalties subiu para R$ 112 

milhões de reais, e espera-se que continue subindo conforme a extração de petróleo for 

aumentando, tal como é esperado.  

É nesse contexto que o prefeito municipal decide destinar parte desse dinheiro para a 

população, de forma direta, por meio de uma moeda social digital. A moeda, chamada 

Mumbuca, faz parte de um projeto maior, elaborado em parceria com o Banco Palmas. A 

ideia era simples: por um lado, a criação de um banco comunitário, de mesmo nome, que 

permitiria também ofertar microcrédito aos pequenos comerciantes – respaldando assim, o 

lado da oferta. Por outro lado, transferências diretas, feitas em cartão de débito, similar (e 

complementarmente) ao Bolsa Família, porém, com a característica de somente permitir seu 

uso em estabelecimentos cadastrados pela prefeitura e pelo Banco Mumbuca. De acordo com 

os dados do Conexão Local, até meados de julho de 2014, R$ 2,276 milhões de reais haviam 

sido transferidos diretamente para o Banco Palmas, que então fazia a transferência para uma 

empresa adquirente de cartão de crédito, que contabilizava os valores nos cartões dos 

beneficiários.  

2.18.1 O Programa Municipal de Economia Solidária 

Esse esforço foi convertido no Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à 

Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá, criado pela Lei no 2.448, de 26 de 

junho de 2013. É, portanto, Maricá, o primeiro caso institucionalizado pelo Estado de uma 

moeda social que utiliza um meio digital de pagamento para permitir que o crédito depositado 

na conta do beneficiário seja utilizado somente dentro de determinada região geográfica, no 

caso, o município de Maricá, e somente nos estabelecimentos cadastrados. 

Conforme colocado no relatório do Conexão Local: 

A Bolsa Mumbuca é uma transferência de renda direta às 9.000 famílias 
cadastradas que vivem com uma renda familiar de até um salário mínimo por 
mês ou com algum membro familiar com algum tipo de deficiência. No 
começo do Programa cada família recebia 70 Mumbucas – equivalente à 70 
Reais – por mês e a partir de maio o valor passou para 85, sob a justificativa 
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de que as 15 mumbucas adicionadas pudessem ser gastas nas peixarias 
credenciadas, para incentivar o setor - embora o valor possa ser gasto em 
qualquer comércio credenciado -, dessa forma pretende-se aumentar 
progressivamente o repasse até chegar em 300 mumbucas até 2016. 
(Conexão Local, 2014) 

Em tese, o beneficiário não pode converter o valor em Mumbucas em dinheiro corrente. 

Porém, o comerciante que recebe o crédito pode. Até o momento em que o autor desta 

pesquisa esteve em campo, o fluxo de pagamentos era como segue: a prefeitura deposita o 

dinheiro na conta do Banco Palmas, que o transfere para a empresa ValeShop, responsável 

por realizar o pagamento na conta dos beneficiários. Estes, por sua vez, podem gastar o 

benefício, no caso, 85 mumbucas, dentro dos comércios cadastrados junto à prefeitura e ao 

banco comunitário Mumbuca. Já os comerciantes têm os créditos convertidos em reais, na 

base de um para um, e podem comprar seus bens e serviços em reais – portanto, dentro ou 

fora do município. Como percebe-se no diagrama a seguir, o fluxo, pelo menos até o 

momento, se aproxima mais de um projeto de transferência de renda que utiliza uma moeda 

social digital do que, propriamente, de um fluxo circular de desenvolvimento local, em linha 

com o que será apresentado posteriormente, sobre o papel individual, linear e mecânico que 

este programa gera. 

 

 

Figura 7. Fluxo do Mumbuca  
Fonte: elaboração própria 

 

O Banco Comunitário prevê que suas operações para oferta de microcrédito comecem num 

futuro não muito distante, em que o banco poderia oferecer até 15 mil mumbucas para 

pequenos comerciantes, profissionais autônomos, como cabelereiros, agricultores, pescados, 

entre outros. De acordo com o já mencionado relatório Conexão Local (2014), a taxa de juros 

cobrada seria de 0,25% ao mês, para acompanhar a inflação, e prazos de até 24 meses. 
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É, logo, um banco, com abrangência municipal, que recebe recursos públicos, para emprestar 

para alguns comerciantes e profissionais autônomos na forma de uma moeda social digital em 

cartão. Por definição, um banco municipal. 

Inicialmente, em especial na primeira visita de campo feita na experiência, foram 

identificados, assim como em Timon, a priori, alguns grupos sociais relevantes que poderiam 

ter visões distintas entre si. A seguir, descrevemos brevemente esses grupos para, adiante, 

justificar sua estratificação – Estado, Sociedade Civil, Beneficiários e Iniciativa Privada – 

similarmente ao caso de Timon. 

2.18.2 O Banco Mumbuca 

O Banco Mumbuca foi inaugurado um pouco antes de nossa visita de campo. No dia em que 

chegamos, o gestor do Banco ainda tentava instalar uma linha telefônica dentro da casa onde 

fica alojado o Banco Palmas. Ainda com foco em resolver problemas emergenciais, o Banco 

Mumbuca, naquele momento específico de nossa viagem, se incumbia da distribuição dos 

cartões para os beneficiários. Todos os sete empregados foram entrevistados, sem exceção. 

Ademais, na segunda visita de campo realizada pelos pesquisadores do Conexão Local, 

entrevistas foram realizadas com três funcionários.  

O Banco Mumbuca foi criado como um banco comunitário, a ser desenvolvido em parceria 

com o Banco Palmas de Fortaleza, e que, juntamente com a moeda social digital de mesmo 

nome, ofereceria, no futuro, microcrédito para os pequenos comerciantes e empreendedores 

locais.  

O gestor do Banco Mumbuca, Rodrigo, havia sido coordenador de controladoria na EBX, 

empresa do grupo do empresário Eike Batista, que depois veio a colapsar. Ele também já 

havia trabalhado em um banco comercial fazendo relatórios e atendimento. Foi observado que 

esse de perfil técnico pouco relacionado à concessão de microcrédito ou a atividades da 

economia solidária era comum também entre os outros funcionários do novo banco 

comunitário. 

De acordo com funcionários do próprio Banco, o que muda do modelo tradicional do Banco 

Palmas – e, por conseguinte do de Timon –, é que nesses casos a abrangência se dá dentro de 
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uma comunidade ou um bairro, e não uma cidade, como é o caso de Maricá. Além disso, em 

Maricá os próprios funcionários enxergam o banco como sendo um “projeto social ligado à 

prefeitura”, “um projeto de ajuda da prefeitura”, em que o “papel da moeda é diferente”. Da 

mesma forma, em Fortaleza, também dizem que o “Banco Palmas é um projeto de crédito 

comunitário”, enquanto que em Maricá “é focado nas famílias, como um Bolsa Família”.  

Os funcionários também acreditam que o que pode ser replicado em Maricá é a gestão de 

cursos de capacitação, do “financiamento de empresários”, de “grupos de mulheres que 

trabalham no artesanato”, e que seria possível, sim, criar um “senso de comunidade”, manter 

mais contato com a “associação de bairro”. Eles dizem que “apesar de tudo, a cidade ainda 

tem um clima de interior, onde todo mundo conhece todo mundo” e que a “população 

conhece os comerciantes”.  

Nesse contexto, ainda incipiente, de montagem das operações do Banco, em que os 

procedimentos se reportavam diretamente para o Banco Palmas em Fortaleza, o gestor do 

banco Mumbuca disse que “quando estabelecessem o sistema de microcrédito, que um 

sistema de TI ajudaria muito, pois padronizaria a operação. Porque isso tinha que ser 

informal, a regra tinha que valer para todos, que não podia ser pessoal, e que nesse sentido 

quando houvesse um sistema informatizado, que isso iria ajudar muito”. No mesmo sentido, 

uma das funcionárias do Banco, disse que quando “houver um sistema de TI para organizar 

tudo, isto irá ajudar muito”. No começo, havia mais de 1.500 cartões por dia para serem 

distribuídos”. A meta é ter 13 mil beneficiários.  

Apesar de todos os obstáculos, o projeto de uma moeda social digital em Maricá, conforme 

observado por esses pesquisadores, já estava em funcionamento, porém, de uma forma 

diferente dos mais diversos bancos comunitários do país que se utilizam da economia 

solidária como modelo, evidenciando-se, no projeto, um carácer completamente “top-down”. 

Partindo dessa descrição, têm-se alguns pontos a serem observados na história do Parque 

Alvorada: 1) os moradores trabalham em outra cidade ou em serviços de baixo salário; 2) o 

comércio é incipiente, porém aceita cartão de crédito, que por sua vez, tem grande penetração 

entre os moradores do bairro, garantindo-lhes assim, algum poder de compra; 3) as crianças, 

filhos dos moradores, são assistidas, em grande parte, pelo projeto Mãos Dadas, comandado a 

“mão-de-ferro” pelo padre Dinis; 4) apesar de existir um senso de comunidade e 
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pertencimento muito forte no bairro, a lógica de ajuda mútua ainda é incipiente entre os 

moradores e está sendo fomentada pela prefeitura; 5) ‘local’ significa ‘do bairro’ ou ‘da 

comunidade’; 6) o conceito de ‘social’ é coletivo, de caráter comunitário, em que o coletivo 

se põe acima do individual e todos devem ter as mesmas oportunidades, a fim de se diminuir a 

pobreza; 7) ‘digital’ significa ‘celular’, e se com isso, a prefeitura ganha em caráter 

operacional e político, para os moradores do bairro, trata-se apenas de mais um aspecto do 

projeto; 8) ‘desenvolvimento humano’ é melhorar a vida das pessoas em diversos aspectos, 

dando aos moradores oportunidades para terem vidas melhores. 
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ANÁLISE DOS CASOS 

Como ferramental metodológico, este trabalho se respalda e dialoga, também, com estudos 

prévios focados nos mesmos casos e/ ou atores sociais relevantes e/ ou experiências similares. 

Neste sentido, pode-se citar o caso do estudo realizado em Palmas com as pesquisas feitas por 

Diniz et al. (2013), a pesquisa realizada pelo Conexão Local em Maricá, posteriormente ao 

trabalho de campo realizado por este autor, juntamente com Adrian Cernev, nos casos 

mencionados na literatura sobre pagamentos móveis no Quênia, além de outros estudos e 

experiências correlacionadas.  

2.19 TIMON, MA 

Na sequência, serão apresentados os discursos dos principais atores sociais relevantes na 

pesquisa realizada em Timon, no Maranhão, para implantação de um banco comunitário com 

uma moeda social digital mediante o uso de celulares. No capítulo anterior havia sido feita 

uma divisão inicial dos principais grupos sociais relevantes para cada caso. Por uma questão 

metodológica, escolheram-se a priori grupos com discursos similares que, imaginava-se, 

poderiam ser entendidos a partir de uma ótica unificadora e/ ou diferente entre eles. Porém, 

após análise dos dados, fica claro que um dos principais achados no caso de Timon encontra-

se justamente no fato de que os grupos sociais relevantes de facto encontrados, seja por meio 

dos discursos, seja dos objetivos e necessidades, foram: o Estado, representado pela 

prefeitura, seus burocratas, secretários, diretores e corpo técnico; e a Sociedade Civil, 

representada pela associação Daniel Comboni, pela escola Mãos Dadas, pelos moradores e 

pelos alunos.  

O grau de coesão da comunidade do Parque Alvorada mostrou-se muito alto, em especial com 

relação ao frame de análise tanto dos professores, como dos moradores e dos próprios líderes, 

como o padre Dinis. E apesar de leves discordâncias eventuais, não se invalida essa 

conclusão. Por outro lado, quanto ao poder público e à prefeitura, os Frames de análise 

discursiva também mostraram-se muito homogêneos, apesar de certa falta de informação 

entre os envolvidos com relação a todos os aspectos do projeto. Em nenhum momento, 

porém, houve, ou ao menos pareceu haver, forte discordância com relação ao frame proposto 

e colocado em prática pela prefeitura, como um ator relevante. No mais, quando verificamos 
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o frame de transformação traduzido e resinificado pelos agentes do Estado, verifica-se, ainda 

de forma mais expressiva, uma translação com vias para um discurso único para 

transformação. 

Apesar do fato, que alguns poderiam argumentar, de ser possível classificar esses grupos em 

diversos subgrupos, inclusive tentando entender os conflitos entre eles, é do entendimento 

desta pesquisa que essa subdivisão pouco ou nada acrescentaria aos objetivos finais do estudo, 

ou seja, basicamente, entender como a tecnologia pode ou não ter influenciado conceitos 

profundamente arraigados no bojo social nos estudos de caso. Pelo contrário, a simplificação 

em apenas dois grupos vem facilitar e deixar mais claros os pontos principais a serem 

levantados. 

2.19.1 O discurso do Estado 

No que concerne ao grupo social representativo do Estado, conforme já exposto, o projeto em 

Timon é essencialmente governamental. Luciana Mari Tsukada é diretora de comercialização 

e acesso ao crédito de Timon, um setor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo do município (SEDETUR). Vinda de Campinas, SP, depois de um tempo de estudo 

no exterior, ela e o secretário da pasta Victor Saraiva tinham o claro intento de incentivar o 

desenvolvimento econômico e social do município empregando diferentes iniciativas, entre 

elas, um modelo de bancos comunitários e moedas sociais.  

O objetivo da prefeitura, ou melhor, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

do município, era fomentar um discurso de comunidade dentro de um bairro específico, 

escolhido como projeto-piloto para a introdução de um banco comunitário e de uma moeda 

social digital, chamado Parque Alvorada, dentro da lógica da economia solidária e do 

microcrédito produtivo orientado (SINGER, 2002). Outras regiões estavam em estudo, 

inclusive uma área predominantemente agrícola, podendo o projeto, como objetivo final, 

espalhar-se por todo o município.  

Ao que parece, a Prefeitura de Timon decidiu por inovar um modelo de moeda social com um 

sistema de pagamentos móveis, considerando que esses dois modelos já existiam de forma 

separada, porém, ainda não haviam sido conjugados. Numa conversa com gestores 
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comunitários presentes ao Terceiro Encontro Nacional da Rede Brasileira de Bancos 

Comunitários, realizado em Fortaleza, CE entre os dias 12 e 15 de março de 2013, parece ter 

ficado mais clara para a Prefeitura de Timon a ideia das potencialidades do uso de uma moeda 

social digital no lugar do papel moeda. 

Em paralelo, há outras variáveis importantes no entendimento dos fatores de sucesso e/ ou 

fracasso desse projeto no que tange ao papel do Estado. Há uma clara influência do perfil dos 

gestores públicos diretamente envolvidos no projeto, tanto na relação com outros membros da 

secretaria e da prefeitura como também na execução do projeto em si, juntamente com a 

sociedade civil. 

Victor Saraiva tem um perfil distinto, tendo chance de obter educação superior em excelentes 

instituições e de morar fora por um razoável tempo, trazendo ares cosmopolitas para um 

município de características provincianas. Assim como é o caso de Luciana, que foi trazida 

para o projeto por influência do amigo. Os dois estudaram fora do país, onde se conheceram 

enquanto alunos de mestrado. Victor e Luciana são economistas. Ele, pela Universidade 

Federal do Piauí, ela, pela UNESP.  

Um fato importante, por estar associado a um certo distanciamento físico da cidade de Timon, 

é que os dois moravam em Teresina na época da pesquisa de campo e trabalhavam em Timon. 

Diferentemente dos outros membros da secretaria, eles demonstram qualificação e 

conhecimento acima da média dos gestores públicos municipais de prefeituras de médio e 

pequeno porte no país, conforme apontam Reis e Matos (2013), em um estudo sobre a 

necessidade de aprimoramento do quadro de servidores no país.  

Apesar do discurso do secretário sobre a questão operacional da moeda digital, o fato dela 

significar inovação parece ter sido essencial para o projeto, em especial pela dimensão 

política que a introdução de uma tecnologia desse porte poderia representar para o município. 

Em entrevistas realizadas com gestores da secretaria, ficam claros o papel que a inovação e a 

força do Estado desempenham na consecução desse tipo de projeto e o quanto “ideias novas” 

poderiam oxigenar o município, resultando em ganhos políticos. 

Para o secretário da SEDETUR Victor Almeida, “se não for eletrônico, não haverá moeda 

social”. Para ele, o simples fato de conceber uma moeda social em papel-moeda significa ter 



78 

  

de lidar com “falsificação, fragilidade do papel e um custo de cerca de 12 centavos por 

unidade [...]. Adotar uma moeda social digital pode representar uma chance única de Timon 

servir como modelo e ser o primeiro caso no Brasil a ter este tipo de iniciativa”. 

É nesse sentido, que a prefeitura, mais especialmente a SEDETUR, parece colocar a 

necessidade de associar um novo governo à implantação de novas ideias e projetos ousados, 

ainda que de difícil consecução junto à população. 

"Em Timon o primeiro passo sempre precisa sair do poder público", relata um dos gestores da 

secretaria. "A autoestima da população pode ser levantada com o projeto: é importante 

mostrar que deu certo em outros lugares e que nosso projeto tem diferenciais inovadores", 

coloca outro gestor público, fazendo referência ao M-Pesa executado no Quênia (MAS; 

RADCLIFFE, 2010).  

Implantar um projeto com características inovadoras, capaz não somente de produzir 

desenvolvimento humano, mas de melhorar a autoestima dos moradores do município 

possibilitaria ganhos substanciais tanto do ponto de vista político como pessoal para seus 

gestores.  

Na pesquisa de campo, foi verificado que muitos moradores, em especial os mais jovens, 

tinham aparelhos celulares, incluindo um alto percentual de smartphones, e que a rede de 

Internet Banda Larga com “WiFi”, assim como o sinal das operadoras móveis para Internet 

móvel, eram de boa qualidade e possuíam grande penetração entre os usuários, com uso 

intenso de aplicativos como Facebook e Whatsapp. 

 Assim, o Secretário de Ciência e Tecnologia de Timon aventou duas versões de pagamento: 

uma em forma de SMS (similar ao modelo queniano e de mais simples utilização em celulares 

com baixa tecnologia embarcada), e a outra em forma de aplicativo (mais apropriada para 

smartphones, em especial aqueles com acesso a redes sem fio “WiFi” e/ ou Internet móvel).  

Uma preocupação do secretário de Ciência e Tecnologia era que “caso fosse somente por 

SMS, [o sistema] se tornaria totalmente dependente das operadoras”. Por isso, a crença em 

um sistema misto como melhor opção, ressaltando a infraestrutura da cidade para receber a 

tecnologia. Seria, no entanto, muito importante uma forte conscientização da população mais 

carente, enfatizando a confiança no sistema. 
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"Culturalmente, de início, o projeto pode ser um choque, [...] Haverá resistência por parte da 

população. [...] Há preconceito do povo de Timon com a própria cidade e o próprio povo: 

baixa autoestima. [...] Vai ser difícil conquistar a aceitação", diz um dos gestores municipais. 

Ou seja, por um lado, há vontade da prefeitura em criar e colocar em prática um projeto com 

tecnologia de ponta e que permita criar a imagem de um governo “inovador”. Por outro, 

existe a questão das barreiras encontradas na própria população ou mesmo em como 

transmitir esse entusiasmo da prefeitura para a realidade diária dos moradores e futuros 

possíveis usuários. Percebe-se um interesse por parte da prefeitura em se autoafirmar como 

um bom governo, e, portanto, em obter capital poítico. De acordo com um morador da cidade, 

"O pai do Luciano [atual prefeito de Timon] já foi prefeito antes, e não fez nada de bom. Por 

isso as pessoas têm muita desconfiança da gestão do Luciano. Ninguém acredita muito. Ele só 

ganhou a eleição mesmo porque a ex-prefeita foi ainda mais incompetente." 

O prefeito Luciano Leitoa, por sua vez, reforça a ideia de criar um governo técnico com ideias 

novas: "Sofri muita resistência para compor as secretarias com técnicos ao invés de 

candidatos não eleitos" e "mostrar que os técnicos estão fazendo". Ao mesmo tempo, somente 

no dia de nossa visita ao gabinete do prefeito é que ele foi apresentado ao projeto de bancos 

comunitários e da moeda social digital. 

É interessante notar determinados fatores nos discursos mencionados. O primeiro, e talvez 

mais importante: parece haver, inicialmente, um espaço considerável entre os anseios e 

demandas da população e os interesses da prefeitura – que são de ordem desenvolvimentista, 

porém acima de tudo, políticos, e, paradoxalmente, técnicos, mecanicistas. Em seguida, para 

esse projeto, percebe-se uma clara necessidade de, para que funcione, que o poder público 

consiga não somente entregar um programa governamental tradicional, de tijolos e cimento, 

mas que também seja capaz de cambiar características intrinsecamente culturais da população. 

Levantar a autoestima, estimular a noção de coletividade, neutralizar o preconceito da 

população em relação à própria cidade, mostrar que o lugar pode inovar, dando exemplo de 

outros municípios: são discursos similares encontrados em campo que demonstram o papel 

que o Estado, e portanto seus burocratas, exercem na própria construção da coletividade.  

Por fim, os gestores e burocratas públicos, como um grupo social relevante, apresentam 

divergências entre si, tanto em termos de “como” e de “objetivos”, quanto em termos de 
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divergências com as próprias necessidades e Frames da sociedade civil, conforme 

verificaremos mais adiante. Apesar disso – e em função disso –, ver-se-á, ainda, uma tentativa 

quase reparada e/ ou coordenada de criar-se um discurso, um frame, de transformação para 

atingir os aderentes necessários da sociedade civil, o que resulta em uma nova configuração 

dos grupos sociais relevantes. 

2.19.2 O discurso da Sociedade Civil 

O projeto Mãos Dadas estava com severas dificuldades financeiras e, portanto, novas fontes 

de renda eram necessárias. Por causa disso, a prefeitura, em conjunto com o padre Dinis, 

propôs a criação de um banco comunitário na região, em específico, um banco comunitário 

gerido e criado pelos membros da Associação Daniel Comboni. Portadora de uma visão de 

sociedade e desenvolvimento próprias, a prefeitura queria criar um senso de comunidade em 

uma associação que já incorporara o conceito de Gemeinschaft36 em seu bojo. 

A prefeitura chegou com um projeto pronto, planejado durante meses pela diretora da 

Secretaria de Desenvolvimento Luciana Tsukada, de forma isolada, porém, que demonstrava 

ser ainda muito embrionário. A ideia era passar o projeto para a associação, que criaria um 

banco comunitário provedor de microcrédito produtivo orientado pois, segundo a responsável 

pelo projeto, “para que o banco comunitário desse certo, seria preciso que houvesse uma 

união das pessoas e dos moradores e que estes criassem o banco, que os próprios moradores e 

membros da associação tivessem propriedade do projeto.” A exigência seria seguir as 

diretrizes e o planejamento da prefeitura, que arcaria com o capital inicial. 

                                                 
36 Gemeinschaft and Gesellschaft são tipos ideais de organizações sociais, elaborados pelo soliólogo alemão 
Ferdinand Tönnies em seu trabalho Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887 (BRITANNICA, 2015). Acessado em 
17 fev. 2015.  
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A escola deveria utilizar o dinheiro proveniente do microcrédito para gerar renda na 

comunidade, por exemplo, criando uma padaria com recursos físicos já existentes dentro da 

escola, entre outros projetos que atendessem às demandas da população local, após o 

mapeamento dos empreendimentos solidários. 

Independentemente do banco comunitário, entretanto, um dos pontos fundamentais para o 

projeto de bancos comunitários da prefeitura de Timon era que a moeda social pudesse tornar-

se circulante por meio de pagamentos móveis pelo celular, ideia que foi levada para a 

associação, que logo de início se mostrou animada com a tecnologia.  

 “Ao contrário do Banco do Brasil, que tem um interesse individual, o banco comunitário tem 

um interesse coletivo, ele é mais humano, ele vai poder gerar emprego, vai poder gerar 

renda”, a “moeda vai circular somente dentro do nosso bairro”, disse uma das professoras em 

uma reunião que contou com cerca de 400 pessoas, em um auditório da própria escola do 

projeto Mãos Dadas, tentando transmitir o discurso da prefeitura para os associados. 

Era clara entre os participantes uma expectativa de que, com a moeda social e o banco 

comunitário, o dinheiro começasse a ficar e circular somente no bairro, elevando a autoestima 

dos moradores, desenvolvendo o comércio e gerando laços ainda mais fortes de participação 

social. Quando o padre Dinis perguntou “Quem estava de acordo com o projeto”, a quase 

totalidade dos presentes levantou as mãos em sinal de aprovação. 

O ponto mais importante, entretanto, é que o discurso que foi sendo criado entre os moradores 

do Parque Alvorada, os gestores da Escola Mãos Dadas e da Associação Daniel Comboni e 

dos burocratas da prefeitura eram similares. Havia um frame de transformação (SNOW et al., 

2008) claro sendo gerido ali. Os discursos, as palavras e toda a forma de posicionamento do 

projeto, não somente como um mero programa social, mas como uma verdadeira revolução 

capaz de mudar a vida do bairro, estavam ali presentes. Isso fica evidente na reunião realizada 

para conquistar aderentes ao projeto do banco comunitário e da moeda social digital. O 

discurso, a apresentação e todos os elementos que foram colocados pela prefeitura foram 

recodificados e ressignificados para se encaixarem dentro da realidade das pessoas, dentro das 

palavras e dos entendimentos que os moradores necessitavam ouvir para aderirem ao projeto. 

Mais que uma visão de mundo, o que ocorreu naquela reunião – e ao longo de todo o processo 
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de convencimento dos moradores do Parque Alvorada – foi fazer com que aquela nova visão 

de alguns fosse projetada e ganhasse a aderência de todos. 

Em um relato de um membro da comunidade sobre o projeto, por exemplo, se destaca: "Não é 

um dinheiro para sobreviver, mas um dinheiro que chega para trazer mudança". Outro dizia: 

“só de a moeda existir já vai fazer as pessoas comprarem no bairro" 

Não aparece, portanto, qualquer relação com a tecnologia nesses discursos. O que existe, 

conforme aponta Maurer (2012), é um discurso, ou melhor, uma expectativa de que as coisas 

possam mudar para melhor. Porém, as observações em campo não parecem demonstrar um 

real entendimento da população sobre o que seria ou significaria um banco comunitário, 

sequer uma moeda social digital. E isto, em grande parte, pela abordagem top-down adotada 

pela prefeitura. 

Por outro lado, o prefeito de Timon coloca que “Não há muitos obstáculos, mas devemos usar 

uma comunicação boa, com linguagem fácil e tomar cuidado para não se dizer que se está 

priorizando alguém". 

Ora, qual seria a razão para se ter um cuidado especial com a linguagem e com a comunicação 

se este fosse um projeto bottom-up, criado e negociado pela e com a sociedade civil? De 

forma mais específica, qual seria a necessidade de se verificarem discursos aparentemente 

opostos, que tentam se enquadrar em palavras e argumentos que incentivem o convencimento 

alheio através de um frame de transformação (SNOW; BENFORD, 1988)? 

Poder-se-ia justificar essa falta de compatibilidade entre os discursos, como já for feito em 

outros estudos (MAURER, 2012; DINIZ et al., 2013), inclusive adicionando discussões mais 

filosóficas sobre a construção de significados e consensos por meio do discurso em esferas 

públicas.  

A prefeitura mostra em seus discursos e através da observação realizada em campo, um forte 

senso de Gesellschaft, o qual se converte em um approach mais top-down. Este, por sua vez, 

se demonstra incompatível com a percepção da comunidade local, que não quer tomar parte 

em um projeto imposto, que tem como objetivo somente possibilitar que a escola Mãos Dadas 

continue funcionando – que quer, em essência, viver sua vida. Um fator exógeno, dentro de 

uma comunidade com forte capital social e relações e vínculos de solidariedade e 
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pertencimento – uma Gemeinschaft – mostrou-se, neste estudo, pouco relevante ou de forma 

mais direta, incompatível. E essa incompatibilidade deve-se, em grande parte, pela tentativa 

do uso de uma tecnologia que, por mais que tente ser customizada, tende a um modelo 

centralizado e top-down. 

Por fim, houve uma assembleia, dentro da escola Mãos Dadas, com os membros da 

associação Daniel Comboni, em que foi feita uma apresentação do banco pelos membros da 

prefeitura, além da exposição do planejamento estratégico da associação, de forma a criar o 

banco, a moeda social digital e melhorar as finanças da entidade. Pelo que pode-se 

acompanhar, o planejamento estratégico foi realizado com 23 presentes, sendo 10 associados. 

O restante dos participantes eram professores da escola Mãos Dadas (que é mantida pela 

associação e pela prefeitura) e funcionários da prefeitura. O planejamento e as diretrizes, 

foram apresentados pelo subsecretário da Sedetur, Gutemberg Ferreira. A apresentação, 

seguida de aprovação, ocasionou o pedido de demissão da vice-presidente da associação e o 

questionamento, por parte de associados, sobre a legitimidade do processo participativo e 

decisório, uma vez que membros da diretoria não participaram da elaboração.  

Associações de bairro e iniciativas arraigadas em comunidades locais mostram-se dispostas a 

alavancar e ganhar escala em suas operações ao utilizar a tecnologia como meio de operação, 

conforme mostra artigo de Diniz et al. (2014). Quanto às implicações desse tipo de tentativa, 

seria possível o contrário, ou seja, o Estado, no caso a prefeitura, conseguir, através de sua 

visão de mundo moderna, individual, em que todo o planejamento foi feito em “gabinetes” – 

permeada pelo frame de Gesellschaft como coloca Tönnies – ser capaz de criar um senso de 

comunidade em seu próprio projeto e na comunidade-alvo dessa politica pública específica? 

Ou seja, seria possível o Estado criar um senso de comunidade (Gemeinschaft) por meio de: 

1) uma política top-down? 2) sem criar um consenso através do discurso junto à comunidade? 

3) utilizando-se de uma tecnologia que não foi desenhada ou pensada para ser implantada pela 

e para a comunidade, mas sim, de cima para baixo de forma unilateral  e com um forte viés, 

portanto, de um frame de Gesellschaft? 
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2.20 MARICÁ, RJ 

2.20.1 Os discursos do Banco Mumbuca 

Com relação ao Banco Mumbuca, sua função pareceu tão somente a de cadastro e distribuição 

dos cartões da moeda social. Assim, os funcionários (1) distribuíam os cartões para novos 

beneficiários, (2) tiravam dúvidas e solucionavam problemas técnicos e (3) verificavam quem 

havia recebido ou não o cartão. Muitos dos funcionários, inclusive o gestor do banco 

comunitário, disseram desconhecer o Banco Palmas e a economia solidária antes de entrarem 

no projeto Mumbuca. Foram contratados, assim como ocorre em qualquer empresa. O Banco 

Mumbuca, além de reportar para a prefeitura, também se reportava diretamente para o Banco 

Palmas em Fortaleza, que, inclusive, era o responsável pelas contratações, pagamentos e por 

boa parte da gestão dos recursos financeiros em si. De acordo com um dos funcionários, “o 

banco Mumbuca depende muito do Palmas na parte financeira”. Não obstante, o Banco 

também participava do cadastro de comerciantes da seguinte forma: os comerciantes 

interessados iam até o Banco Mumbuca, que explicava o projeto e os conectava com o 

representante comercial da ValeShop, a empresa adquirente de cartões responsável pelo 

cadastro e contato direto com os comerciantes (que acabou sendo, na prática, uma empresa 

terceirizada para lidar com o cadastro e manutenção do comércio).  

Neste sentido, há uma diferença grande do modelo existente hoje no Banco Palmas em 

Fortaleza, dado que, neste último, são as pessoas do próprio banco comunitário que fazem 

toda a interação com os comerciantes. Em Maricá, porém, essa empresa, a ValeShop, é quem 

fecha o contrato comercial com os estabelecimentos, faz o cadastro formal, instala o “POS”, 

faz o controle contábil e o gerenciamento das compensações, manda um relatório com o valor 

vendido por cada comércio para o sr. Joaquim, líder do Banco Palmas, que, por fim, é quem 

faz o pagamento diretamente da conta do Banco Palmas para os empresários. Feito o depósito, 

o sr. Joaquim manda os comprovantes para o Banco Mumbuca, e um dos funcionários, tratado 

por todos como Paulão, vai a todos os comércios para verificar se o dinheiro caiu “direitinho”.  
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2.20.2 Os discursos dos beneficiários 

Pelo lado dos beneficiários, observou-se que a grande maioria se mostrava interessada em 

receber o benefício e ter a moeda social digital funcionando. Relatos demonstram uma certa 

falta de senso de coletividade e uma percepção e entendimento por parte dos beneficiários 

muito próxima do que seria um “Bolsa Família complementar”, porém, com gasto restrito. 

Uma das beneficiárias, questionada sobre o que achava do programa, disse: “acredito que seja 

mais ou menos como o Bolsa Família”, “é melhor o fato de ser em cartão, você tem melhor 

escolha”, “eu já tenho cartão de crédito”, “é bom o fato de somente poder gastar localmente, 

ajuda a cidade [a] crescer”. Em outra entrevista, a beneficiária afirmou que foi ao 

“supermercado e a senha não passou” e, em tom de queixa, disse que “já havia ido ao Banco 

Mumbuca há 15 dias atrás para solicitar segunda via”. Ainda, segundo outra beneficiária, ela 

acredita “que existe politicagem, pois metade recebe, metade não recebe”, e que “só poder 

comprar no comércio local, para ela, é algo mais ou menos”, e que só fez o cartão “para 

comprar remédios”.  

Com relação ao comércio, em uma entrevista realizada com a vice-presidente da Associação 

dos Logistas de Maricá, que responde por 60% do comércio da cidade, “muitos participantes 

não aceitaram entrar no projeto da Mumbuca, apesar de terem participado de todo 

planejamento e de toda discussão, porque o fato deles receberem em Reais era ruim, pois eles 

não poderiam nem circular o dinheiro [imediatamente] e teriam que esperar 30 dias para 

descontar o que recebiam”. Ainda de acordo com a representante da associação, “se fosse em 

papel-moeda teria sido melhor, e eles provavelmente teriam aceito, pois nesse caso, a moeda 

circula livremente, de mãos-em-mãos, independente do comerciante ou beneficiário ser 

cadastrado ou não”. Foi relatado também, em outra entrevista realizada com uma 

comerciante, dona de um supermercado de pequeno porte, que ela havia sido processada por 

uma beneficiária do cartão Mumbuca, pois “as pessoas de baixa renda que recebem o cartão 

Mumbuca não têm educação financeira e não sabem se portar nos estabelecimentos, achando 

que o comerciante está fazendo um favor para elas”. Não contente em relatar isto, a mesma 

comerciante disse que “muitos lojistas desligam as maquininhas depois das 18 horas ou em 

horários de pico para venderem ‘por fora’”.  Porém, de forma geral, os comerciantes 

cadastrados, em especial um supermercado regional, pareciam bastante felizes com o aumento 

das vendas e da demanda. 
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2.20.3 Os discursos da Prefeitura 

A prefeitura era a responsável por fazer o cadastro dos beneficiários. Isso feito, ela enviava a 

planilha com o nome das pessoas para o Banco Mumbuca, que, depois de receber os cartões 

em plástico e com senha, organizava, fazia a listagem de assinaturas para os beneficiários 

assinarem, separava tudo em lotes e dava início, então, ao processo de entrega. Depois de 

tudo finalizado, o Banco Mumbuca passava a listagem de quem recebeu e/ ou assinou a lista 

para uma planilha do Excel. De acordo com o Secretário de Finanças do município, o objetivo 

do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento 

Econômico e Social de Maricá, que como já dito, foi formalizado pela Lei no 2.448, de 26 de 

junho de 2013, era, pelo lado da demanda, aumentar o volume de dinheiro circulando, e pelo 

lado da oferta, disponibilizar microcrédito por intermédio do banco comunitário, além de 

aumentar suas vendas dado o aumento da demanda. Em contrapartida, o município 

aumentaria sua arrecadação de impostos. Ademais, uma anedota relatada por alguns 

entrevistados dá conta de que o próprio nome da moeda, Mumbuca, surgiu por esse ter sido o 

bairro onde o prefeito nasceu. 

 

2.20.4 O discurso da iniciativa privada 

Houve grande dificuldade em conseguir uma entrevista com alguém da ValeShop. Nem a 

pesquisa de campo realizada em abril por este pesquisador, sequer a pesquisa de campo 

realizada em julho pelos membros do Conexão Local, foram capazes de obter qualquer 

contato com esta empresa. De acordo com o relatório do Conexão Local, foram realizadas 

reuniões entre o Instituto Palmas, a ValeShop e outra empresa, chamada Innova Payments, 

para entender a possibilidade de customização do cartão eletrônico, semelhante a um cartão 

de débito normal. Ainda de acordo com o mesmo relatório, ficou demonstrado que a 

ValeShop tinha mais condições técnicas para se adaptar ao cartão Mumbuca. Por fim, foi 

firmado, também, que a empresa cobraria 3% do valor de cada transação realizada. Porém, 

relatos informais e em “off” sugerem que houve influência política na escolha da empresa. 

Quaisquer que tenham sido as motivações e/ ou razões para a escolha da ValeShop, o fato é 

que se observou um papel determinístico da tecnologia na modelagem do resto do modelo que 
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resultou nesse programa municipal. De forma geral, foi observado que a existência de uma 

empresa de tecnologia de meios de pagamento, possibilitando a criação da moeda social 

Mumbuca, diminuiu em muito a necessidade de interação entre os funcionários do banco 

comunitário com os comerciantes e permitiu um ganho de escala no depósito de dinheiro na 

conta dos usuários, bem como o pagamento centralizado dos comerciantes. 

Assim, o fluxo observado foi: o Estado, representado pela prefeitura, é o responsável pelo 

dinheiro e pela institucionalização do projeto; o Banco Palmas, em Fortaleza, é responsável 

pelo know-how e também pela articulação entre os diversos atores, além do pagamento 

centralizado dos lojistas por intermédio da ValeShop; e esta última é a responsável por 

contabilizar as informações, lidar, cadastrar e fazer a interface com os comerciantes em alta 

escala.  
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DISCUSSÃO DOS CASOS  

2.21 A tecnologia influenciando conceitos de comunidade e sociedade  

Se para Goffman (1974), as pessoas adotam diferentes formas de ver o mundo, para Tönnies 

(2001), ao falar sobre sociedades e suas relações, a pouca interação social e o sentimento 

blasé podem determinar que esses diferentes enquadramentos se reflitam em comportamentos 

coletivos individuais, em sociedades modernas. 

Neste sentido, uma pergunta relevante é: pode o Estado fomentar noções de senso 

comunitário e de solidariedade, assim como de individualidade e coletividade, em especial 

dentro de comunidades e projetos, por vezes, incipientes? Ademais, pode o Estado, construir 

um sentimento de pertencimento e autoestima coletiva? 

Na sociedade moderna, as condições para a autorrealização individual só 
estão socialmente asseguradas quando os sujeitos podem experienciar o 
reconhecimento intersubjetivo não apenas de sua autonomia pessoal, mas 
também de suas necessidades específicas e capacidades particulares. 
(HONNETH, A, in FRASER (2003), p. 189) 

Para o filósofo alemão Axel Honneth, existem três domínios-base para o entendimento do 

reconhecimento, sendo eles o amor, os direitos e a estima social (FRASER, 2003; 

MENDONÇA, 2009). Um misto de dependência e autonomia viriam do amor, ajudando os 

indivíduos a desenvolverem sua autoconfiança. A dignidade e o autorrespeito viriam dos 

direitos, que garantiriam isonomia entre todos. E a estima social, por sua vez, se vincula 

fortemente à comunidade de valores, às contribuições sociais e à realização dos indivíduos, 

criando, portanto, as bases para a noção de autoestima e construção da solidariedade 

(MENDONÇA, 2009). 

É a noção de autoestima e solidariedade, logo, uma construção social, que pode ou não ser 

vinculada à ajuda do Estado. Esses conceitos poderiam ser remodelados de acordo com o 

incentivo do poder público, que usaria a implantação do banco comunitário e da economia 

solidária, mas – acima de tudo –, um modelo inovador de moeda social, baseada numa 

plataforma digital, para obter não somente uma melhora da autoestima coletiva, mas em 
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especial, um senso de pertencimento e coletividade da população, um senso de “sim, nós 

podemos”. 

Ao que tudo indica, no caso de Timon, a prefeitura – representando o Estado – tinha um 

frame de análise moderno e cosmopolita, enquanto a comunidade do Parque Alvorada – no 

caso, a sociedade civil – tinha um frame simples e que pouco conversava ou interagia com o 

entendimento da prefeitura sobre visões de mundo. A prefeitura queria “conquistar o mundo” 

com um projeto de grandes proporções e alta complexidade; por outro lado, a comunidade do 

Parque Alvorada somente queria continuar vivendo sua vida e ter recursos para continuar o 

projeto do padre Dinis.  

Em Timon, verificamos que aqueles grupos definidos a priori, por terem Frames de análise 

muito próximos, e também por uma questão de facilidade analítica, podem ser reconfigurados 

olhando-se somente pelo objetivo de cada um 

Timon, MA 
Atores 
Sociais 
Relevantes 

Quem são Objetivos Identificados 

Estado representado pela 
prefeitura 

ganhar a eleição, obter poder, ajudar no 
desenvolvimento local, estimular a demanda e a 
oferta, aumentar a arrecadação de tributos, além 
de  testar um modelo de banco comunitário em 
larga escala utilizando a tecnologia como meio 
de pagamento 

Sociedae 
Civil 

representada pela 
Associação Daniel 
Comboni, a Escola Mãos 
Dadas e pela comunidade 
do Parque Alvorada 

ajudar o projeto Mãos Dadas a continuar a 
funcionar, melhorar e continuar vivendo sua vida 
dentro da comunidade 

 
Quadro 13.  Reconfiguração dos atores e objetivos identificados em Timon, MA  
Fonte: elaboração própria 

 

No caso de Maricá, podemos observar que aqueles grupos definidos a priori, também apesar 

de ainda terem suas descrições que os fazem congruentes com o que havia sido anteriormente 

descrito, podem ser reconfigurados olhando-se somente pelo objetivo de cada um, seja pelos 

discursos encontrados, ou pela realidade observada em campo. A reconfiguração dos grupos 

sociais relevantes fica, portanto, redefinida conforme o quadro a seguir. 
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Maricá, RJ 
Atores Sociais 
Relevantes Quem são Objetivos Identificados 

Estado Prefeitura e burocratas 
locais 

representado 
pela prefeitura 

ganhar a eleição, obter 
poder, ajudar no 
desenvolvimento local, 
estimular a demanda e a 
oferta, aumentar a 
arrecadação de tributos 

Sociedade Civil 

Banco 
Mumbuca/Instituto 
Palmas 

representada 
pelo Banco 
Mumbuca e 
pelo Instituto 
Palmas 

ajudar no 
desenvolvimento local e 
testar um modelo de 
banco comunitário em 
larga escala utilizando a 
tecnologia como meio de 
pagamento 

Beneficiários 

representada 
pelos 
beneficiários e 
comerciantes 

receber os benefícios 
sociais e financiamento no 
caso dos comerciantes 

Iniciativa Privada 
representada 
pela empresa 
ValeShop 

obter lucro 

Quadro 14.  Reconfiguração dos atores e objetivos identificados em Maricá -, RJ 
Fonte: elaboração própria 

Nos dois estudos de caso aqui apresentados, há uma clara diferença entre uma experiência que 

tentou ocorrer em um contexto mais próximo ao comunitário do tipo Gemeinschaft, e outra 

que, devido à sua abrangência municipal e de maior escala, encontra-se mais próxima ao 

conceito de sociedade tipo Gesellschaft. No primeiro, em Timon, MA, temos a prefeitura da 

cidade planejando um banco comunitário com uma moeda social digital no bairro do Parque 

Alvorada, uma comunidade pequena, onde existe uma vida social de conjunto – uma 

Gemeinschaft. No segundo caso, igualmente, uma prefeitura planeja introduzir um banco 

comunitário com uma moeda social. Porém, não mais em nível comunitário, mas em termos 

municipais, em uma sociedade relativamente maior e com escala, em que os laços entre as 

pessoas beneficiárias e/ ou participantes do programa são fracos e fazem parte apenas da 

sociabilidade do domínio público – assim como Tönnies define em seu conceito de 

Gesellschaft. 

Em uma comunidade, na Gemeinschaft, os objetivos do grupo são comuns, os laços de 

amizade   e parentesco são mais estreitos, as famílias são maiores, os tipos de trabalho são 

mais comuns, existe maior conexão e ligação entre as pessoas. 
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Não obstante, em Timon, especialmente no Parque Alvorada, pode ser observado um senso de 

comunidade e afeição mais próximo à categoria de comunidade – o que também encontra-se 

em linha com o modelo consolidado do Banco Palmas em um bairro carente de Fortaleza. Os 

costumes, a economia doméstica, a vida em família e mesmo a religião – tão bem expressada 

pelo padre Dinis e pela Associação Daniel Comboni – são mais próximos ao conceito de 

Gemeinschaft. 

Maricá, por sua vez, mediante todas as observações, teve o projeto pensado em termos de 

sociedade e não de uma comunidade. O projeto em Maricá envolvia toda a cidade, e tinha 

características mais próximas com um tipo de união objetivo-contratual, em que os 

beneficiários estavam mais acostumados com a vida na “metrópole”, do comércio e da 

indústria, do que do modo de união afetivo colocado pelo senso de comunidade. As pessoas 

dependiam menos umas das outras e os laços sociais de fraternidade eram mais fracos, sendo 

as relações menos intensas entre membros da sociedade civil e mais interligadas entre a 

sociedade civil e o Estado. Maricá, assim, encaixa-se de forma mais próxima ao conceito de 

sociedade, de Gesellschaft. 

Um bom exemplo em Maricá, é com relação à pesca. Apesar de figurar entre os setores 

produtivos prioritários, a população local não conseguia comprar o próprio peixe porque o 

preço de equilíbrio para o produtor vender para fora da cidade era diferente do preço de 

demanda com o qual a população poderia arcar. Porém, a solução foi dada pela prefeitura, 

como uma política pública – e de cima para baixo. 

O motivo, em ambos os casos, da adoção/ criação de uma moeda social digital é uma 

incógnita. Diversos fatores podem ser aqui elucubrados. Por exemplo, a já citada Fundação 

Bill & Melinda Gates está investindo e incentivando fortemente o uso de pagamentos por 

celular, ou no original em inglês, de mobile payments, para inclusão financeira. 

Não obstante, teorias sobre formulação e implementação de políticas públicas sugerem que, 

por exemplo, muitos desses casos tenham sido tirados da “lata do lixo”, como soluções 

inovadoras para problemas antigos. 

Cohen et al (1972), por exemplo, em um extenso estudo quantitativo realizado em 

universidades sobre processos de decisão e formas organizadas de anarquia dentro de 
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determinados contextos, sugerem que essas organizações podem ser vistas como coleções de 

escolhas procurando por problemas, soluções procurando por questões a serem resolvidas. O 

termo “lata de lixo” (garbage can) nasce, assim, dessa lógica de soluções que já estavam 

disponíveis em algum momento do tempo-espaço e que, eventualmente, são aproveitadas ou 

“achadas” para a resolução de um problema que, por vezes, sequer existia até aquele presente 

momento. De acordo com os autores: 

A set of observations made in the study of some university organizations has 
been translated into a model of decision making in organized anarchies, that 
is, in situations which do not meet the conditions for more classical models 
of decision making in some or all of three important ways: preferences are 
problematic, technology is unclear, or participation is fluid. The garbage can 
process is one in which problems, solutions, and participants move from one 
choice opportu- nity to another in such a way that the nature of the choice, 
the time it takes, and the prob- lems it solves all depend on a relatively com- 
plicated intermeshing of elements. These in- clude the mix of choices 
available at any one time, the mix of problems that have access to the 
organization, the mix of solutions lookingA major feature of the garbage can 
process is the partial uncoupling of problems and choices. Although decision 
making is thought of as a process for solving problems, that is often not what 
happens. Problems are worked upon in the context of some choice, but 
choices are made only when the shifting combinations of problems, 
solutions, and de- cision makers happen to make action possi- ble. Quite 
commonly this is after problems have left a given choice arena or before 
they have discovered it (decisions by flight or oversight). (COHEN et al., 
1972, pg. 16) 

Ao mesmo tempo, moedas sociais não são algo novo, e pelo contrário, são um elemento 

comum nos mais diversos bancos comunitários existentes no Brasil, em especial, devido ao 

modelo criado pelo Banco Palmas (SINGER, 2002; SINGER, 2009). Não cabe aqui se 

estender muito mais na etimologia histórica desse conceito, que ao que tudo indica, por 

conjugar bancos comunitários e moedas sociais, parece ser um modelo único, ainda mais 

pensando-se na adição tecnológica que resulta em possíveis moedas sociais digitais –, mesmo 

com relação a outros bancos comunitários pioneiros, como é o caso do Grameen Bank de 

Muhammad Yunus (YUNUS, 1998). Assim, o aspecto importante a ser ressaltado é a 

observação de que moeda social, em papel-moeda, é, de fato, uma invenção brasileira do 

modelo de economia solidária – e ser ela digital igualmente poderia ser.  

Agora, com relação ao modelo de moedas digitais e pagamentos móveis, tem-se o M-Pesa no 

Quênia, que não é uma moeda social, pois não tem sua circulação restrita. É, portanto, apenas 
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e tão somente, um meio de pagamento digital que permite a seus usuários direcionarem seus 

créditos de celular para transferências entre si e compras no varejo (MAS; RADCLIFFE, 

2010). Porém, é um meio de pagamento com uma taxa de uso muito alta, chegando a quase 

11,6 milhões de usuários, posicionando-se, sem sombra de dúvida, como o modelo mais 

conhecido de pagamentos móveis para inclusão financeira no mundo. Entretanto, e apesar 

disso, não parece ser este o modelo mais adequado para a realidade brasileira. 

A seguir, encontram-se sintetizados e categorizados os principais achados da pesquisa em 

termos de entendimento do que é social, local, de qual o papel da tecnologia e, por fim, um 

resumo do entendimento e do papel do “digital” dentro de cada caso.  

 

    Timon Maricá 

Social 

O que significa 
social? 

Social significa a criação de um 
banco comunitário para dar 
crédito para um bairro carente. 
Portanto, significa ajudar os mais 
pobres, porém aqui, em termos 
coletivos. 

Social significa um programa de 
transferência de renda para a 
população carente. Portanto, 
significa ajudar os mais pobres. 

Individual ou 
coletivo Coletivo Individual 

Conceito de 
desenvolvimento 
humano 

Comunitário/ Marxista Liberal/ Societário 

Quadro 15 - O significado e impacto no conceito de social nos casos estudados  

 

 

 

    Timon Maricá 

Local 

Qual o significado de 
local para a população 

Local significa municipal, 
mas também comunitário, no 
sentido de bairro. Tem 
conotação comunitária, de 
grupo, e não somente 
individual. 

Local significa municipal. 
Tem conotação mais 
individual do que 
comunitária. 

Bairro/ Município Bairro Município 
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Significação de 
comunitário/comunidade 
para a população 

O conceito de comunitário 
para a população é 
importante, pois existe um 
senso de pertencimento ao 
bairro, mas a lógica de ajuda 
mútua precisa e está sendo 
construída pela Prefeitura 

O conceito de comunidade é 
municipal, e o pertencimento 
territorial é municipal. A 
lógica de ajuda mútua, no 
entanto, é frágil e dispersa, e 
está mais ligada ao aspecto 
individual de "isto é bom 
para a cidade", no sentido 
quase subjetivo, do que ao 
sentimento de interação face-
a-face com o próximo, de 
forma objetiva. 

Quadro 16 - O significado e impacto no conceito de local nos casos estudados  

 

 

    Timon Maricá 

Papel da 
Tecnologia 

Uso 

A população não tinha 
conhecimento sobre a tecnologia, 
o uso precisava ser incentivado e 
ensinado, apesar da população 
jovem usar bastante e a 
penetração de celular ser alta na 
cidade. 

A população já tinha 
conhecimento sobre a tecnologia, 
dado que muitos dos usuários ou 
tinham cartão de crédito/ débito 
(ou seus familiares), ou já 
recebiam benefício do Bolsa-
Família, por meio de um cartão 
eletrônico. 

Papel da 
tecnologia 

A tecnologia anda de forma 
paralela ao conceito de moeda 
social. Um não pré-determina o 
outro de forma linear, porém a 
tecnologia em si exerce um papel 
político importante. Assim, a 
tecnologia influencia o conceito 
de moeda social e tem importante 
papel como "inovação política e 
social" do governo. 

A tecnologia precede o conceito e 
determina o modelo de moeda 
social e de banco comunitário a 
ser adotado. Diferentemente dos 
outros casos, a tecnologia aqui 
veio antes do próprio conceito de 
comunitário e de moeda social, 
exercendo importante papel 
político, operacional e conceitual. 

Quadro 17 - O significado e impacto no que tange ao papel da tecnologia nos casos estudados 
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    Timon Maricá 

Resumo 

Digital significa celular. Serve 
como uma ferramenta para 
substituir um meio de pagamento 
em potencial (papel-moeda). No 
caso, o projeto fracassou. 

Digital significa cartão de débito 
eletrônico. Serve como uma 
ferramenta para substituir o papel-
moeda, mas principalmente, como 
um eixo do programa de 
transferência de renda. A 
tecnologia, nesse caso, condiciona 
o resto. 

Quadro 18 - O significado e impacto de forma resumida do papel do tecnologia nos casos 
estudados 

 

2.22 Contribuição teórica 

Foram identificados, na análise dos discursos dos casos, basicamente, enquadramentos que 

também parecem ser aplicáveis e inferidos nos casos descritos na literatura existente sobre o 

Banco Palmas, em Fortaleza, e sobre sobre o M-Pesa, no Quênia (MAS; RADCLIFFE, 2010; 

DINIZ et al., 2011; MAURER, 2012; DINIZ et al., 2013). Esses enquadramentos são 

observados nas figuras de atores de transformação e de atores para transformação. A tese é de 

que quando esses enquadramentos são incongruentes entre si, a conversão de um para outro, 

por intermédio de um frame de transformação (BENFORD; SNOW, 2012), é de difícil ou 

impossível realização.  

Conforme explicitado na fundamentação teórica, tais enquadramentos são aqui conceituados 

como frames (GOFFMAN, 1974). Os dois frames identificados são as visões de comunidade 

e de sociedade, ou, no original alemão, de Gemeinschaft e de Gesellschaft (TÖNNIES, 2001). 

A conversão de um frame (GOFFMAN, 1974) para outro ocorre pela ação de frames de 

transformação (BENFORD; SNOW, 2012) que resignificam os discursos empregados para se 

alcançar determinado objetivo. 

Conforme o quadro a seguir, verifica-se que tanto em Timon, como em Maricá – e, em um 

puro exercício especulativo, ao que parece, também em Palmas, e no Quênia (de acordo com 

a literatura), esses dois frames – Gemeinschaft e Gesellschaft – se fazem presentes, tanto na 

dimensão composta pelos atores de transformação como naquela referente aos atores para 

transformação. 
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Caso 
Principal ator 
relevante de 

transformação 

Principal ator 
relevante para 
transformação 

frame do 
principal ator 
relevante de 

transformação 

frame do 
principal ator 
relevante para 
transformação 

Situação 

Timon Prefeitura 
(Estado) 

Bairro Parque 
Alvorada 

Sociedade 
(Gesellschaft) 

Comunidade 
(Gemeinschaft) 

Atualmente 
encontra-se apenas 
no planejamento e 
até  o momento não 
houve execução do 
projeto 

(sociedade civil) 

Maricá Prefeitura 
(Estado) 

Município 

Sociedade 
(Gesellschaft) 

Sociedade 
(Gesellschaft) 

Até o presente 
momento, o projeto 
está em 
funcionando, porém 
em um modelo 
próprio de 
economia solidária 

(sociedade civil) 

Quadro 19. Atores e Frames dos estudos de casos 

 

Em artigo publicado no EGOS, Cernev et al. (2014) discutem a possibilidade de implantação 

de uma moeda social por uma organização de base, combinando estratégias top-down e 

bottom-up como forma de inovação social. O presente estudo vem complementar o 

mencionado artigo para dizer que estratégias de inovação social partindo de organizações de 

base (grassroots), de forma a utilizar a tecnologia como alavanca para ganhos de escala de um 

modelo de banco comunitário e moeda social criados de forma profundamente enraizada em 

valores de base e grande capital social tendem a descaracterizar o próprio modelo bottom-up 

original, sendo somente possível a implantação desse tipo de tecnologia para ganhos de 

escala, justamente de forma top-down, ou seja, mais próximos do conceito de Gesellschaft.  

Não coincidentemente, os dois casos estudados têm abordagem top-down, assim como foi a 

experiência inicial no Banco Palmas, em Fortaleza, e no M-Pesa. Dessa maneira, há indícios 

de que o êxito no uso de tecnologias de pagamento digitais em conjunto com moedas sociais 

de forma bottom-up, ou nos termos deste estudo, partindo de comunidades para comunidades, 

é pouco provável, dada a exigência tecnológica em si de existir uma imposição top-down – 

dado o histórico desses casos. Em outras palavras, tecnologias digitais de pagamento em 

conjunto com moedas sociais parecem exigir um ator exógeno que as imponham mediante 

regras, contratos e de forma individual, e não de forma endógena, com base em laços e capital 

social. 



97 

  

Em outros termos, podemos observar que no momento em que tanto o frame do principal ator 

relevante de transformação, quanto o frame do principal ator relevante para transformação 

encaixam-se no frame de Gemeinschaft, é a tecnologia que tem de se adaptar à lógica 

comunitária e ao modelo já existente de economia solidária e de bancos comunitários com 

moedas sociais – e não o contrário. O único caso descrito na literatura em que essa conversão 

tentou ocorrer foi no Banco Palmas, em que comunidade Æ comunidade. 

No entanto, o modelo de pagamentos móveis obteve resistência e não pode ser implementado 

no Conjunto Palmeiras em sua primeira tentativa, e a suposição desta dissertação sobre tal 

desfecho é de que isso ocorreu porque a tecnologia mostrou-se mais frágil do que o conceito 

de comunidade já existente em ambos os frames – ou seja, o frame do Banco Palmas era de 

Gemeinschaft, e o frame da sociedade civil protagonista da iniciativa, representada pelo 

Conjunto Palmeiras, também era de Gemeinschaft. Não havia, portanto, espaço para que a 

tecnologia fosse implantada ali, a menos que esta se adaptasse aos conceitos de comunidade, e 

não o contrário. Ou seja, a tecnologia parece não ter sido flexível o suficiente para tornar-se o 

agente de adaptação, para o que, precisaria transcender os conceitos de comunidade já 

existentes. 

Autores podem argumentar que esta é uma versão simplista do que ocorreu no caso da 

tentativa de implantação de pagamentos móveis no Banco Palmas, conforme aponta Diniz et 

al. (2013), que propõe que o projeto-piloto de pagamentos por celular em Palmas não logrou 

êxito devido à divergência de visão – significado e utilidade – acerca dos pagamentos móveis. 

Isso também vai ao encontro do que coloca Maurer (2012) sobre os diferentes discursos 

encontrados em tentativas de implantação de pagamentos móveis em diferentes países.  

É preciso deixar claro que o presente estudo concorda com os dois autores, compartilhando de 

parte do trabalho por eles desenvolvido, para dar corpo a esta conclusão: é justamente pela 

falta de congruência dos discursos encontrados nos casos estudados que a introdução de 

pagamentos móveis não obteve sucesso ou, se obteve, foi somente quando o frame de 

Gesellschaft mostrou-se congruente entre os dois atores relevantes de e/ ou para 

transformação – mais especificamente, no caso de Maricá. 

Ou seja, enquanto os estudos de Diniz et al. (2013) e Maurer (2012) falam sobre como 

diferentes discursos podem habilitar ou inabilitar a consecução logradora da implantação 
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deste tipo de tecnologia, este estudo traz a luz uma perspectiva levemente distinta, tentando 

expandir este entendimento em duas outras vertentes.  

A primeira vertente é uma tentativa de justificar que a digitalização de moedas digitais pode 

ter maior ou menor adesão a certo tipo de comunidade com determinado frame, relacionando-

se ao fato de como cada tipo de sociedade – seja pelo lado dos atores estatais, seja pelo lado 

da sociedade civil -  percebe os conceitos de social, local; e, por consequência, o papel da 

tecnologia - conforme demonstrado nas tabelas acima com os achados da pesquisa.  Assim, 

dependendo da forma com que a sociedade local enxerga esses conceitos, pode haver maior 

ou menor adesão para o tipo de tecnologia hoje disponibilizada seja por empresas de cartão de 

crédito e bancárias, seja por empresas de telecomunicação, conforme colocam os citados 

estudos. Logo, mais do que somente analisar a convergência ou não dos discursos, conforme 

parecem sugerir Maurer (2012) e Diniz et al. (2013), este estudo especula que é preciso ir 

além, e que o tipo de tecnologia ofertada precisa estar condizente com os frames que cada 

sociedade têm e que são refletidos na maneira como tanto Estado quanto Sociedade Civil 

enxergam conceitos como social, local, pertencimento, entre outros.  

A segunda vertente é que o presente estudo categoriza as narrativas ou diferentes discursos 

presentes em outros artigos como sendo frames (Goffman, 2009) dando um arcabouço teórico 

mais robusto às categorizações das diferentes visões encontradas nos artigos de Maurer 

(2012) e Diniz et al. (1974). Além disso, simplifica a análise dos diferentes discursos e frames 

que foram feitas em outros artigos para dois conceitos relacionados não mais aos interesses 

finais dos autores, mas sim à própria natureza em termos de visão de mundo de quem está 

implementando e de quem está sendo alvo da implementação (no caso, se estes têm o frame 

do tipo Gemeinschaft ou Gesellschaft), estudando para isso projetos em que existe o uso de 

uma moeda social digital como parte do seu escopo inicial. 

Desta maneira, a análise feita é que no caso do Banco Palmas, o modelo de pagamentos 

móveis encontrou elementos restritivos porque o frame dos principais atores era um frame de 

Gemeinschaft. E era este tão forte que a tentativa de implantação de uma nova tecnologia 

baseada em uma moeda social digital, que exigiria ganhos de escala e uma mudança dos 

conceitos básicos de comunidade, não foi capaz de mudar a lógica de funcionamento nem do 
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banco nem da comunidade, independentemente do interesse difuso dos diversos atores 

envolvidos. 

Ao que parece, a introdução da tecnologia de pagamentos móveis encontrou dificuldades de 

implementação nos casos estudados quando não conseguiu ser conciliada com conceitos 

básicos centrais de comunidade, solidariedade e moeda digital, o que parece ter ocorrido em 

Timon e, novamente de forma especulativa, de acordo com a literatura, em Palmas. E parece 

ter encontrado elementos facilitadores quando, e ao que tudo indica, somente quando, os 

frames dos dois atores de/ para transformação foram iguais ao conceito de sociedade, ou seja, 

de Gesellschaft.  

Assim, quando a tecnologia tentou ser implantada em frames de comunidade Æ comunidade, 

ela parece ter encontrado elementos restritivos, porque o tipo de tecnologia disponível, 

especula-se, não tende a encontrar grandes incentivos para ocorrer a partir dos conceitos de 

comunidade do tipo Gemeinschaft. A tecnologia não foi capaz de servir como ferramental 

operacional para ganhos de escala nestes casos porque, para tanto, ela precisaria modificar o 

próprio conceito de comunidade, dado que a forma de interação social para câmbio de 

mercadorias e serviços, neste tipo de sociedade Gemeinschaft, está mais vinculada a uma 

baixa velocidade de circulação do dinheiro, a encontros face-a-face, e mecanismos financeiros 

mais rudimentares, tais como o “fiado”, recebimento de salários e renda de forma inconstante, 

poupança na forma de bens básicos e de baixa liquidez como casas, TVs, bicicletas, carros; 

além de um forte capital social que já faz com que a proximidade física das pessoas seja 

maior, retirando portanto incentivos para a adoção de um tipo de tecnologia que, por exemplo, 

permitiria transferências de dinheiro entre pessoas distantes.  

Conceitualmente, pode-se relacionar a diferença entre sociedades com frame do tipo 

Gemeinschaft para Gesellschaft com uma maior individualização das relações interpessoais, e 

por isso, o dinheiro, e mais objetivamente, a capacidade com que a forma de dinheiro 

estabelece para que este circule mais rápido e de forma autônoma, ou seja, aumentando o 

número de transações independente da proximidade física e social entre as pessoas, faz com 

que o tipo de tecnologia utilizada encontre elementos facilitadores ou restritivos de acordo 

com o tipo de sociedade existente. Se estamos falando de uma sociedade em que as relações e 

a economia funciona na base da proximidade física e social das pessoas, logo, a introdução de 
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uma tecnologia que permite pagamentos e/ou transferências a distância torna-se pouco 

atrativa, e requereria uma mudança na forma com que estas sociedades funcionam, havendo 

uma necessidade de mudança na estrutura de funcionamento social e econômico para dar 

margem a tipos e formas de relações que possam ocorrer independente do local em que os 

indivíduos se encontram. Igualmente é verdade que uma tecnologia que possa aumentar a 

velocidade de circulação da moeda acabaria exigindo um aumento da especialização da mão 

de obra para dar conta da maior velocidade de circulação do dinheiro, e portanto do maior 

número de transações. Como nestes tipos de comunidade Gemeinschaft as trocas de bens e 

serviços são pouco especializadas, têm um baixo volume de transações, e ocorrem 

normalmente entre membros da mesma comunidade que se encontram próximos uns aos 

outros, introduzir uma tecnologia que possibilita justamente o contrário pode se tornar pouco 

atrativo, conforme, ao que tudo indica, observamos nas experiências estudadas de Timon e 

Palmas (no caso de Timon que pretendia-se promover uma moeda social digital na forma de 

pagamentos móveis e no caso de Palmas na forma de cartão de débito eletrônico). 

Antes de prosseguir, um exemplo ilustrativo talvez ajude na explicação. Tome-se uma 

determinada comunidade hipotética, em que toda economia seja baseada em uma fazenda de 

leite. Todos os dias, o dono da fazenda visita as diversas famílias que moram no local 

produzindo leite, cumprimentando todos pelo nome, sabendo extensa e intensivamente sobre 

suas histórias de vida, seus antepassados, suas rotinas, seus nomes. Todos os dias o dono da 

fazenda passa na casa desses produtores de leite, checa a produção do dia, coloca na traseira 

de um caminhão, e os paga em dinheiro pela produção. Os produtores rurais aproveitam o 

dinheiro e vão na vendinha mais próxima para comprar comida e bens para casa, além de 

pagar algumas contas básicas, como luz. Temos, portanto, uma economia praticamente 

fechada. Agora, imagine-se, também somente a caráter ilustrativo, se uma tecnologia de meio 

de pagamento digital é introduzida, tal qual uma moeda social digital, e o dono da fazenda 

decida, simplesmente, mandar outra pessoa coletar o leite e realizar o pagamento, digamos, 

através de crédito no celular destes produtores. O que ocorreu? Toda a estrutura social e 

econômica construída na base de um alto grau de entrelaçamento social foi transformada, 

modificando de forma profunda a maneira como nossa comunidade hipotética funciona. Não 

pré-julgando se a transformação teria sido boa ou ruim, mas haveria uma transformação. A 

questão é quais incentivos esta comunidade hipotética teria para aderir com vigor a uma tão 

profunda mudança?  
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Agora, voltando aos casos estudados, temos que, por exemplo, quando a tecnologia de 

pagamentos móveis tentou ocorrer em frames sociedade Æ comunidade, ou seja, no caso de 

Timon, em que a Prefeitura queria criar um senso de comunidade partindo de um frame de 

Gesellschaft, especula-se que houve poucos elementos de incentivo para que isso ocorresse 

porque, ao que tudo indica, pensar e planejar um modelo de bancos comunitários e moedas 

sociais sob a óptica de sociedade para implantar ou mesmo criar um senso de comunidade 

utilizando-se de uma tecnologia de moedas sociais digitais também faz pouco sentido, dado 

que, voltando ao caso hipotético criado acima, haveria duas formas de relacionamento sociais 

distintas querendo encontrar um espaço comum a partir do uso das tecnologias disponíveis de 

meios de pagamento por celular que, no entendimento deste estudo, parecem favorecer mais a 

grupos com frame do tipo Gesellschaft. 

Já no caso de Maricá, a implementação de uma moeda social digital na forma de cartão 

eletrônico encontrou mais elementos facilitadores, tanto que foi a própria tecnologia que 

modelou todo o projeto de bancos comunitários e moedas sociais digitais. O frame de ambos 

os atores de/ para transformação eram idênticos, ou seja, eram frames de sociedade do tipo 

Gesellschaft. A tecnologia não precisou ser adaptada para se encaixar no conceito de 

comunidade. Pelo contrário, foram os conceitos de comunidade, de bancos comunitários e de 

moedas sociais que existiam no modelo de economia solidária que se adaptaram, posto que 

sequer existiram em sua forma original em algum momento no município – e por isso teve, a 

tecnologia, papel tão crucial, permitindo que os modelos habituais de bancos comunitários e 

moedas sociais fossem readaptados para um novo modelo, com bases comunitárias frágeis e 

alto grau de impessoalidade – em linha com o conceito de Gesellschaft. Em outras palavras, 

em Maricá, a tecnologia moldou todo o processo pois, caso contrário, ao que tudo indica, o 

projeto não teria se consolidado. 

Entretanto, apesar das discussões acima realizadas, como conclusão da discussão dos casos, 

dado que as experiências estudadas ainda encontram-se em caráter muito preliminar e há 

poucas evidências que possam ser tidas neste momento como definitivas, os achados não 

permitiram chegar a uma conclusão se a tecnologia impacta ou se deixou influenciar pelo tipo 

de frame de cada grupo social; não obstante, resta especular que o uso da tecnologia de 

pagamentos móveis como forma de ganho de escala do modelo de economia solidária em 

sociedades do tipo Gemeinschaft, tal qual existente no Banco Palmas e igualmente na 
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tentativa de implantação de modelo similar em Timon, encontra pouca viabilidade pela falta 

de elementos facilitadores que incentivem sua implementação e uso, sendo que, novamente, 

indaga-se que as tecnologias disponíveis de pagamentos móveis parecem ser pouco 

congruentes com  o próprio conceito de comunidade que faz parte do cerne da economia 

solidária e de sociedades locais com fortes laços sociais, senso de pertencimento e 

proximidade, podendo haver maior proximidade com sociedades do tipo gesellschaft. 

Em adição a isto, novamente especula-se que (1) pelas próprias características de moedas 

digitais, mesmo havendo êxito na implantação de moedas sociais digitais em comunidades do 

tipo gemeinschaft, que tal êxito somente se confirmará mediante a criação de um modelo 

inovador de tecnologia de pagamentos que leve em conta  o forte capital social dessas 

localidades; (2) as tecnologias hoje existentes para confecção de uma moeda social digital 

tendem a um ganho de escala que pode mostrar alguma incompatibilidade, conforme 

observado na pesquisa, com pequenas comunidades onde o senso solidário é maior que o 

individual; (3) forçar a adoção de moedas sociais digitais em pequenas comunidades do tipo 

gemeinschaft pode eventualmente levar a um maior grau de individualização e à 

contratualização das relações interpessoais, dado que hoje muitas das relações nestas 

comunidades contêm alto grau de pessoalidade e informalidade; (4)  havendo uma 

implementação de moedas sociais digitais de cima para baixo, este modelo tende a ser mais 

propício para experiências liberais focadas nos indivíduos do que para experiências 

comunitárias focadas no desenvolvimento do modelo pela própria comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2.23 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Em linha com as hipóteses iniciais adotadas, este estudo especula que a digitalização de 

moedas sociais e, logo, a própria tecnologia de meios de pagamento digitais para inclusão 

financeira, precisam estar em linha com conceitos básicos de comunidade, solidariedade, 

pertencimento, entre outros, de acordo com o frame dos grupos sociais relevantes nas 

experiências estudadas. Como contribuição teórica, a pesquisa busca mostrar o potencial de 

usar a teoria de Frames desenvolvida por Goffman, em conjunto com a dicotomia 

comunidades/sociedades de Tönnies, como uma forma de entender o papel da adoção deste 

tipo de tecnologia em experiências locais. 

 

2.24 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

É importante ressaltar as limitações desta pesquisa, em especial no que tange à sua capacidade 

de abstrair conclusões para outros casos similares. A primeira limitação, que por pequena que 

seja, deve ser mencionada, é que por boa parte do trabalho de campo ter sido feita mediante 

entrevistas não-estruturadas, inspiradas em parte pela lógica do pesquisador-conversador, 

conforme coloca Spink (2008), em especial no caso de Timon, muitos dados coletados não 

puderam ser registrados em forma de áudio ou vídeo, resultando, por vezes, em esparsas notas 

de campo. No entanto, é importante reconhecerem-se essas possíveis falhas a fim de elucidar 

que, se por um lado, a análise de discursos foi prejudicada, por outro, o objetivo primeiro da 

análise exploratória de melhor compreensão do conceito e da realidade local, de uma forma 

mais ampla, transcorreu perfeitamente. Não obstante, a segunda limitação da pesquisa, esta 

que pode ser fruto de aprimoramentos em pesquisas futuras, é a comparação de apenas dois 

casos empíricos diretamente estudados pelo autor, além dos casos descritos na literatura, mais 

especificamente, o de Palmas e do M-Pesa. Essa relativamente pequena amostra empírica 

acaba por não permitir uma maior validação, eloquente e cabal, do framework conceitual 

deste estudo.  
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2.25 PESQUISAS FUTURAS 

Em linha com as limitações desta pesquisa, espera-se que estudos futuros possam coletar mais 

dados empíricos para confronto com o framework analítico aqui concebido, além de entender 

melhor o papel da tecnologia tanto na criação de moedas sociais digitais como também, em 

uma esfera maior, em projetos de grande escala, porém, com objetivos de inclusão financeira 

e desenvolvimento local semelhantes. 
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              MUNICÍPIO DE MARICÁ
                               ESTADO DO RIO DE JANEIRO
                                         LEI Nº 2.448, de 26 de junho de 2013.

Institui o Programa Municipal 
de Economia Solidária, Combate 
à Pobreza e Desenvolvimento 
Econômico e Social de Maricá.

O POVO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, por seus representantes na Câmara Municipal, 
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica Instituído o Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Maricá, como forma de combater as 
desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e 
estabelecer meios de atingimento a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para 
as camadas mais carentes do município, através das seguintes ações:

I – estabelecer procedimentos para implantação, controle, acompanhamento, monitoramento e 
avaliação da Política Pública de Fomento à Economia Solidária;

II – estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas para a operacionalização do Banco 
Comunitário Popular de Maricá;

III – empreender os meios necessários para a utilização da Moeda Social Mombuca, a ser 
operacionalizada pelo Banco Comunitário Popular de Maricá, como instrumento de efetivação 
das políticas estatuídas no programa instituído por esta lei;

IV – criar Centros Públicos de Economia Solidária, Incubadoras Públicas de Empreendimentos 
Solidários, Centros de Comercialização Justa e Solidária e Mercados Públicos de 
Empreendimentos Econômicos Solidários, feiras, festivais, lojas solidárias e outros instrumentos 
de comércio justo, na forma a ser regulamentada em Decreto do Poder Executivo Municipal;

V – instituir Comitês Gestores, respectivamente, do Banco Comunitário Popular de Maricá, do 
Centro Público de Economia Solidária, da Incubadora Pública de Empreendimentos Solidários e 
dos Centros de Comercialização Justa e Solidária.

§ 1º Para a implantação e operacionalização das Unidades operacionais do Banco Comunitário 
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Popular de Maricá, previstas no inciso II deste artigo, o Poder Público poderá celebrar convênios 
com organizações da sociedade civil, certificada por entidade membro Rede Brasileira de Bancos 
Comunitários, garantindo-lhes o aporte financeiro e estrutural para o seu funcionamento.

§ 2º Para a implementação desta Política Pública e a implantação das Unidades Administrativas, 
previstas no inciso IV, o Poder Público poderá contar com a cooperação e apoio formal de 
Universidades e de demais entidades de ensino, bem como de outras instituições governamentais 
ou não governamentais.

§ 3º Os Comitês previstos no inciso V serão integrados por representantes dos beneficiários do 
Programa Municipal de Fomento à Economia Solidária, por gestores públicos e por entidades da 
sociedade civil organizada para o apoio à Economia Solidária, com as funções de planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.

§ 4º É prioridade da Economia Solidária a formação de redes de colaboração, que integrem 
grupos de consumidores, produtores e prestadores de serviços para as práticas de finanças 
solidárias, consumo ético, produção sustentável e do comércio justo e solidário.

Capítulo II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA 

E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MARICÁ

Seção I
Da Constituição, Objetivos e Competências

Art. 2º Fica criado o Conselho Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá – ECOSOL-CPDES, órgão consultivo e 
deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Art. 3º São atribuições do ECOSOL-CPDES:

I – formular diretrizes e propor ações que contribuam para a efetiva integração cultural, 
econômica, social e política dos segmentos envolvidos;

II – definir os critérios para a seleção dos programas e projetos financiados com recursos do 
Fundo Municipal criado por esta Lei;

III – analisar e encaminhar projetos selecionados, além de acompanha-los e fiscalizá-los em sua 
execução;

IV – definir meios para facilitar o acesso às Políticas definidas nesta Lei;

V – propor, avaliar e acompanhar a realização de cursos de aperfeiçoamento, capacitação e 
atualização nas áreas afins às políticas estatuídas nesta Lei;

VI – desenvolver mecanismos e formas de facilitar o acesso dos beneficiários das Políticas 
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definidas nesta Lei a recursos públicos;

VII – colaborar na defesa dos direitos humanos, na eliminação das discriminações e quaisquer 
formas de violência, como práticas das pessoas atuantes na Economia Solidária;

VIII – propor mecanismos de incentivos fiscais para os empreendimentos de Economia 
Solidária;

IX – convocar a Conferência Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social;

X – colaborar na elaboração de projetos, programas e serviços da Administração Pública, 
buscando a integração das políticas públicas municipais de fomento à Economia Solidária, de 
Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social;

XI – acompanhar e avaliar a gestão financeira, os ganhos sociais e o desempenho dos programas 
e projetos que fazem parte das Políticas tratadas nesta Lei e os financiados pelo Fundo Municipal 
ora criado;

XII – criar comissões especializadas ou grupos de trabalho para desenvolver estudos, projetos, 
debates e pesquisas relativas aos interesses das políticas estabelecidas nesta Lei;

XIII – manter canais de comunicação, em relação aos temas que lhe são afetos, com outros 
órgãos do Poder Público;

XIV – encaminhar propostas e sugestões da sociedade civil ou de fóruns temáticos setoriais;

XV – organizar plenárias e audiências públicas, quando necessário, para a discussão de diretrizes 
e projetos relacionados às políticas mencionadas nesta Lei;

XVI – propiciar e garantir a articulação efetiva do Conselho com associações e demais entidades 
de âmbito municipal, estadual e federal, buscando o fortalecimento da participação social;

XVII – elaborar seu regimento interno;

XVIII – opinar sobre as questões pertinentes às políticas públicas e recursos destinados às 
políticas tratadas nesta Lei durante a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

Seção II
Da Composição

Art. 4º O Conselho Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento 
Econômico e Social será constituído de nove conselheiros, sendo cinco representantes do Poder 
Público e quatro representantes da sociedade civil, sendo:

I – Poder Público:
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a) o Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;

b) o Secretário Municipal de Trabalho e Emprego Renda, ou servidor por ele designado;

c) o Secretário Municipal de Fazenda ou servidor por ele designado, desde que envolvido com 
assuntos relacionados ao desenvolvimento da Política Municipal de Fomento à Economia 
Solidária e ao Combate à Pobreza;

d) o Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Participação Popular ou servidor 
por ele designado;

e) o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Petróleo ou 
servidor por ele designado.

II – Sociedade Civil:

a) um representante da Associação Comercial, Industrial e Agropastorial de Maricá;

b) um representante do Clube de Dirigentes Lojistas de Maricá – CDL;

c) um representante da Associação Médica de Maricá – AMM;

d) um representante da Federação das Associações de Moradores de Maricá – FAMMAR.

§ 1º Para cada representante titular deverá também ser indicado um suplente, que o substituirá 
em seus impedimentos e o sucederá no caso de vacância.

§ 2º O mandato dos conselheiros será de dois anos.

§ 3º O presidente do Conselho será o Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
que participará das votações apenas para o desempate.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania propiciará ao Conselho as 
condições necessárias ao seu funcionamento, inclusive disponibilizando o local e a infraestrutura 
para a realização das reuniões.

Capítulo III
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À 
POBREZA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MARICÁ

Seção I
Denominação e objetivos

Art. 6º O Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico 
e Social de Maricá objetiva apoiar iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda que se 
organizam com base na autogestão, cooperação e solidariedade com os seguintes objetivos:
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I – proporcionar a assessoria aos empreendimentos econômicos solidários desde o processo 
inicial de formação, e depois de estruturados, com formação continuada nas áreas conceitual, 
técnica e de gestão;

II – apoiar a constituição e contribuir para o fortalecimento de redes solidárias de produção, 
comercialização e consumo;

III – apoiar iniciativas que promovam a comercialização dos empreendimentos econômicos 
solidários;

IV – promover acesso a políticas de investimento social.

V – criar, fomentar e apoiar instrumentos de finanças solidárias, bancos comunitários, moedas 
sociais, fundos solidários e cooperativas de crédito, promovendo o acesso a serviços financeiros 
e bancários a população de Maricá, com base na Economia Solidária.

Seção II
Estrutura Organizacional

Art. 7º O Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico 
e Social de Maricá constituiu-se como uma ação intersetorial da Prefeitura Municipal de Maricá 
com a participação das diversas políticas setoriais.

Art. 8º O Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico 
e Social de Maricá estará vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e será coordenado por esta secretaria.

Art. 9º Para a execução do Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá será designada equipe própria multidisciplinar 
composta por servidores municipais vinculados às Secretarias participantes do referido 
Programa.

Seção III
Projetos

Art. 10. O Programa de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico 
e Social de Maricá será operacionalizado por meio de ações que oportunizem:

I – Projeto de Assessoria aos Empreendimentos Econômicos Solidários, que assessora, desde 
o processo de formação dos grupos de geração de trabalho e renda e após a sua organização, 
propiciando conforme a necessidade, capacitação nas áreas conceitual, técnica e de gestão;
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II – Projeto de Investimento Solidário, que objetiva o acesso a materiais de consumo para o 
processo de produção das iniciativas coletivas ou individuais de geração de trabalho e renda, que 
estejam articuladas a rede local de economia solidária, através do Banco Comunitário Popular de 
Maricá;

III – Projeto Rede Solidária que visa apoiar e fortalecer a organização de rede solidária de 
produção, comercialização e consumo, baseado no conceito de Economia Solidária e nos 
princípios das Finanças Solidárias e da Moeda Social Local Circulante.

IV – Projeto Oficinas Solidárias, que tem o intuito de propiciar informações sobre a Economia 
Solidária, da perspectiva do trabalho coletivo, autogestionário, cooperativo e solidário;

V – Projeto de Educação para as Finanças Solidárias, consumo ético, produção sustentável e 
comércio justo e solidário, que tem por objetivo sensibilizar e capacitar diferentes segmentos 
sobre Economia Solidária.

Parágrafo único. Havendo outras necessidades posteriores, faculta-se ao Programa Municipal 
de Economia Solidária a formatação de outros projetos que visem o atendimento a suas 
finalidades, respeitado a disponibilidade orçamentária e mediante aprovação do ECOSOL-
CPDES.

Capítulo IV
DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

Seção I
Princípios

Art. 11. A Política Pública Municipal de Economia Solidária é regida pelos seguintes princípios:

I – articulação e integração com enfoque no caráter intersetorial e multidisciplinar, o que permite 
atuar de forma integralizada com o público a ser atendido;

II – participação e controle social;

III – descentralização e territorialização das ações;

IV – desenvolvimento local e sustentável;

V – autogestão, cooperação e solidariedade como foco das ações.

Seção II
Objetivos
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Art. 12. A Política Pública Municipal de Economia Solidária possui os seguintes objetivos:

I – propiciar acesso à geração de trabalho e renda na perspectiva da Economia Solidária;

II – contribuir para a melhoria da elevação da qualidade de vida pela criação de fontes de renda;

III – incentivar a constituição de cadeias produtivas na Economia Solidária;

IV – apoiar os empreendimentos econômicos solidários nos aspectos relacionados ao comércio 
justo e solidário;

V – propiciar o acesso as ações de Economia Solidária, por meio de estruturas físicas 
descentralizadas e territorializadas;

VI – apoiar o cooperativismo popular e solidário;

VII – promover a intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações do Poder Público 
Municipal;

VIII – apoiar instrumentos de Finanças Solidárias, bancos comunitários, moedas sociais, fundos 
solidários e cooperativas de crédito, promovendo o acesso a serviços financeiros e bancários com 
base na Economia Solidária.

Seção III
Do Centro Público de Economia Solidária

Art. 13. O Centro Público de Economia Solidária constitui-se como espaço público de referência 
da Economia Solidária no município para o desenvolvimento de ações pertinentes a área, para 
difusão da Economia Solidária e sede do Programa Municipal de Economia Solidária.

Art. 14. O Centro Público de Economia Solidária tem por objetivos:

I – abrigar ações da Política Pública de Economia Solidária;

II – contribuir com o processo de comercialização dos empreendimentos econômicos solidários;

III – Possibilitar a articulação dos diferentes sujeitos na construção e fortalecimento das ações de 
Economia Solidária;

IV – Promover formação continuada e capacitações nas áreas técnica, de gestão, entre outras, 
conforme a necessidade dos empreendimentos econômicos solidários.

Capítulo V
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DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA

Art. 15. A Política Pública Municipal de Combate à Pobreza tem a finalidade de reduzir os 
índices de pobreza da população rural e urbana no Município de Maricá, por meio da garantia ao 
direito humano à alimentação, o acesso à educação, ao lazer, a saúde e à iniciativas de geração 
de trabalho e renda.

Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, conceitua-se pobreza como toda e qualquer situação 
pessoal, familiar ou comunitária de vulnerabilidade social, ocasionada por situação econômica, 
ambiental ou sanitária, por falta de acesso às políticas públicas, pelo isolamento, por exclusão 
geográfica ou social, pela existência de necessidades alimentares ou não alimentares urgentes e 
imprescindíveis, a manutenção ou recuperação da dignidade humana.

Art. 16. São diretrizes da Política Pública Municipal de Combate à Pobreza:

I – integrar e envolver os órgãos do Município de Maricá que atuam no combate à pobreza, com 
o objetivo de desenvolver ações para a sua erradicação;

II – formular alternativas baseadas em territórios e focadas na perspectiva de desenvolvimento 
local, orientada pela política geral de desenvolvimento promovida pelo Município;

III – empreender ações articuladas com a União e o Estado, com o objetivo de potencializar a 
utilização dos recursos disponíveis;

IV – implementar critérios sociais e regionais, quantitativos e qualitativos, para o combate à 
pobreza.

V – fomentar a participação da sociedade, de organizações não governamentais e dos próprios 
beneficiários dos programas e das ações, na formulação, no monitoramento, na fiscalização e na 
gestão das políticas públicas, através da participação no ECOSO-CPDES.

Art. 17. São objetivos específicos da Política Pública Municipal de Combate à Pobreza:

I – implementar o Programa Social Bolsa Mombuca, a ser paga através de Banco Comunitário 
Popular de Maricá, voltado para a instauração de mecanismos de emancipação social e 
econômica para as populações em estado de vulnerabilidade social daquelas regiões e territórios 
nos quais o Município venha desenvolvendo ou não iniciativas de desenvolvimento local de 
segurança alimentar e nutricional;

II – articular de forma coerente e eficiente as ações e políticas específicas das Secretarias e 
órgãos do Município, de forma a potencializar o seu impacto e qualificar os resultados;

III – fomentar iniciativas de economia popular solidária, de geração de trabalho e renda, de 
empreendedorismo, de complementação da renda familiar e de alternativas para ampliação da 
produtividade na produção de alimentos e na obtenção de residências;
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IV – potencializar a captação de recursos da União e do Estado, da iniciativa privada e de 
organizações multilaterais, para financiar ações estruturais de combate à pobreza;

V – construir ações voltadas à parcela da população sem acesso as políticas de combate à 
pobreza dos governos federal e estadual;

VI – criar instrumentos específicos para combater a pobreza extrema e resgatar a dignidade das 
pessoas em estado de vulnerabilidade;

VII – combater o trabalho escravo e bem como o trabalho forçado e promover medidas com 
vista a sua erradicação;

VIII – criar, em parceria com instituições universitárias e de pesquisa, um Observatório de 
Políticas Sociais, para sistematizar as informações acerca da pobreza, realizar estudos, gerar 
estatísticas, análises e construir indicadores e informações para orientar e subsidiar a aplicação 
dos recursos destinados a subsidiar as políticas de desenvolvimento e de combate à pobreza.

Art. 18. O Programa Social Bolsa Mombuca será implementado através de regulamento 
expedido por decreto do Poder Executivo Municipal.

Capítulo VI
DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL

Art. 19. A Política Pública Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social será 
desenvolvida através de programas e ações que visem a melhoria da qualidade de vida, 
econômica e social, da polução do município e será desenvolvida, dentre outros, através do 
Programa Municipal de Microcrédito.

Parágrafo único. O Programa Municipal de Microcrédito tem por finalidade financiar e investir 
em microempreendimentos, cooperativas ou formas associativas de produção ou de trabalho, 
em micro e pequenas empresas, como alternativa de crédito popular para geração de emprego e 
renda.

Art. 20. Entre os objetivos do Programa Municipal de Microcrédito, temos:

I – a prestação de assistência financeira aos projetos de capacitação profissional e ao treinamento 
técnico gerencial dos empreendedores;

II – a concessão de empréstimos a microempreendedores urbanos e rurais, inclusive aos do 
setor informal, tendo em vista elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados, através de 
incentivo ao investimento fixo associado à capacidade técnico-gerencial do empreendedor, de 
forma a minimizar o risco do negócio, possibilitar seu crescimento e estimular a formalização 
das micro e pequenas empresas;
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III – a concessão de empréstimos a cooperativas ou formas associativas de produção ou de 
trabalho;

IV – a concessão de empréstimos a micro e pequenas empresas;

V – prestação de assistência financeira a projetos de modernização e reorganização de micro e 
pequenas empresas.

Capítulo VII
DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 21. As atividades de fomento, de formação continuada dos empreendimentos econômicos 
solidários e de combate à pobreza terão recursos procedentes do Fundo Municipal de 
Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social, doravante 
denominado FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ e de outras dotações 
orçamentárias estabelecidas.

Art. 22. Os empreendimentos econômicos solidários participantes do Programa de Economia 
Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Maricá poderão 
acessar ao crédito solidário através das unidades do Banco Comunitário Popular de Maricá, 
instituídas por intermédio de convênio a ser estabelecido pelo Executivo Municipal com 
instituições sociais habilitadas.

Art. 23. O Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento 
Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ terá a 
finalidade de captar recursos públicos ou privados, mediante convênios, parcerias, dotações 
orçamentárias, transferências, aplicação dos recursos, com o objetivo de executar as Políticas 
tratadas nesta Lei.

Parágrafo único. Para atingir os objetivos estatuídos neste artigo, serão apoiadas ações que 
visem o fomento, a capacitação e qualificação profissional para a geração de trabalho e renda de 
acordo com os princípios estatuídos nesta lei, prioritariamente através de Empreendimentos e 
Organizações da Sociedade Civil Organizada.

Capítulo VIII
DO FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Seção I
Dos Objetivos

Art. 24. Fica criado o Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
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MARICÁ destinado a propiciar suporte financeiro à consecução dos objetivos tratados nesta 
lei, promovendo sua viabilização e organizando a captação, o repasse e a aplicação de recursos 
necessários à sua implementação.

Art. 25. A formulação dos programas e projetos a serem viabilizados com recursos do Fundo 
Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social 
– FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ, deverão observar as diretrizes 
gerais de integração das ações de órgãos e instituições que objetivem a implementação das 
políticas aqui estatuídas.

Art. 26. Cabe ao Fundo Banco Comunitário Popular de Maricá, repassar recursos necessários 
para o custeio, manutenção, equipamentos, fortalecimento institucional, comunicação, fomento e 
a execução das diversas atividades do Banco Comunitário Popular de Maricá, incluindo nelas o 
fundo de crédito, lastro das moedas sociais e outras ações necessárias.

Art. 27. O repasse de recursos ao Banco Comunitário Popular de Maricá se dará através 
de convênios realizados entre o Fundo Banco Comunitário Popular de Maricá e a entidade 
gestora do Banco Comunitário Popular de Maricá, preferencialmente uma OSCIP com sede no 
município.

Seção II
Dos Recursos

Art. 28. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza 
e Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
MARICÁ:

I – dotações orçamentárias do Município, exclusiva ao Fundo, definida anualmente nas peças 
orçamentárias;

II – dotações orçamentárias dos recursos repassados ao Município que sejam vinculados aos 
objetivos do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento 
Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ por força 
da legislação federal, estadual ou municipal;

III – créditos suplementares a ele destinados;

IV – contribuições, auxílios e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 
legados e heranças jacentes;

V – aporte de capital por meio da realização de operações de crédito em instituições financeiras 
oficiais, quando previamente autorizadas por lei específica;

VI – rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado financeiro;

VII – demais receitas provenientes de fontes aqui não explicitadas, destinadas a programas e 
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projetos de Economia Solidária e de Combate à Pobreza;

VIII – destinações autorizadas em lei municipal das arrecadações resultantes de consórcios, 
programas de cooperação, contratos e acordos específicos, celebrados entre o Município e 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IX – transferências autorizadas de recursos de outros fundos.

§ 1º O saldo dos recursos financeiros não utilizados pelo Fundo Municipal de Economia 
Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO 
COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ será transferidos para o exercício seguinte, a seu 
próprio crédito.

§ 2º Excetua-se do disposto neste artigo a aquisição realizada com recursos transferidos por 
intermédio de convênio, quando este estabelecer normas para destinação dos bens adquiridos.

§ 3º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a 
ser aberta e mantida em instituição financeira oficial.

Art. 29. Em caso de extinção do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza 
e Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
MARICÁ, os ativos, passivos, bens móveis e imóveis, que porventura vier a constituir, deverão 
ser alocados para a Prefeitura Municipal de Maricá.

Art. 30. Os recursos do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
MARICÁ serão aplicados priorizando as ações que garantam a promoção da Economia Solidária 
e de Combate à Pobreza, de acordo com as Políticas e Programas tratadas nesta lei.

Parágrafo único. Somente poderão receber recursos entidades da sociedade civil que não 
apresentarem débitos com o Município, e com prestação de contas relativas ao recebimento de 
recursos financeiros, aprovadas pelo Poder Executivo, atendendo a legislação vigente.

Art. 31. Os projetos aprovados e as entidades que receberem recursos do Fundo deverão 
obrigatoriamente mencionar que receberam recursos do Fundo Municipal de Economia 
Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO 
COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ.

Art. 32. A aplicação dos recursos do Fundo será feita nos prazos e na forma da legislação 
vigente e das definidas pelo ECOSO-CPDES.

Seção III
Do Orçamento e da Contabilidade

Art. 33. O orçamento do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
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MARICÁ evidenciará as políticas e os programas de trabalhos governamentais, observados o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º O orçamento do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
MARICÁ integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º O orçamento do Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE 
MARICÁ observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidos 
na legislação pertinente.

Art. 34. O Fundo Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento 
Econômico e Social – FUNDO BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ terá 
contabilidade própria, que registrará e publicará todos os atos e fatos a ele pertinentes, de 
modo a permitir a apuração de resultados à parte, devidamente auditáveis com apresentação de 
relatórios.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ, Estado do Rio de Janeiro, RJ, 
26 de junho de 2013.

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA (QUAQUÁ)
Prefeito do Município de Maricá
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LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 
 
 

Autoriza o pagamento de subvenção econômica 
aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-
açúcar e de etanol que especifica e o 
financiamento da renovação e implantação de 
canaviais com equalização da taxa de juros; 
dispõe sobre os arranjos de pagamento e as 
instituições de pagamento integrantes do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro (SPB); autoriza a União 
a emitir, sob a forma de colocação direta, em 
favor da Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), títulos da dívida pública mobiliária 
federal; estabelece novas condições para as 
operações de crédito rural oriundas de, ou 
contratadas com, recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE); altera os prazos previstos nas Leis nº 
11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249, de 11 
de junho de 2010; autoriza a União a contratar o 
Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para 
atuar na gestão de recursos, obras e serviços de 
engenharia relacionados ao desenvolvimento de 
projetos, modernização, ampliação, construção ou 
reforma da rede integrada e especializada para 
atendimento da mulher em situação de violência; 
disciplina o documento digital no Sistema 
Financeiro Nacional; disciplina a transferência, no 
caso de falecimento, do direito de utilização 
privada de área pública por equipamentos urbanos 
do tipo quiosque, trailer, feira e banca de venda de 
jornais e de revistas; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na 
cadeia de produção e comercialização da soja e de 
seus subprodutos; altera as Leis nºs 12.666, de 14 
de junho de 2012, 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, 11.508, de 20 de julho de 2007, 9.503, de 
23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 



1995, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, 10.925, de 23 de julho de 2004, 12.350, de 
20 de dezembro de 2010, 4.870, de 1o de 
dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972; revoga dispositivos das Leis nºs 10.865, de 
30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 
4.870, de 1º de dezembro de 1965; e dá outras 
providências. 

 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 
Art. 1º É a União autorizada a conceder subvenção extraordinária aos produtores 

fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas 
referente à safra 2011/2012 na Região Nordeste.  

Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá as condições operacionais para a 
implementação, a execução, o pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção prevista no 
caput, observado o seguinte:  

I - a subvenção será concedida aos produtores fornecedores independentes 
diretamente ou por intermédio de suas cooperativas, em função da quantidade de cana-de-açúcar 
efetivamente vendida às usinas de açúcar e às destilarias da área referida no caput, excluindose a 
produção própria das unidades agroindustriais e a produção dos respectivos sócios e acionistas;  

II - a subvenção será de R$ 12,00 (doze reais) por tonelada de cana-de-açúcar e 
limitada a 10.000 (dez mil) toneladas por produtor fornecedor independente em toda a safra 
2011/2012; e  

III - o pagamento da subvenção será realizado em 2013 e 2014, referente à produção 
da safra 2011/2012 efetivamente entregue a partir de 1º de agosto de 2011, observados os limites 
estabelecidos nos incisos I e II deste parágrafo.  

 
Art. 2º É a União autorizada a conceder subvenção econômica às unidades industriais 

produtoras de etanol combustível que desenvolvam suas atividades na área referida no caput do 
art. 1º, referente à produção da safra 2011/2012.  

§ 1º A subvenção de que trata o caput deste artigo será concedida diretamente às 
unidades industriais, ou por intermédio de suas cooperativas ou do respectivo sindicato de 
produtores regularmente constituído, no valor de R$ 0,20 (vinte centavos de real) por litro de 
etanol efetivamente produzido e comercializado na safra 2011/ 2012.  

§ 2º O Poder Executivo estabelecerá as condições operacionais para o pagamento, o 
controle e a fiscalização da concessão da equalização de que trata este artigo.  

§ 3º A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes de subvenção 
econômica de que tratam este artigo e o art. 1º sujeitarão o infrator à devolução, em dobro, do 
valor recebido, atualizado monetariamente, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.  

 



Art. 3º Observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, para o fim 
de concessão das subvenções de que tratam os arts. 1º e 2º, ficam os beneficiários, as 
cooperativas e o sindicato de produtores regularmente constituído dispensados da comprovação 
de regularidade fiscal para efeito do recebimento da subvenção.  

 
Art. 4º Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre os valores 
efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção de que tratam os arts. 1º e 2º.  

 
Art. 5º A Lei nº 12.666, de 14 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  
"Art. 2º É a União autorizada a conceder subvenção econômica às instituições 

financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxas de juros, nas operações de 
financiamento para a estocagem de álcool combustível e para renovação e implantação de 
canaviais, com os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a estabilidade 
da oferta de álcool.  

.........................................................................................................  
§ 4º A autorização para a concessão de subvenção e para a contratação das operações 

de financiamento para estocagem de álcool combustível e para renovação e implantação de 
canaviais é limitada a 5 (cinco) anos, contados da publicação oficial desta Lei.  

.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de 

pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta 
Lei, considera-se:  

I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina a 
prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, 
mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores;  

II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de 
pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento;  

III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos 
de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente:  

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de 
pagamento; 

b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço 
de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; 

c) gerir conta de pagamento; 
d) emitir instrumento de pagamento; 
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; 
f) executar remessa de fundos; 
g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, 

credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e 
h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas 

pelo Banco Central do Brasil; 
IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de 

serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento;  



V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado 
entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação 
de pagamento; e  

VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico 
que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento.  

§ 1º As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na forma 
estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional.  

§ 2º É vedada às instituições de pagamento a realização de atividades privativas de 
instituições financeiras, sem prejuízo do desempenho das atividades previstas no inciso III do 
caput.  

§ 3º O conjunto de regras que disciplina o uso de instrumento de pagamento emitido 
por sociedade empresária destinado à aquisição de bens ou serviços por ela ofertados não se 
caracteriza como arranjo de pagamento.  

§ 4º Não são alcançados por esta Lei os arranjos de pagamento em que o volume, a 
abrangência e a natureza dos negócios, a serem definidos pelo Banco Central do Brasil, conforme 
parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, não forem capazes de oferecer risco 
ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.  

§ 5º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, poderá requerer informações para acompanhar o desenvolvimento dos 
arranjos de que trata o § 4º.  

 
Art. 7º Os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento observarão os 

seguintes princípios, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, 
observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional:  

I - interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento 
distintos;  

II - solidez e eficiência dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, 
promoção da competição e previsão de transferência de saldos em moeda eletrônica, quando 
couber, para outros arranjos ou instituições de pagamento;  

III - acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas necessários ao 
funcionamento dos arranjos de pagamento;  

IV - atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de 
escolha, segurança, proteção de seus interesses econômicos, tratamento não discriminatório, 
privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e acesso a informações claras e 
completas sobre as condições de prestação de serviços;  

V - confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento; e  
VI - inclusão financeira, observados os padrões de qualidade, segurança e 

transparência equivalentes em todos os arranjos de pagamento.  
Parágrafo único. A regulamentação deste artigo assegurará a capacidade de inovação 

e a diversidade dos modelos de negócios das instituições de pagamento e dos arranjos de 
pagamento.  

 
Art. 8º O Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério das 

Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estimularão, no âmbito de 
suas competências, a inclusão financeira por meio da participação do setor de telecomunicações 
na oferta de serviços de pagamento e poderão, com base em avaliações periódicas, adotar 



medidas de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que utilizem terminais de 
acesso aos serviços de telecomunicações de propriedade do usuário.  

Parágrafo único. O Sistema de Pagamentos e Transferência de Valores Monetários 
por meio de Dispositivos Móveis (STDM), parte integrante do SPB, consiste no conjunto 
formado pelos arranjos de pagamento que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de 
que trata o inciso III do art. 6o, baseado na utilização de dispositivo móvel em rede de telefonia 
móvel, e pelas instituições de pagamento que a eles aderirem.  

 
Art. 9º Compete ao Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional:  
I - disciplinar os arranjos de pagamento;  
II - disciplinar a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições de 

pagamento, bem como a descontinuidade na prestação de seus serviços;  
III - limitar o objeto social de instituições de pagamento;  
IV - autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País;  
V - autorizar constituição, funcionamento, transferência de controle, fusão, cisão e 

incorporação de instituição de pagamento, inclusive quando envolver participação de pessoa 
física ou jurídica não residente; 

VI - estabelecer condições e autorizar a posse e o exercício de cargos em órgãos 
estatutários e contratuais em instituição de pagamento;  

VII - exercer vigilância sobre os arranjos de pagamento e aplicar as sanções cabíveis;  
VIII - supervisionar as instituições de pagamento e aplicar as sanções cabíveis;  
IX - adotar medidas preventivas, com o objetivo de assegurar solidez, eficiência e 

regular funcionamento dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, podendo, 
inclusive:  

a) estabelecer limites operacionais mínimos; 
b) fixar regras de operação, de gerenciamento de riscos, de controles internos e de 

governança, inclusive quanto ao controle societário e aos mecanismos para assegurar a autonomia 
deliberativa dos órgãos de direção e de controle; e 

c) limitar ou suspender a venda de produtos, a prestação de serviços de pagamento e a 
utilização de modalidades operacionais; 

X - adotar medidas para promover competição, inclusão financeira e transparência na 
prestação de serviços de pagamentos;  

XI - cancelar, de ofício ou a pedido, as autorizações de que tratam os incisos IV, V e 
VI do caput;  

XII - coordenar e controlar os arranjos de pagamento e as atividades das instituições 
de pagamento;  

XIII - disciplinar a cobrança de tarifas, comissões e qualquer outra forma de 
remuneração referentes a serviços de pagamento, inclusive entre integrantes do mesmo arranjo de 
pagamento; e  

XIV - dispor sobre as formas de aplicação dos recursos registrados em conta de 
pagamento.  

§ 1º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, disciplinará as hipóteses de dispensa da autorização de que tratam os incisos 
IV, V e VI do caput.  



§ 2º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, poderá dispor sobre critérios de interoperabilidade ao arranjo de pagamento 
ou entre arranjos de pagamento distintos.  

§ 3º No exercício das atividades previstas nos incisos VII e VIII do caput, o Banco 
Central do Brasil poderá exigir do instituidor de arranjo de pagamento e da instituição de 
pagamento a exibição de documentos e livros de escrituração e o acesso, inclusive em tempo real, 
aos dados armazenados em sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento 
como embaraço à fiscalização, sujeita às sanções aplicáveis na forma do art. 11.  

§ 4º O Banco Central do Brasil poderá submeter a consulta pública as minutas de atos 
normativos a serem editados no exercício das competências previstas neste artigo.  

§ 5º As competências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil 
previstas neste artigo não afetam as atribuições legais do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, nem as dos outros órgãos ou entidades responsáveis pela regulação e supervisão 
setorial.  

§ 6º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, definirá as hipóteses que poderão provocar o cancelamento de que trata o 
inciso XI do caput e os atos processuais necessários.  

 
Art. 10. O Banco Central do Brasil poderá, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional, estabelecer requisitos para a terceirização de atividades conexas 
às atividades fins pelos participantes dos arranjos de pagamento e para a atuação de terceiros 
como agentes de instituições de pagamento.  

§ 1º O instituidor do arranjo de pagamento e a instituição de pagamento respondem 
administrativamente pela atuação dos terceiros que contratarem na forma do caput.  

§ 2º Não se aplica o disposto no caput caso a entidade não participe de nenhuma 
atividade do arranjo de pagamento e atue exclusivamente no fornecimento de infraestrutura, 
como os serviços de telecomunicações.  

 
Art. 11. As infrações a esta Lei e às diretrizes e normas estabelecidas respectivamente 

pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sujeitam a instituição de 
pagamento e o instituidor de arranjo de pagamento, bem como seus administradores e os 
membros de seus órgãos estatutários ou contratuais, às penalidades previstas na legislação 
aplicável às instituições financeiras.  

Parágrafo único. O disposto no caput não afasta a aplicação, pelos órgãos integrantes 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, das penalidades cabíveis por violação das normas de proteção do consumidor e de 
defesa da concorrência.  

 
Art. 12. Os recursos mantidos em contas de pagamento:  
I - constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de 

pagamento;  
II - não respondem direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da instituição de 

pagamento nem podem ser objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato 
de constrição judicial em função de débitos de responsabilidade da instituição de pagamento;  

III - não compõem o ativo da instituição de pagamento, para efeito de falência ou 
liquidação judicial ou extrajudicial; e  

 



IV - não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela instituição de 
pagamento.  

 
Art. 13. As instituições de pagamento sujeitam-se ao regime de administração 

especial temporária, à intervenção e à liquidação extrajudicial, nas condições e forma previstas na 
legislação aplicável às instituições financeiras.  

 
Art. 14. É o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos em benefício de 

entidades não financeiras integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro.  
 
Art. 15. É o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e instruções 

necessárias ao seu cumprimento.  
§ 1º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Banco Central do Brasil, tendo em vista 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, definirá as condições mínimas para 
prestação dos serviços de que trata esta Lei.  

§ 2º É o Banco Central do Brasil autorizado a estabelecer, para os arranjos de 
pagamento, os instituidores de arranjo de pagamento e as instituições de pagamento já em 
funcionamento, prazos para adequação às disposições desta Lei, às normas por ele estabelecidas e 
às diretrizes do Conselho Monetário Nacional.  

 
Art. 16. É a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, a 
valor de mercado e até o limite dos créditos totais detidos, em 1º de março de 2013, por ela e pela 
Eletrobrás na Itaipu Binacional.  

§ 1º As características dos títulos de que trata o caput serão definidas pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.  

§ 2º Os valores recebidos pela União em decorrência de seus créditos na Itaipu 
Binacional serão destinados exclusivamente ao pagamento da Dívida Pública Federal.  

 
Art. 17. O prazo previsto no § 12 do art. 1º e no art. 7º da Lei nº 11.941, de 27 de 

maio de 2009, bem como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, passa a ser o do último dia útil do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei 
decorrente da conversão da Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, atendidas as 
condições estabelecidas neste artigo. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.973, 
de 13/5/2014)  

§ 1º A opção de pagamento ou parcelamento de que trata este artigo não se aplica aos 
débitos que já tenham sido parcelados nos termos dos arts. 1º a 13 da Lei nº 11.941, de 27 de 
maio de 2009, e nos termos do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.  

§ 2º Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve calcular e recolher 
mensalmente parcela equivalente ao maior valor entre:  

I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de 
prestações pretendidas; e  

II - os valores constantes no § 6º do art. 1º ou no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 
11.941, de 27 de maio de 2009, conforme o caso, ou os valores constantes do § 6º do art. 65 da 
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, quando aplicável esta Lei.  



§ 3º Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações 
devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos 
parcelados pelo disposto neste artigo.  

§ 4º Aplica-se a restrição prevista no § 32 do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010, aos débitos para com a Anatel, que não terão o prazo reaberto nos moldes do caput deste 
artigo.  

§ 5º Aplica-se aos débitos pagos ou parcelados, na forma do art. 65 da Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010, o disposto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 11.941, de 27 de maio 
de 2009, bem como o disposto no § 16 do art. 39 desta Lei, para os pagamentos ou parcelas 
ocorridos após 1º de janeiro de 2014. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 6º Os percentuais de redução previstos nos arts. 1º e 3º da Lei nº 11.941, de 27 de 
maio de 2009, serão aplicados sobre o valor do débito atualizado à época do depósito e somente 
incidirão sobre o valor das multas de mora e de ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e 
do encargo legal efetivamente depositados. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 
13/5/2014) 

§ 7º A transformação em pagamento definitivo dos valores depositados somente 
ocorrerá após a aplicação dos percentuais de redução, observado o disposto no § 6º. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 8º A pessoa jurídica que, após a transformação dos depósitos em pagamento 
definitivo, possuir débitos não liquidados pelo depósito poderá obter as reduções para pagamento 
à vista e liquidar os juros relativos a esses débitos com a utilização de montantes de prejuízo 
fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL, desde que pague à vista os débitos remanescentes. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 9º Na hipótese do § 8º, as reduções serão aplicadas sobre os valores atualizados na 
data do pagamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 10. Para fins de aplicação do disposto nos §§ 6º e 9º, a RFB deverá consolidar o 
débito, considerando a utilização de montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa 
da CSLL de acordo com a alíquota aplicável a cada pessoa jurídica, e informar ao Poder 
Judiciário o resultado para fins de transformação do depósito em pagamento definitivo ou 
levantamento de eventual saldo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 11. O montante transformado em pagamento definitivo será o necessário para 
apropriação aos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência, inclusive a débitos referentes 
ao mesmo litígio que eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em 
montante insuficiente a sua quitação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 12. Após a transformação em pagamento definitivo de que trata o § 7º, o sujeito 
passivo poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, observado o disposto 
no § 13. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 13. Na hipótese de que trata o § 12, o saldo remanescente somente poderá ser 
levantado pelo sujeito passivo após a confirmação pela RFB dos montantes de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da CSLL utilizados na forma do § 7º do art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 
de maio de 2009. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 14. O saldo remanescente de que trata o § 12 será corrigido pela taxa Selic. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014)  

§ 15. Para os sujeitos passivos que aderirem ao parcelamento na forma do caput, 
nenhum percentual de multa, antes das reduções, será superior a 100% (cem por cento). 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

 



Art. 18. É a União, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM/PR), autorizada a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia relacionados ao 
desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede integrada 
e especializada para atendimento da mulher em situação de violência.  

§ 1º É dispensada a licitação para a contratação prevista no caput.  
§ 2º Os recursos destinados à realização das atividades previstas no caput serão 

depositados, aplicados e movimentados no Banco do Brasil S.A. ou por instituição integrante do 
conglomerado financeiro por ele liderado.  

§ 3º Para a consecução dos objetivos previstos no caput, o Banco do Brasil S.A., ou 
suas subsidiárias, realizará procedimentos licitatórios, em nome próprio ou de terceiros, para 
adquirir bens e contratar obras, serviços de engenharia e quaisquer outros serviços técnicos 
especializados, ressalvados os casos previstos em lei.  

§ 4º Para os fins previstos no § 3º, o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias 
poderão utilizar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), instituído pela Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011.  

§ 5º Para a contratação prevista no caput, o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias 
seguirão as diretrizes e os critérios de remuneração e de gestão de recursos definidos em ato da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR).  

 
Art. 19. (VETADO).  
 
Art. 20. O inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 2º ..................................................................................... 
...................................................................................................  
§ 4º ...........................................................................................  
I - se, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contado da sua publicação, a 

administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as obras de implantação, de acordo com 
o cronograma previsto na proposta de criação; 

.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 21. O prazo de 48 (quarenta e oito) meses previsto no inciso I do § 4º do art. 2º 

da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com a redação dada por esta Lei, aplica-se às Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPE) criadas a partir de 23 de julho de 2007, desde que não tenha 
sido declarada a sua caducidade até a publicação desta Lei.  

 
Art. 22. O art. 10 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  
"Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal e 

presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte 
composição:  

..........................................................................................................  
XXIV - 1 (um) representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior;  
XXV - 1 (um) representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
.............................................................................................." (NR) 



 
Art. 23. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, nas 

operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional, inclusive por meio de 
instrumentos regulados por lei específica, o documento digitalizado terá o mesmo valor legal que 
o documento que lhe deu origem, respeitadas as normas do Conselho Monetário Nacional.  

§ 1º As normas mencionadas no caput disporão sobre o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes a produção, classificação, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, 
reprodução e acesso ao documento digitalizado e ao documento que lhe deu origem, observado o 
disposto nos arts. 7º a 10 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, quando se tratar de 
documentos públicos. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015)  

§ 2º O Conselho Monetário Nacional poderá disciplinar ainda o procedimento para o 
descarte das matrizes físicas dos documentos digitalizados e armazenados eletronicamente, nos 
termos do § 1º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015) 

 
Art. 24. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  
"Art. 2º .....................................................................................  
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, 

comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da administração 
tributária."(NR)  

"Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de 
digitalização, observado o disposto nos arts. 1º e 3º da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012." 

"Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o instruem 
poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, observado o disposto na 
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  

§ 1º Os atos, termos e documentos submetidos a digitalização pela administração 
tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo valor probante de seus originais.  

§ 2º Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles, que tiverem de ser remetidos a 
órgãos ou entidades que não disponham de sistema compatível de armazenagem e tramitação 
poderão ser encaminhados impressos em papel ou por meio digital, conforme disciplinado em ato 
da administração tributária." 

 
Art. 25. O art. 65 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  
"Art. 65. O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e estrangeira devem 

ser realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, 
à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.  

..........................................................................................................  
§ 2º O Banco Central do Brasil, segundo diretrizes do Conselho Monetário Nacional, 

regulamentará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre a forma, os limites e as 
condições de ingresso no País e saída do País de moeda nacional e estrangeira.  

.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 26. O art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  
"Art. 7º .....................................................................................  
 



I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; ou  
.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 27. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  
"Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros 

deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos 
requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação 
prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas." (NR) 

"Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a 
qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local.  

§ 1º É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos 
exigidos em legislação municipal.  

§ 2º Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será 
transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do Título II do 
Livro V da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 3º As transferências de que tratam os §§ 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e 
são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos 
fixados para a outorga. " 

 
Art. 28. (VETADO).  
 
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos 
classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011.  

 
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 

10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos 12.01, 
1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.  

 
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas 
em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno ou da exportação dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 
1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 
2923.20.00, todos da Tipi.  

§ 1º O crédito presumido de que trata o caput poderá ser aproveitado inclusive na 
hipótese de a receita decorrente da venda dos referidos produtos estar desonerada da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins.  

§ 2º O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a 
que se refere o caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o valor da 
receita mencionada no caput, de percentual das alíquotas previstas no caput do art. 2º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, correspondente a:  

I - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de óleo de soja 
classificado no código 15.07 da Tipi;  



II - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de produtos 
classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi;  

III - 10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no 
código 1517.10.00 da Tipi;  

IV - 5% (cinco por cento), no caso de comercialização de rações classificadas no 
código 2309.10.00 da Tipi;  

V - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de comercialização de biodiesel 
classificado no código 3826.00.00 da Tipi;  

VI - 13% (treze por cento), no caso de comercialização de lecitina de soja classificada 
no código 2923.20.00 da Tipi.  

§ 3º A pessoa jurídica deverá subtrair do montante do crédito presumido da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que apurar na forma prevista no § 2º, respectivamente, 
o montante correspondente:  

I - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso I do § 2º sobre o valor de 
aquisição de óleo de soja classificado no código 15.07 da Tipi utilizado como insumo na 
produção de:  

a) óleo de soja classificado no código 1507.90.1 da Tipi; 
b) margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi; 
c) biodiesel classificado no código 3826.00.00 da Tipi; 
d) lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 da Tipi; 
II - à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso II do § 2º sobre o valor 

de aquisição dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi utilizados 
como insumo na produção de rações classificadas nos códigos 2309.10.00 da Tipi.  

§ 4º O disposto no § 3º somente se aplica em caso de insumos adquiridos de pessoa 
jurídica.  

§ 5º O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser 
aproveitado nos meses subsequentes.  

§ 6º A pessoa jurídica que até o final de cada trimestrecalendário não conseguir 
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:  

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a 
legislação específica aplicável à matéria; ou  

II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável 
à matéria.  

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que 
industrializa os produtos citados no caput, não sendo aplicável a:  

I - operações que consistam em mera revenda de bens;  
II - empresa comercial exportadora.  
§ 8º Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a 

empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.  
 
Art. 32. Os créditos presumidos de que trata o art. 31 serão apurados e registrados em 

separado dos créditos previstos no art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 3º 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, e poderão ser ressarcidos em conformidade com procedimento específico estabelecido pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  



Parágrafo único. O procedimento específico de ressarcimento de que trata o caput 
somente será aplicável aos créditos presumidos apurados pela pessoa jurídica em relação a 
operação de comercialização acobertada por nota fiscal referente exclusivamente a produtos cuja 
venda no mercado interno ou exportação seja contemplada com o crédito presumido de que trata 
o art. 31.  

 
Art. 33. O art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  
"Art. 8º .....................................................................................  
§ 1º ...........................................................................................  
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, 

armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 
09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM);  

.....................................................................................................  
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3º, o direito ao crédito na alíquota 

de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos." 
(NR) 

 
Art. 34. Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passam a 

vigorar com as seguintes alterações:  
"Art. 54. ...................................................................................  
I - insumos de origem vegetal classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos 

códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), 
quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:  

.............................................................................................." (NR) 
"Art. 55. ...................................................................................  
I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 

1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física;  

.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 35. (VETADO).  
 
Art. 36. (VETADO). 
 
Art. 37. (VETADO). 
 
Art. 38. São extintas todas as obrigações, inclusive as anteriores à data de publicação 

desta Lei, exigidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com fundamento nas alíneas 
"a" e "c" do caput do art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, preservadas aquelas já 
adimplidas.  

 
Art. 39. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos à contribuição para o 

Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- Cofins, de que trata o Capítulo I da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, devidos por 



instituições financeiras e equiparadas, vencidos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser: 
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

I - pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de 
ofício, de 100% (cem por cento) das multas isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora 
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou (Inciso com redação dada pela 
Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,  convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

II - parcelados em até 60 (sessenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de 
entrada e o restante em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de 
mora e de ofício, de 80% (oitenta por cento) das multas isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos 
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.  

§ 1º Poderão ser pagos ou parcelados pelas pessoas jurídicas, nos mesmos prazos e 
condições estabelecidos neste artigo, os débitos objeto de discussão judicial relativos à exclusão 
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.  

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, 
com exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que em 
fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 
integralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento.  

§ 3º Para usufruir dos benefícios previstos neste artigo, a pessoa jurídica deverá 
comprovar a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto 
os tributos indicados no caput e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se 
fundam as referidas ações. 

§ 4º A desistência de que trata o § 3º poderá ser parcial, desde que o débito, objeto de 
desistência, seja passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no 
processo administrativo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 5º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos 
termos deste artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicando-se as 
reduções previstas no caput ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado.  

§ 6º As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras 
reduções admitidas em lei.  

§ 7º Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em 
percentuais diversos dos estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele referidos, 
aplicados sobre o saldo original das multas ou dos juros.  

§ 8º Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve calcular e recolher 
mensalmente parcela equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento, dividido pelo 
número de prestações pretendidas.  

§ 9º O pedido de pagamento ou parcelamento deverá ser efetuado até o último dia do 
segundo mês subsequente ao da publicação da Lei decorrente da conversão da Medida Provisória 
nº 627, de 11 de novembro de 2013, e independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas 
decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 10. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios 
concedidos, a falta de pagamento:  

I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou  
II - de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a 

última prestação do parcelamento.  
§ 11. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.  
§ 12. Rescindido o parcelamento:  



I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos 
geradores;  

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas.  
§ 13. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 

2º e 3º do art. 11, no art. 12, no caput do art. 13 e no inciso IX do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 
de julho de 2002.  

§ 14. Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam:  
I - o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000; e  
II - o § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003.  
§ 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria- Geral da Fazenda 

Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do 
parcelamento de que trata este artigo.  

§ 16. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins a parcela equivalente à redução 
do valor das multas, dos juros e do encargo legal em decorrência do disposto neste artigo. 
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 
12.973, de 13/5/2014) 

 
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrentes 
da aplicação do art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, relativos a 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013, poderão ser: (“Caput” do artigo com 
redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 
13/5/2014) 

I - pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de 
ofício, das multas isoladas, dos juros de mora e do valor do encargo legal; ou  

II - parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) 
de entrada e o restante em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas 
de mora e de ofício, de 80% (oitenta por cento) das multas isoladas, de 50% (cinquenta por cento) 
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal. (Inciso com 
redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 
13/5/2014) 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, 
com exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que em 
fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 
integralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento.  

§ 2º Para inclusão no parcelamento de que trata este artigo dos débitos que se 
encontram com exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas nos incisos III a V do art. 151 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o sujeito passivo deverá 
desistir expressamente e de forma irrevogável, total ou parcialmente, da impugnação ou do 
recurso interposto, ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se fundamentam os referidos processos administrativos e as 
ações judiciais.  

§ 3º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso na qual requer o 
restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, para fazer jus à 



inclusão dos débitos abrangidos pelos referidos parcelamentos no parcelamento de que trata este 
artigo, deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre 
a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com 
resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), até o prazo final para adesão ao parcelamento.  

§ 4º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos 
termos deste artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicando-se as 
reduções previstas no caput ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado.  

§ 5º As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras 
reduções admitidas em lei.  

§ 6º Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em 
percentuais diversos dos estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele referidos, 
aplicados sobre o saldo original das multas ou dos juros.  

§ 7º Os valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício ou isoladas, a juros 
moratórios e até 30% (trinta por cento) do valor principal do tributo, inclusive relativos a débitos 
inscritos em dívida ativa e do restante a ser pago em parcelas mensais a que se refere o inciso II 
do caput, poderão ser liquidados com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios e de sociedades 
controladas ou coligadas, além das demais mencionadas no inciso II do § 8º deste artigo, em 31 
de dezembro de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data 
da opção pelo parcelamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.995, de 18/6/2014)  

§ 8º Na hipótese do disposto no § 7º:  
I - o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do 

prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% 
(nove por cento), respectivamente;  

II - somente será admitida a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL próprios ou incorridos pelas sociedades 
controladoras e controladas e pelas sociedades que estejam sob controle comum, direto e indireto, 
até 31 de dezembro de 2012; e  (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

III - aplica-se à controladora e à controlada, para fins de aproveitamento de créditos 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o 
conceito previsto no § 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Inciso 
acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 
13/5/2014) 

§ 9º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e 
será dividida pelo número de prestações indicadas pelo sujeito passivo, não podendo a parcela ser 
inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

§ 10. Enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve calcular e recolher 
mensalmente parcela equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento, dividido pelo 
número de prestações pretendidas, observado o disposto no § 9º.  

§ 11. O pedido de pagamento ou de parcelamento deverá ser efetuado até o último dia 
do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei decorrente da conversão da Medida 
Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, e independerá da apresentação de garantia, 
mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou 
de execução fiscal. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 12. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios 
concedidos, a falta de pagamento:  



I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou  
II - de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a 

última prestação do parcelamento.  
§ 13. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.  
§ 14. Rescindido o parcelamento:  
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os 

acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos 
geradores;  

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas.  
§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 

2º e 3º do art. 11, no art. 12, no caput do art. 13 e nos incisos V e IX do caput do art. 14 da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002, e no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida 
na Lei nº 12.973, de 13/5/2014) 

§ 16. Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam:  
I - o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000; e  
II - o § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003.  
§ 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do 
parcelamento de que trata este artigo.  

 
Art. 41. O § 1º do art. 37 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 37. ...................................................................................  
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos bens novos adquiridos ou 

construídos destinados a empreendimentos cuja concessão, permissão ou autorização tenha sido 
outorgada a partir da data da publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018. 

.............................................................................................." (NR) 
 
Art. 42. Revogam-se:  
I - os §§ 4º e 5º do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004;  
II - o inciso II do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004;  
III - o art. 47 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e  
IV - o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965.  
 
Art. 43. Esta Lei entra em vigor:  
I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em 

relação ao disposto no art. 34 desta Lei;  
II - na data de sua publicação, para os demais dispositivos. 
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Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)1 

Este texto integra a série “Perguntas Mais Frequentes” (PMF), 
editada pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e 
Estudos Especiais (Gerin) do Banco Central do Brasil, abordando 
temas econômicos de interesse da sociedade. Com essa iniciativa, o 
Banco Central do Brasil vem prestar esclarecimentos sobre diversos 
assuntos da nossa realidade, buscando aumentar a transparência na 
condução da política econômica e a eficácia na comunicação de suas 
ações.  
  

                                                           
1 O Gerin agradece a colaboração do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do 
Banco Central do Brasil, fundamental para a edição deste material. 
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Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) 

1.  O que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)? 

Integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro os sistemas de compensação e de 
liquidação, de registro e de depósito centralizado de ativos financeiros e de 
valores mobiliários, na forma divulgada pelo Comunicado nº 25.097, de 10 de 
janeiro de 2014: 

• Sistema de Transferência de Reservas (STR), operado pelo Banco 
Central do Brasil (BCB);  

• Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), operado pelo BCB;  

• Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de 
Câmbio da BM&FBovespa;  

• Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de 
Operações no Segmento Bovespa e da Central Depositária de Ativos 
(CBLC) da BM&FBovespa;  

• Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Ativos da 
BM&Bovespa;  

• Câmara de Registro, Compensação e Liquidação de Operações de 
Derivativos da BM&FBovespa;  

• Sistema de Registro, de compensação, de liquidação e custódia da Cetip 
S.A. – Mercados Organizados (Cetip);  
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• Central de Cessão de Crédito (C3) da Câmara Interbancária de 
Pagamentos (CIP); 

• Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe), do Banco do 
Brasil S.A.;  

• Sistema de Liquidação Financeira Multibandeiras, da Cielo; 

• Sistema de Liquidação Doméstica, da Redecard; 

• Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de 
Ordens de Crédito (Siloc), da CIP; e  

• Sistema de Transferência de Fundos (Sitraf), da CIP. 

2. Por que os sistemas de pagamentos são importantes para 
os bancos centrais? 

A estabilidade financeira é entendida como um bem público e sua manutenção é 
uma das missões desempenhadas pelos diversos bancos centrais. Os sistemas de 
pagamentos representam um pilar central de sustentação da estabilidade 
financeira, sendo essencial que funcionem de forma segura e eficiente. Por 
eficiência, entende-se que os pagamentos sejam realizados com menores custos 
associados. Por segurança, compreende-se a garantia de que os fluxos de recursos 
e ativos, assim como dos riscos associados, sejam adequadamente gerenciados. 

Uma eventual falha, mesmo que rara, na cadeia de pagamentos pode gerar 
importantes rupturas na confiança dos agentes e, portanto, prejudicar o 
funcionamento adequado das transações econômicas. Em particular, a 
possibilidade de não efetivação de alguma transferência de recursos de um banco 
para outro, caso envolva grandes valores, pode gerar a ruptura de uma cadeia de 
pagamentos, podendo restringir significativamente a liquidez dos bancos, 
podendo levar à paralisação do funcionamento do sistema. Em situações 
extremas, também seria possível que uma menor confiança nos sistemas de 
pagamentos prejudicasse a confiança que a sociedade deposita nas instituições 
bancárias, o que poderia, potencialmente, desestabilizar o sistema financeiro.  

Sendo assim, no sentido de reduzir os riscos sistêmicos descritos acima, os 
bancos centrais procuram atuar para assegurar um nível adequado de robustez e 
segurança aos sistemas de pagamentos. No entanto, desde que sem prejuízo à 
manutenção da estabilidade financeira, a atuação dos bancos centrais busca, 
também, promover a eficiência dos sistemas de pagamentos, com o intuito de 
dinamizar a economia como um todo. 
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3. Qual é o papel do Banco Central do Brasil no Sistema de 
Pagamentos Brasileiro? 

O papel do Banco Central do Brasil (BCB) no Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB) é o de atuar promovendo a solidez, o funcionamento normal e o contínuo 
aperfeiçoamento do SPB. Atualmente, os sistemas de compensação e de 
liquidação estão sujeitos à autorização e à supervisão do BCB, inclusive aqueles 
que liquidam operações com títulos, valores mobiliários, moedas estrangeiras e 
derivativos financeiros2. Compete também ao Banco Central a definição de quais 
são os sistemas sistemicamente importantes (ver Pergunta 4). Nesse sentido, 
verifica-se um papel central do BCB na área de vigilância do SPB. 

Entretanto, o BCB também atua como operador do sistema, na medida em que 
provê serviços de liquidação. São dois os sistemas que o BCB opera, o Sistema 
de Transferência de Reservas (STR) e o Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic). O primeiro refere-se à função de transferência de fundos entre 
as instituições participantes e o segundo de liquidação de operações com títulos 
públicos federais (TPF).  

Para operacionalizar as transferências de fundos, o Banco Central do Brasil 
disponibiliza a conta Reservas Bancárias3, cuja titularidade é obrigatória para as 
instituições que recebem depósitos à vista e opcional para os bancos de 
investimento e para os bancos múltiplos sem carteira comercial.  

No caso das demais entidades operadoras de sistemas de liquidação, se 
considerados sistemicamente importantes, também se aplica a obrigatoriedade de 
manutenção da conta de liquidação no Banco Central4. 

Cabe ressaltar que, desde 2009, a manutenção de contas de liquidação no Banco 
Central está facultada às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central (corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, consórcios, 
cooperativas de crédito e sociedades de arrendamento mercantil).  

Adicionalmente às funções de vigilância e de operador do SPB, pode-se também 
afirmar que, por determinação constitucional, o Banco Central é o único 
depositário das disponibilidades do Tesouro Nacional. 

                                                           
2 Os sistemas que liquidam operações com títulos e valores mobiliários, exceto títulos públicos e títulos privados 
emitidos por bancos, estão sujeitos também à autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo 
que compete com exclusividade ao Banco Central a análise dos aspectos relacionados com o controle do risco 
sistêmico. 
3 No Brasil, por disposição legal, uma instituição bancária não pode manter conta em outra instituição bancária. 
Por isso, todos os pagamentos têm liquidação final na conta Reservas Bancárias ou na Conta de Liquidação, 
exceto os efetuados em espécie e os que se completam no ambiente de um único banco (quando o pagador e o 
recebedor são clientes do mesmo banco). 
4 A conta de liquidação apresenta aspectos similares à conta Reserva Bancária.  
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4. O que são sistemas sistemicamente importantes? 

São sistemas de compensação e de liquidação nos quais a falha de um 
participante pode colocar em risco a solidez e o normal funcionamento do sistema 
financeiro, seja pelo volume, seja pela natureza dos negócios neles cursados. No 
Brasil, são considerados sistemicamente importantes os sistemas de liquidação de 
transações com ativos financeiros, títulos, valores mobiliários, derivativos 
financeiros e moedas estrangeiras, independentemente do valor individual de 
cada transação e do giro financeiro diário.  

Além desses, são também considerados sistemicamente importantes os sistemas 
de liquidação de transferências de fundos e de outras obrigações interbancárias 
que se enquadrem em pelo menos uma das situações indicadas a seguir:  

• Existência de giro financeiro diário médio superior a 4% (quatro por cento) 
do giro financeiro diário médio do Sistema de Transferência de Reservas – 
STR;  

• Possibilidade de que os efeitos da inadimplência de um participante sobre 
outros participantes (efeito-contágio), em sistemas de liquidação diferida que 
utilizem compensação multilateral, a critério do Banco Central do Brasil, 
coloquem em risco a fluidez dos pagamentos no âmbito do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro. 

5. Qual é o desenho atual dos sistemas de compensação e 
de liquidação? 

As liquidações financeiras de todos os sistemas de compensação e de liquidação, 
sejam de ativos, sejam de transferência de fundos, cursam no STR de forma Bruta 
e em Tempo Real (LBTR).  

Além de serem liquidadas por intermédio do STR, que é o centro de liquidação 
das operações interbancárias, transferências interbancárias de fundos também são 
liquidadas por intermédio do Sistema de Transferência de Fundos (Sitraf), do 
Sistema de Liquidação Diferida das Transferências de Ordens de Crédito (Siloc), 
e da Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe). 

O sistema da CIP-Sitraf utiliza modelo híbrido de liquidação, que combina 
características da liquidação líquida defasada e da liquidação bruta em tempo 
real. O Sistema Siloc realiza a compensação multilateral e a liquidação de 
transferências de crédito de baixo valor (DOCs, TECs, boletos de pagamento 
abaixo de R$250 mil e transações com cartões de pagamento).  

A Compe é o sistema de compensação e de liquidação das obrigações 
interbancárias relacionadas a pagamentos realizados por meio de cheques. A 
Compe utiliza liquidação diferida com compensação multilateral de obrigações, e 
a liquidação interbancária é no dia seguinte ao de acolhimento do cheque (D+1). 



7 

 

Os boletos de pagamento e cheques a partir de R$250 mil5 são liquidados de 
forma bruta no STR. Os boletos são liquidados individualmente no mesmo dia do 
seu recebimento e os cheques são liquidados pelo valor agregado no dia seguinte 
ao de acolhimento. 

A Cielo liquida as transações com cartão de pagamento da bandeira Visa 
capturadas por meio de pontos de venda credenciados por ela. As transações com 
cartões de pagamento de outras bandeiras capturadas nos pontos de venda 
credenciados pela Cielo são liquidadas no Siloc, obedecendo as regras daquele 
sistema. A Rede, por sua vez, liquida todas as transações de cartão de pagamento 
capturadas por meio de pontos de venda credenciados por ela. Tanto a Cielo 
quanto a Rede possuem sistemas que realizam a compensação multilateral das 
obrigações, com liquidação interbancária no dia seguinte.  

A Figura 1 apresenta uma visão geral dos sistemas de compensação e liquidação 
de pagamentos. 

 

Figura 1 
Sistemas de Compensação e Liquidação de Pagamentos 

 
No que se refere a títulos e valores mobiliários, o SPB apresenta segmentação. O 
Selic é depositário central6 para os títulos públicos federais e liquida as operações 
com esses títulos segundo o Modelo 1 de entrega contra pagamento, conforme 
denominação utilizada em relatórios do BIS (a liquidação final da ponta 
financeira e da ponta do título ocorre ao longo do dia, de forma simultânea, 
operação por operação). 

                                                           
5 Circular nº 3.254, de 31 de agosto de 2004, e Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012 (com a redação dada 
pela Circular nº 3.656, de 2 de abril de 2013) . 

6
 O depositário central de títulos e valores mobiliários é responsável pela guarda, transferência e liquidação de 

títulos e valores mobiliários. As operações realizadas com esses ativos são processadas mediante simples 
transferências entre contas mantidas nos próprios depositários centrais, na forma de registros eletrônicos. 

  
Cheque Transferências 
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pagamento 

Boleto TED DOC/TEC 

COMPE 
Multilateral 

CIP  – Sitraf 
Híbrido 

CIP  – Siloc 
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Sistema de Transferência de Reservas  - STR 
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A BM&FBovespa opera quatro sistemas de liquidação: um para operações com 
derivativos (exceto derivativos de ações), um para operações à vista de câmbio 
interbancário, um para operações com títulos públicos federais e um para 
operações com ações e seus derivativos, além de títulos de dívida corporativa, 
sendo que todos esses sistemas utilizam compensação multilateral de obrigações, 
quando aplicável. A liquidação das operações com derivativos é feita em D+N, e 
possíveis ajustes de contratos futuros ou pagamento de prêmios de opções são 
liquidados em D+1. Os títulos públicos de renda fixa são liquidados em D+1; as 
operações de câmbio podem ser liquidadas em D+0, D+1 ou D+2; e as operações 
com ações são liquidadas em D+3. A BM&FBovespa também oferece serviço de 
depositário central de ações e de alguns títulos de dívida corporativa e serviço de 
registro de operações no ambiente de balcão de Certificados de Operações 
Estruturadas (COE), Certificados de Depósito Bancário (CDB) e Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI). 

As operações com títulos de dívida corporativa são, em sua maioria, compensadas 
e liquidadas pelo sistema da Cetip, empresa que também oferece serviços de 
depositário central para alguns desses títulos. O sistema da Cetip efetua 
liquidação bruta em tempo real para as operações cursadas no mercado 
secundário, compensação bilateral para operações com derivativos, e 
compensação multilateral para operações típicas de mercado primário. Quando 
diferida, a liquidação por meio do sistema da Cetip é feita, geralmente, em D+1. 
A Figura 2 apresenta uma visão geral dos sistemas de compensação e liquidação 
de ativos. 

Figura 2 
Sistemas de Compensação e Liquidação de Ativos 

 

 
 
Todos os sistemas de compensação e de liquidação de ativos são sistemicamente 
importantes e, dos sistemas de transferência de fundos, apenas o STR é 
sistemicamente importante. 
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A Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN), por meio de um protocolo 
específico de mensageria, suporta o relacionamento entre os participantes do 
STR. 

6. Como funciona o STR? 

O STR, ou Sistema de Transferência de Reservas, é o componente central do 
SPB, pois permite transferências de fundos entre instituições financeiras a partir 
de contas mantidas no Banco Central.  

As ordens de transferência de um participante para outro são liquidadas nas 
contas mantidas junto ao Banco Central do Brasil por instituições financeiras 
bancárias, outras instituições não bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central, Tesouro Nacional e por entidades operadoras de sistemas de 
compensação e de liquidação, participantes do STR. 

O STR é um sistema do tipo LBTR – Liquidação Bruta em Tempo Real –, que 
significa que as transferências são realizadas no momento do processamento, uma 
a uma, e sujeitas à existência de saldo na conta debitada.  

A grande vantagem dos sistemas do tipo LBTR é que, após serem processadas, as 
transferências são consideradas irrevogáveis e incondicionais, ou seja, não podem 
ser canceladas ou estornadas, reduzindo os riscos de quem as recebe. 

No caso de bancos, as ordens de transferência de fundos podem ser emitidas em 
nome próprio ou em nome de seus clientes, a favor do participante destinatário ou 
de cliente do participante destinatário. Esse é o caso da TED (ver Pergunta 12).  

A ordem de transferência de fundos é submetida à liquidação no momento de seu 
recebimento pelo STR. Como regra geral, o processamento é feito com base no 
princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Entretanto, a ordem pode ser 
encaminhada para uma fila de espera nas seguintes hipóteses:  

(i) insuficiência de recursos na conta do participante emitente;  

(ii) existência de outra ordem de transferência de fundos em fila de espera, do 
mesmo participante, com nível de prioridade igual ou superior7. 

Para evitar situações de travamento no fluxo de pagamentos, o Banco Central 
pode acionar rotina de otimização do processo de liquidação, que verifica se 
pagamentos em fila de espera podem ser liquidados multilateralmente. 

O STR iniciou suas operações em 2002 e desde então a sua movimentação 
financeira, ou giro, aumentou expressivamente conforme se depreende do gráfico 
a seguir8.  

                                                           
7 Na liquidação das ordens de transferência de fundos, o STR observa o nível de preferência de cada uma, que 

pode ser, em ordem decrescente, “A”, “B”, “C” ou “D”. 
8 http://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/girodiarioPlanX.asp 

http://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/girodiarioPlanX.asp
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Gráfico 1 
STR – Volume Financeiro Mensal 

 (até mar/14) 
 

 

Fonte: BCB 

7. Quais são os tipos de contas que as instituições podem 
manter no Banco Central? 

Desde antes da existência do STR, os bancos comerciais, bancos múltiplos com 
carteira comercial e caixas econômicas mantêm obrigatoriamente contas no 
Banco Central, denominadas Reservas Bancárias, por intermédio das quais essas 
instituições financeiras liquidam suas obrigações financeiras e cumprem os 
recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista. 

Com a implantação do STR, as câmaras e prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação passaram a manter no Banco Central uma conta 
chamada de Conta de Liquidação que pode ser de titularidade obrigatória, caso de 
sistemas sistemicamente importantes (ver Pergunta 4), ou facultativa. 

A Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, promoveu alterações na estrutura de 
contas mantidas no BCB, estendendo a possibilidade de abertura de conta às 
instituições não bancárias por ele autorizadas a funcionar, conforme quadro a 
seguir: 
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Figura 3 
Estrutura de Contas no Banco Central 

 

Além disso, o Banco Central do Brasil, sendo o único depositário das 
disponibilidades do Tesouro Nacional, mantém a chamada Conta Única do 
Tesouro Nacional. 

Assim, todos os pagamentos efetuados por essas instituições têm liquidação final 
nas contas: Reservas Bancárias, Contas de Liquidação ou Conta Única, com 
exceção daqueles efetuadas em espécie ou quando o pagador e o recebedor são 
clientes do mesmo banco. 

8. Quem pode participar do STR? 

Além do Banco Central, participam do STR as instituições titulares de contas 
Reservas Bancárias e Contas de Liquidação. É opcional a participação de 
entidades responsáveis por sistemas não considerados sistemicamente 
importantes. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também participa, para a 
liquidação de transferências relacionadas com recolhimentos de impostos e com o 
pagamento de despesas do governo federal. Em maio de 2014, participavam do 
STR, além do Banco Central e da STN, 165 instituições titulares de contas no 
Banco Central (Conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação) e oito 
entidades operadoras de sistemas de compensação e de liquidação. 

9. O que ocorre se um participante do STR encontrar 
dificuldade de liquidez para quitar suas obrigações ao 
longo do dia? 

Para assegurar o funcionamento normal do sistema de pagamentos no ambiente 
de liquidação de obrigações em tempo real, três mecanismos são utilizados: 

x concessão, pelo Banco Central, de crédito intradia às instituições financeiras 
participantes do STR em troca de garantias em títulos públicos federais; 

x possibilidade de os participantes do STR utilizarem recolhimentos 
compulsórios como recurso adicional em suas liquidações; 
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x utilização de rotina de otimização9 das ordens de transferência de fundos 
mantidas em filas de espera no STR. 

10. Qual é o horário de funcionamento do STR?  

O STR é colocado à disposição dos participantes, para registro e liquidação de 
ordens de transferência de fundos, todos os dias úteis, para fins de operações 
praticadas no mercado financeiro. O horário regular de funcionamento é das 6h30 
às 18h30 (horário de Brasília), sendo que a grade horária para ordens de 
transferências de fundos a favor de cliente encerra às 17h30. 

11. Comparativamente com outros países, o STR está sendo 
muito utilizado?  

Sim. Em valores apurados nos primeiros meses de 2014, o STR girou, a cada 
quatro dias, aproximadamente o valor nominal do PIB brasileiro. Isso o torna um 
dos dez sistemas de maior giro relativo do mundo, próximo ao valor operado por 
sistemas mais maduros e consolidados, como o Fedwire, operado pelo Federal 
Reserve norte-americano, ou o Chaps, do Reino Unido.  

12. O que é a TED? Os bancos são obrigados a oferecer esse 
serviço?   

A TED – Transferência Eletrônica Disponível –, instituída em abril de 2002, é 
uma ordem de transferência de fundos interbancária, liquidada por intermédio de 
um sistema de liquidação de transferência de fundos. 

Os titulares de contas no Banco Central, excetos as câmaras e prestadores de 
serviços de compensação e de liquidação, podem oferecer a TED aos seus 
clientes, mas não existe obrigatoriedade. Entretanto, uma vez disponibilizado o 
serviço, a instituição é obrigada a respeitar toda a regulamentação em vigor. 

13. Existem limites de horário e valor para o cliente enviar 
uma TED e em que momento é feito o crédito ao cliente 
favorecido? 

O STR é colocado à disposição dos participantes para registro e liquidação de 
ordens de transferência de fundos por conta de clientes até as 17h30 (ver Pergunta 
10), e não existe limite mínimo ou máximo de valor para remessa de recursos por 
meio de TED. Contudo, cada instituição pode definir horário limite para recepção 
das ordens dos seus clientes, respeitado o limite de 17h30.  

                                                           
9 No STR as ordens de pagamentos de um participante para outro, quando não liquidadas em tempo real por 
insuficiência de fundos, ficam em uma fila de espera. A rotina de otimização de ordens de transferência de 

fundo é um algoritmo matemático que varre todo o sistema tentando encontrar esses casos e liquidá-los 

bilateralmente possibilitando assim de um maior volume financeiro ou uma maior quantidade de ordens de 
transferência de fundos mantidas em fila de espera. 
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A TED representou um grande avanço nos instrumentos de pagamento, uma vez 
que o crédito está disponível para o cliente recebedor, em geral, em até uma hora 
e trinta minutos após a execução da transferência de fundos. 

Destaque-se, ainda, que o Banco Central permite que seja agendada TED para 
liquidação futura em até três dias úteis, porém as instituições não estão obrigadas 
a oferecer esse produto aos seus clientes.  

14. Quais as regras atualmente vigentes para o DOC? 

O DOC – Documento de Crédito - é uma ordem de transferência de fundos 
interbancária por conta ou a favor de pessoas físicas ou jurídicas, clientes de 
instituições financeiras ou de instituições de pagamento, e somente pode ser 
remetido e recebido pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira 
comercial, caixas econômicas e instituições de pagamento autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 

O DOC somente pode ser emitido no valor de até R$4.999,99 e sua liquidação 
ocorre no dia útil seguinte à data de emissão.   

15. O que é Débito Direto? 

O Débito Direto, também conhecido como Débito Automático, é o instrumento 
de pagamento em que o pagador autoriza previamente (ao seu banco ou ao 
beneficiário do pagamento) debitar a sua conta-corrente, em geral para liquidação 
de obrigações recorrentes ou periódicas, tais como concessionárias de serviços 
públicos (água, energia elétrica, telefone, etc.), mensalidades escolares, seguros 
etc. 

As empresas prestadoras de serviços, após receberem autorização dos 
consumidores, encaminham periodicamente aos bancos conveniados os valores a 
serem debitados de seus clientes. Os bancos, por sua vez, informam as empresas 
sobre os débitos efetuados e sobre os clientes que aderiram ao serviço ou 
solicitaram cancelamento. 

No Brasil, o débito direto é, predominantemente, intrabancário, ou seja, 
consumidor e prestador do serviço devem manter conta na mesma instituição 
financeira para viabilizar a operação.  

16. Qual a diferença entre instrumentos de pagamentos e 
meios de pagamentos? 

De acordo com a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 (art. 6º, inciso V), um 
instrumento de pagamento é um dispositivo ou um conjunto de procedimentos 
acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado 
para iniciar uma transação de pagamento. 
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Entre os instrumentos de pagamento estão as ordens de transferência de crédito 
(Transferência Eletrônica Disponível – TED; Documento de Crédito – DOC; 
Transferência Eletrônica de Crédito – TEC; transferência entre clientes de uma 
mesma instituição; e o boleto de pagamento); o cheque; os cartões de pagamento 
(crédito, débito e pré-pago) e o débito direto (débito automático em conta).  

Meios de pagamento são os ativos utilizados para liquidar as obrigações que o 
pagador possui junto ao recebedor. São exemplos de meios de pagamento o 
papel-moeda e os depósitos à vista e a prazo (poupança) nos bancos. 

17.  O que são canais de acesso? 

A utilização dos instrumentos de pagamento requer a existência de canais de 
acesso. Um canal de acesso se refere à infraestrutura física e/ou lógica necessária 
à disponibilização de uma interface entre os clientes e suas instituições 
financeiras de relacionamento e que possibilita a utilização dos instrumentos de 
pagamento e a realização de operações bancárias como saques, depósitos, 
pagamentos, transferências, consultas e outros serviços relacionados. A utilização 
do cheque, por exemplo, requer a existência de um canal para a distribuição dos 
documentos impressos, como os terminais de auto-atendimento (também 
chamados de caixas eletrônicos ou ATMs) e as agências bancárias, que também 
servem ao propósito de acolher os documentos em depósito.  

Os canais de acesso podem ser classificados em: 

• redes de terminais de auto-atendimento (Automated Teller Machine – ATM), 
são redes às quais estão conectados os terminais ATM instalados nas 
dependências das instituições financeiras ou em locais públicos e que 
permitem ao portador de um cartão bancário realizar diversas operações. Cada 
instituição financeira pode ter sua própria rede, que pode ser compartilhada ou 
não, ou pode se conectar a uma rede aberta (cooperada);  

• redes de terminais de captura para cartões de pagamento (Electronic Funds 
Transfer at Point of Sales – EFTPOS), são redes às quais estão conectados os 
dispositivos eletrônicos geralmente instalados em estabelecimentos 
comerciais, que permitem a captura e a transmissão de transações com cartões 
de pagamento (crédito, débito e pré-pago). O estabelecimento comercial pode 
utilizar um ou mais EFTPOS para capturar as transações ou pode dispor de 
solução própria para atender diversos pontos simultaneamente (supermercados 
e lojas de departamento), solução conhecida como PDV. Essas redes fazem 
parte da infraestrutura verticalizada dos credenciadores ou podem pertencer a 
um terceiro especializado; devendo adotar padrões técnicos e atender os 
requisitos de segurança estabelecidos pela indústria; 

• acesso remoto, permite que o cliente de uma instituição financeira execute 
operações bancárias como consultas, acesso a linhas de crédito, transferências 
eletrônicas etc., por meio de um computador pessoal conectado a uma rede de 
computadores aberta (internet), mais comum, ou fechada (ponto-a-ponto). Por 
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meio desse canal, disponibilizado pelas instituições financeiras, Pessoas 
Físicas podem acessar sua conta por meio de soluções Internet Banking, Home 
Banking ou Mobile Banking, enquanto Pessoas Jurídicas podem utilizar o 
Office Banking, Internet Banking ou Mobile Banking. Nessa categoria ainda se 
incluem as plataformas de e-commerce (comércio virtual) que aceitam e 
capturam pagamentos efetuados com cartões (crédito, débito e pré-pago) nas 
negociações eletrônicas pela Internet;  

• pontos físicos para atendimento, que são as instalações físicas destinadas ao 
atendimento pessoal dos clientes das instituições financeiras. Envolvem as 
dependências, a exemplo das agências bancárias e os postos de atendimento 
bancário e cooperativo, bem como os correspondentes bancários, que são 
estabelecimentos comerciais credenciados para prestar serviços bancários em 
nome das instituições financeiras conveniadas. 

À medida que surgem novas plataformas de pagamento, como o mobile payment, 
surgem também novos canais de acesso, como as redes de telefonia celular 
aliadas a tecnologias como a NFC - Near Field Communication, que permite a 
troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos compatíveis 
que estejam próximos um do outro. 

18. O que são cartões “e-money”? 

De acordo com a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 (art. 6º, inciso VI), 
moeda eletrônica (e-money) é recurso armazenado em dispositivo ou sistema 
eletrônico, que permite ao usuário final efetuar uma transação de pagamento. 

Cartão e-money é um dispositivo utilizado para iniciar uma transação de 
pagamento baseada em moeda eletrônica. 

Pertencem a essa categoria os cartões utilizados nos transportes públicos, os gift 
cards (cartões de presente), os cartões de alimentação ou refeição e os cartões 
pré-pagos de pedágio, entre outros.  

Existem moedeiros eletrônicos que permitem o armazenamento de moeda 
estrangeira. Por meio de uma casa de câmbio ou banco, o usuário pode comprar 
divisas em moeda estrangeira, como dólares americanos, euros ou libras 
esterlinas, e armazená-las em cartões pré-pagos. Esse dinheiro eletrônico poderá 
ser usado nos estabelecimentos credenciados para compra de bens e serviços no 
exterior.  

Os recursos transferidos pelos consumidores para os denominados “facilitadores 
de pagamento”, para realização de negociações virtuais pela Internet (a exemplo 
da PayPal, MercadoPago e Facebook), também podem ser caracterizados como  
e-money. 
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19. O que é um arranjo de pagamento e uma instituição de 
pagamento? 

Um arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a 
prestação de determinado serviço de pagamento ao público. Já o serviço de 
pagamento disciplinado no âmbito do arranjo de pagamento é o conjunto de 
atividades que pode envolver aporte e saque de recursos, emissão de instrumento 
de pagamento, gestão de uma conta que sirva para realizar pagamento, 
credenciamento para aceitação de um instrumento de pagamento, remessa de 
fundos etc. 

São exemplos de arranjos de pagamento o conjunto de regras e procedimentos 
que disciplinam a utilização de cartões de crédito, débito e pré-pago para 
pagamento de bens e serviços, seja em moeda nacional ou em moeda estrangeira. 
Os serviços de transferência e remessas de fundos – de um país para outro, por 
exemplo - também são arranjos de pagamentos. 

Por definição, o arranjo em si não executa atividades, mas apenas disciplina a 
prestação dos serviços. Por outro lado, instituições de pagamento são pessoas 
jurídicas não financeiras que executam os serviços de pagamento no âmbito do 
arranjo e que são responsáveis pelo relacionamento com os usuários finais do 
serviço de pagamento, pagadores e recebedores. 

São exemplos de instituições de pagamento os credenciadores de 
estabelecimentos comerciais para a aceitação de cartões e as instituições não 
financeiras que recebem recursos do público que serão utilizados para fazer 
pagamentos ou transferir fundos, utilizando, por exemplo, moeda eletrônica (e-
money). 

20. O que é o instituidor de arranjo de pagamento? Qual é o 
seu papel?  

É a pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento como, por exemplo, as 
bandeiras de cartão de crédito. A ele cabe o papel de estabelecer as regras para o 
funcionamento do arranjo. O instituidor de arranjo de pagamento não está sujeito 
ao processo de autorização pelo Banco Central. 

No entanto, cada arranjo instituído por ele deve ser submetido à autorização pelo 
Banco Central, excetuados os casos de dispensa, tais como:  

i. quando o instituidor for ente governamental; ou 

ii. quando for arranjo fechado instituído por banco comercial, banco múltiplo 
com carteira comercial, caixa econômica, cooperativa singular de crédito e 
sociedade de crédito, financiamento e investimento. 
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21. Todos os arranjos de pagamento estarão sujeitos à 
regulação e supervisão do Banco Central? 

Não. Em primeiro lugar, não são regulados os arranjos de pagamento conhecidos 
como private label, que são aqueles cartões comumente emitidos por grandes 
comerciantes, como lojas de departamento, e que só podem ser usados nesses 
estabelecimentos, nem tampouco os que só podem ser usados em 
estabelecimentos pertencentes a uma mesma rede, como franquias ou licenciados.  

Também não serão sujeitos à regulação e supervisão do Banco Central os arranjos 
que servirem somente para pagamento de serviços públicos, como água, luz e 
transporte. 

Por fim, a fim de garantir a inovação, a diversificação e o funcionamento seguro, 
eficiente e suave do mercado, os arranjos serão regulados de forma escalonada, 
tendo em conta o potencial de risco ao normal funcionamento das transações de 
pagamentos de varejo. Nesse sentido, a partir de 5 de maio de 2014 estarão 
sujeitos a regulação apenas os arranjos que apresentarem números superiores a:  

i. R$500 milhões de valor total das transações, acumulado nos últimos doze 
meses; 

ii. 25 milhões de transações, acumuladas nos últimos doze meses;  

iii. R$50 milhões em recursos depositados em conta de pagamento em pelo 
menos trinta dias, nos últimos doze meses; ou  

iv. 2,5 milhões de usuários finais ativos em pelo menos trinta dias, nos últimos 
doze meses.  

Esses valores serão reduzidos para 50% em 1º de janeiro de 2016 e para 10% em 
1º de janeiro de 2017. 

22. Onde posso obter informações adicionais sobre o SPB? 

Informações adicionais podem ser obtidas na página do Banco Central na internet 
em http://www.bcb.gov.br/?SPB, que contém uma descrição detalhada do SPB e 
vários textos técnicos relacionados ao assunto. Semestralmente, o Banco Central 
publica o Relatório de Estabilidade Financeira, que em seu capítulo 3 apresenta 
uma avaliação do funcionamento do SPB, além de fatos relevantes ocorridos no 
período. Esse relatório pode ser acessado em http://www.bcb.gov.br/?RED-
RELESTAB. 

A página do Banco Central na internet dispõe ainda de notas técnicas sobre o 
sistema de pagamentos. Os caminhos estão apresentados abaixo: 

Nota Técnica 44 – Sistemas de Pagamentos e Estabilidade Financeira: o 
Caso Brasileiro 
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Helena Biasotto e Octavio Bessada (abril/2004) em:  

http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2004nt44SPB_EstabFinanceir
ap.pdf. 

Nota Técnica 23 – O Sistema de Pagamentos Brasileiro e a Assunção de 
Riscos pelo Banco Central 
Maria da Glória Domingos Silva Araújo (julho/2002) em: 

http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2002nt23spbriscosbcp.pdf. 

Nota Técnica 17 – The Brazilian Payment System: Current Design and 
Future Outlook (em inglês) 

Adriana Soares Sales (abril/2002) em: 

http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/ingl/2002nt17braziliancurrentpaym
entsystemi.pdf. 

Informações específicas sobre outros sistemas de liquidação podem ser 
obtidas em um dos seguintes endereços: 

CIP: http://www.cip-bancos.org.br 

BM&FBovespa: http://www.bmfbovespa.com.br 

Cetip: http://www.cetip.com.br 

Selic: http://www.bcb.gov.br/?SELIC 

23. Onde posso obter informações sobre o sistema de 
pagamentos de determinado país? 

Informações atualizadas podem, em geral, ser conseguidas na página do 
respectivo banco central na internet (a página do BIS – http://www.bis.org – 
contém caminhos para a maioria dos bancos centrais). No caso dos países da 
América Latina e da Região do Caribe, alguns relatórios estão disponíveis em 
http://www.ipho-whpi.org. 

Além dos bancos centrais, diversos organismos internacionais divulgam, em suas 
respectivas páginas na internet, estudos técnicos e relatórios relacionados com 
sistemas de pagamento, compensação e liquidação. Dentre eles, destaca-se o BIS, 
que desde 1990 mantém um fórum permanente de análise e recomendações para 
sistemas de pagamentos (http://www.bis.org/cpss).  Devem-se destacar ainda a 
International Organization of Securities Commissions (Iosco) 
(http://www.iosco.org) e a International Swap Dealers Association (Isda) 
(http://www.isda.org). 

http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2004nt44SPB_EstabFinanceirap.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2004nt44SPB_EstabFinanceirap.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2002nt23spbriscosbcp.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/ingl/2002nt17braziliancurrentpaymentsystemi.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/ingl/2002nt17braziliancurrentpaymentsystemi.pdf
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CIRCULAR Nº 3.680, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre a conta de pagamento utilizada pelas 
instituições de pagamento para registros de 
transações de pagamento de usuários finais.  

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária 
realizada em 31 de outubro de 2013, com base nos arts. 6º, § 1º, 9º e 15 da Lei nº 12.865, de 9 de 
outubro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Resolução nº 4.282, de 4 de novembro 
de 2013, 

R E S O L V E : 

Art. 1º  Esta Circular dispõe sobre a conta de pagamento utilizada pelas 
instituições de pagamento para registro de transações de pagamento de usuários finais. 

§ 1º  A conta de pagamento mencionada no caput é de uso obrigatório pelas 
instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica e de instrumento de pagamento pós-
pago. 

§ 2º  A conta de pagamento mencionada no caput deve ser de titularidade do 
usuário final, utilizada exclusivamente para registros de débitos e créditos relativos a transações 
de pagamento. 

§ 3º  Aplica-se o disposto nesta Circular às instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que gerenciam contas de 
pagamento.   

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Circular, as contas de pagamento são 
classificadas em: 

I - conta de pagamento pré-paga: destinada à execução de transações de 
pagamento em moeda eletrônica realizadas com base em fundos denominados em reais 
previamente aportados; e 

II - conta de pagamento pós-paga: destinada à execução de transações de 
pagamento que independem do aporte prévio de recursos. 

Art. 3º  As instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica devem 
assegurar ao usuário final a possibilidade do resgate total, a qualquer tempo, dos saldos 
existentes em contas de pagamento pré-pagas. 

Parágrafo único.  O resgate dos saldos de programas de benefício social 
instituídos no âmbito municipal, estadual ou federal, depositados em contas de pagamento, 
devem observar as condições previstas na legislação e regulamentação próprias. 

Art. 4º  As instituições de pagamento mencionadas no art. 1º devem identificar o 
usuário final titular da conta de pagamento. 
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§ 1º  No caso de conta de pagamento pré-paga cujo saldo seja limitado a 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e na qual o somatório dos aportes efetuados em cada 
mês seja limitado a esse mesmo valor, a identificação deve ser realizada com, no mínimo, as 
seguintes informações: 

§ 1º  No caso de conta de pagamento pré-paga cujo saldo seja limitado a 
R$5.000,00 (cinco mil reais) e na qual o somatório dos aportes efetuados em cada mês seja 
limitado a esse mesmo valor, deve ser realizada a identificação, inclusive com a manutenção, no 
mínimo, das seguintes informações: (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

I - pessoas naturais: 

a) nome completo; e 

b) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e 

II - pessoas jurídicas: 

a) firma ou denominação social; 

b) número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e 

c) número de inscrição no CPF e nome completo dos representantes, mandatários, 
ou prepostos autorizados a executar instruções de pagamento. 

§ 2º  No caso de conta de pagamento pré-paga destinada à execução de transações 
de pagamento sem as limitações referidas no § 1º e de conta de pagamento pós-paga, a 
identificação deve ser realizada com, no mínimo, as seguintes informações: 

§ 2º  No caso de conta de pagamento pré-paga destinada à execução de transações 
de pagamento sem as limitações referidas no § 1º e de conta de pagamento pós-paga, deve ser 
realizada a identificação, inclusive com a manutenção, no mínimo, das seguintes informações: 
(Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

I - pessoas naturais: 

I - pessoas naturais: (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

a)nome completo; 

a) nome completo; (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

b) filiação; 

b) nome completo da mãe; (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

c) nacionalidade; 

c) data de nascimento; (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 
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d) data e local do nascimento; 

d) número de inscrição no CPF; (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 
6/11/2014.) 

e) número do documento oficial de identificação legalmente instituído e expedido 
por órgão ou entidade pública (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor);  

e) endereço residencial; e (Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

f) número de inscrição no CPF; 

f) número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD); e 
(Redação dada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

g) endereço residencial e comercial completos; e (Revogada pela Circular nº 
3.727, de 6/11/2014.) 

h) número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD); e 
(Revogada pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

II - no caso de pessoas jurídicas: 

a) firma ou denominação social; 

b) atividade principal; 

c) forma e data de constituição; 

d) informações elencadas no inciso I, relativas a administradores, mandatários ou 
prepostos autorizados a executar instruções de pagamento; e 

e) número de inscrição no CNPJ. 

§ 3º  É vedada a identificação do usuário final da conta de pagamento utilizando 
nome abreviado ou de qualquer forma alterado. 

§ 4º  As instituições de pagamento mencionadas no art. 1º devem manter 
atualizadas as informações cadastrais requeridas, por meio de testes de verificação, com 
periodicidade máxima de um ano, que assegurem a adequação dos dados cadastrais de seus 
clientes. 

§ 5º  As limitações estabelecidas no § 1º devem ser apuradas considerando o 
somatório dos saldos e os aportes de todas as contas de pagamento pré-pagas de um mesmo 
usuário final em uma mesma instituição de pagamento.  

§ 6º  Os condomínios, os fundos de investimento e os demais entes sem 
personalidade jurídica devem ser identificados com as mesmas informações solicitadas das 
pessoas jurídicas, nos termos dos §§ 1º e 2º. 
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Art. 5º  As instituições de pagamento referidas no art. 1º devem designar, 
expressamente, um diretor responsável pelo cumprimento das normas relativas à conta de 
pagamento de que trata esta Circular. 

Art. 6º  As instituições de pagamento mencionadas no art. 1º, para fins de 
atendimento aos procedimentos da prevenção e combate às atividades relacionadas com os 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, devem cumprir o disposto na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, 
ressalvados os critérios de manutenção de informações cadastrais atualizadas estabelecidos em 
seus arts. 2º  e 3º, para os quais se aplica o disposto nesta Circular.  

Parágrafo único.  As instituições de pagamento devem observar o disposto no art. 
2º, §§ 2º a 4º, da Circular nº 3.461, de 2009, no caso de usuários finais detentores das contas de 
pagamento referidas no art. 4º, § 2º, desta Circular. 

Art. 6º-A  As instituições de pagamento devem adotar procedimentos e controles 
que permitam confirmar as informações de identificação exigidas, podendo, entre outros, 
confrontar as informações fornecidas pelos usuários finais com informações disponíveis em 
bancos de dados de caráter público ou privado. (Incluído pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

Art. 6º-B  As instituições de pagamento devem: 

I - implementar sistemas de gerenciamento de risco voltados à prevenção da 
lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento ao terrorismo que permitam a identificação 
e a avaliação desse risco; e 

II - promover medidas de mitigação proporcionais aos riscos identificados, 
inclusive para fins do disposto no art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. 

(Artigo 6º-B incluído pela Circular nº 3.727, de 6/11/2014.) 

Art. 7º  As instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica devem 
remeter ao Banco Central do Brasil as informações sobre os usuários finais de conta de 
pagamento pré-pagas, na forma estabelecida pela Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007, que 
dispõe sobre o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).  

Art. 8º  O art. 2º da Circular nº 3.347, de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

§ 1º  ............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

V - Grupo 5: contas de depósitos em moeda nacional, no País, tituladas por 
pessoa natural ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior; e 
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VI - Grupo 6: contas de pagamento pré-pagas. 

.........................................................................................................................” (NR) 

Art. 8º  (Revogado, a partir de 1º/11/2014,  pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 9º.  Esta Circular entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação, exceto os arts. 7º e 8º, que entram em vigor 360 (trezentos e sessenta) dias após a 
data de sua publicação. 

Luiz Edson Feltrim 
Diretor de Regulação, substituto 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/11/2013, Seção 1, p. 17, retificado em 

8/11/2013, na Seção 1, p. 16, e no Sisbacen. 
 



 

 

CIRCULAR Nº 3.681, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre o gerenciamento de riscos, os 
requerimentos mínimos de patrimônio, a governança 
de instituições de pagamento, a preservação do valor 
e da liquidez dos saldos em contas de pagamento, e 
dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária 
realizada em 31 de outubro de 2013, com base nos arts. 9º, incisos IX e XIV, 14 e 15 da Lei nº 
12.865, de 9 de outubro de 2013, e tendo em vista o art. 14 da Resolução nº 4.282, de 4 de 
novembro de 2013, 

R E S O L V E : 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º  Esta Circular dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelas 
instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para o 
gerenciamento de riscos, a governança, o cálculo de seus requerimentos mínimos de patrimônio, 
a salvaguarda dos recursos mantidos em contas de pagamento, bem como para o cumprimento de 
normas aplicáveis às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Parágrafo único.  O disposto nesta Circular sobre o cálculo de requerimentos 
mínimos de patrimônio não se aplica às instituições de pagamento integrantes de conglomerado 
prudencial de que trata a Resolução nº 4.195, de 1º de março de 2013. 

CAPÍTULO II 
DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Seção I 
Das Definições 

Art. 2º  Para os efeitos desta Circular, define-se: 

I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos 
seguintes eventos: 

a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às 
credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar 
transações de pagamento; 

b) falhas na identificação e autenticação do usuário final; 

c) falhas na autorização das transações de pagamento; 

d) fraudes internas; 
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e) fraudes externas; 

f) demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

g) práticas inadequadas relativas a usuários finais, produtos e serviços de 
pagamento; 

h) danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

i) ocorrências que acarretem a interrupção das atividades da instituição de 
pagamento ou a descontinuidade dos serviços de pagamento prestados; 

j) falhas em sistemas de tecnologia da informação; e 

k) falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades 
envolvidas em arranjos de pagamento; 

II - risco de liquidez: possibilidade de a instituição de pagamento: 

a) não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e 
inesperadas, correntes e futuras sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 
significativas; e 

b) não ser capaz de converter moeda eletrônica em moeda física ou escritural no 
momento da solicitação do usuário; e 

III - risco de crédito: possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento pela contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à 
redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de 
recuperação, incluindo o inadimplemento:  

a) do usuário final perante o emissor de instrumento de pagamento pós-pago; 

b) do emissor perante o credenciador de instrumento de pagamento pós-pago; e 

c) de instituição de pagamento devedora de outra instituição de pagamento em 
função de acordo de interoperabilidade entre diferentes arranjos. 

Parágrafo único.  A definição mencionada no inciso I deste artigo inclui o risco 
legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição de 
pagamento, a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por 
danos a terceiros decorrentes das atividades envolvidas em arranjo de pagamento. 

Seção II 
Da Estrutura de Gerenciamento de Riscos 

Art. 3º  As instituições de pagamento devem implementar estrutura de 
gerenciamento dos riscos operacional, de liquidez e de crédito. 
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Parágrafo único.  A estrutura de gerenciamento de riscos mencionada no caput 
deve: 

I - ser compatível com a natureza das atividades da instituição e a complexidade 
dos produtos e serviços oferecidos e proporcional à dimensão das exposições aos mencionados 
riscos; 

II - ser segregada da unidade executora da atividade de auditoria interna, de que 
trata o art. 2º da Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998; 

III - permitir a identificação, a mensuração, o monitoramento, o controle, a 
mitigação e um gerenciamento contínuo e integrado dos riscos operacional, de liquidez e de 
crédito; 

IV - prever políticas e estratégias aprovadas e revisadas, no mínimo anualmente, 
pela diretoria e pelo conselho de administração, quando houver, a fim de determinar sua 
compatibilidade com os objetivos da instituição e com as condições de mercado; e 

V - manter documentação acerca de suas políticas, estratégias de gerenciamento 
de riscos e governança à disposição do Banco Central do Brasil. 

CAPÍTULO III 
DO RISCO OPERACIONAL 

Art. 4º  A estrutura de gerenciamento de riscos deve prever, no que tange ao risco 
operacional, no mínimo: 

I - plano de contingência e outros mecanismos que garantam a continuidade dos 
serviços de pagamento prestados; 

II - mecanismos de proteção e segurança dos dados armazenados, processados ou 
transmitidos; 

III - mecanismos de proteção e segurança de redes, sítios eletrônicos, servidores e 
canais de comunicação com vistas a reduzir a vulnerabilidade a ataques; 

IV - procedimentos para monitorar, rastrear e restringir acesso a dados sensíveis, 
redes, sistemas, bases de dados e módulos de segurança; 

V - monitoramento das falhas na segurança dos dados e das reclamações dos 
usuários finais a esse respeito; 

VI - revisão das medidas de segurança e de sigilo de dados, especialmente depois 
da ocorrência de falhas e previamente a alterações na infraestrutura ou nos procedimentos; 

VII - elaboração de relatórios que indiquem procedimentos para correção de 
falhas identificadas; 

VIII - realização de testes que assegurem a robustez e a efetividade das medidas 
de segurança de dados adotadas; 
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IX - segregação de funções nos ambientes de tecnologia da informação destinados 
ao desenvolvimento, teste e produção; 

X - identificação adequada do usuário final; 

XI - mecanismos de autenticação dos usuários finais e de autorização das 
transações de pagamento; 

XII - processos para assegurar que todas as transações de pagamento possam ser 
adequadamente rastreadas; 

XIII - mecanismos de monitoramento e de autorização das transações de 
pagamento, com o objetivo de prevenir fraudes, detectar e bloquear transações suspeitas de 
forma tempestiva; 

XIV - avaliações e filtros específicos para identificar transações consideradas de 
alto risco; 

XV - notificação ao usuário final acerca de eventual não execução de uma 
transação; e 

XVI - mecanismos que permitam ao usuário final verificar se a transação foi 
executada corretamente. 

Parágrafo único.  Caso as instituições de pagamento terceirizem funções 
relacionadas à segurança dos serviços oferecidos, o respectivo contrato de prestação de serviços 
deve estipular que o contratado deverá atender ao disposto neste artigo. 

CAPÍTULO IV 
DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Art. 5º  A estrutura de gerenciamento de risco deve prever, no que tange ao risco 
de liquidez, no mínimo: 

I - processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco 
de liquidez em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia; e 

II - plano de contingência de liquidez que estabeleça responsabilidades e 
procedimentos para enfrentar situações de estresse de liquidez. 

Art. 6º  As instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica devem 
evidenciar a estrutura de gerenciamento do risco de liquidez em relatório de acesso público, com 
periodicidade mínima anual. 

§ 1º  O conselho de administração ou, na sua inexistência, a diretoria da 
instituição, deve fazer constar do relatório mencionado no caput sua responsabilidade pelas 
informações divulgadas. 

§ 2º  As instituições devem divulgar, em conjunto com as demonstrações 
contábeis publicadas, resumo da descrição de sua estrutura de gerenciamento do risco de 
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liquidez, indicando o endereço de acesso público ao relatório mencionado no caput. 

CAPÍTULO V 
DO RISCO DE CRÉDITO 

Art. 7º  A estrutura de gerenciamento de riscos deve prever, no que tange ao risco 
de crédito, no mínimo: 

I - limites para a realização de operações sujeitas ao risco de crédito; 

II - procedimentos destinados a identificar, avaliar, monitorar e controlar a 
exposição ao risco de crédito; e 

III - procedimentos para a recuperação de créditos. 

CAPÍTULO VI 
DA GOVERNANÇA 

Art. 8º  As instituições de pagamento devem observar política de governança, 
aprovada pela diretoria executiva e pelo conselho de administração, quando houver, que aborde 
os aspectos relativos ao gerenciamento de riscos, gestão de patrimônio e, caso se aplique, à 
preservação do valor e da liquidez das moedas eletrônicas emitidas, com vistas ao cumprimento 
do disposto nesta Circular. 

Parágrafo único.  A política de que trata o caput deve: 

I - ser adequadamente documentada e submetida a revisões anuais, com a 
documentação mantida à disposição do Banco Central do Brasil; 

II - definir atribuições e responsabilidades; e 

III - garantir a independência das atividades de gerenciamento de riscos, inclusive 
mediante segregação entre a área operacional e a de gestão de risco. 

CAPÍTULO VII 
DOS REQUERIMENTOS MÍNIMOS DE PATRIMÔNIO 

Art. 9º  As instituições emissoras ou credenciadoras de instrumento de pagamento 
pós-pago devem manter, permanentemente, patrimônio líquido ajustado pelas contas de 
resultado em valor correspondente a, no mínimo, 2% (dois por cento) do valor médio mensal das 
transações de pagamento executadas pela instituição nos últimos 12 (doze) meses. 

Art. 10.  As instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica devem 
manter, permanentemente, patrimônio líquido ajustado pelas contas de resultado correspondente 
a, no mínimo, o maior valor entre 2% (dois por cento) da média mensal das transações de 
pagamento executadas pela instituição nos últimos 12 (doze) meses ou do saldo das moedas 
eletrônicas por elas emitidas, apurado diariamente. 

Art. 11.  As instituições de pagamento devem utilizar as projeções apresentadas 
em seus respectivos planos de negócios enquanto não estiver disponível o valor das transações 
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de pagamento ou do saldo das moedas eletrônicas por elas emitidas a que se referem os arts. 9º e 
10. 

CAPÍTULO VIII 
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MANTIDOS EM CONTAS DE PAGAMENTO 

Art. 12.  As instituições emissoras de moeda eletrônica devem manter recursos 
líquidos correspondentes ao valor do saldo das moedas eletrônicas mantidas em conta de 
pagamento. 

Art. 12.  As instituições emissoras de moeda eletrônica devem manter recursos 
líquidos correspondentes aos saldos de moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento, 
acrescido dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na mesma 
instituição de pagamento. (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 1º  Até o encerramento do horário estabelecido para o funcionamento do 
Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco Central do Brasil, os recursos apurados 
na forma do caput devem ser alocados exclusivamente em: 

I - espécie, mediante transferência a crédito em conta específica no Banco Central 
do Brasil; ou 

II - títulos públicos federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic), inclusive por meio das operações compromissadas de que trata a Resolução nº 
3.339, de 26 de janeiro de 2006, custodiados em conta específica naquele sistema. 

§ 2º  A transferência a crédito da conta específica mencionada no § 1º, inciso I, 
deve ser comandada exclusivamente por instituição titular de conta Reservas Bancárias ou de 
Conta de Liquidação. 

§ 3º  A instituição emissora de moeda eletrônica não titular de conta no STR 
poderá fazer transferência a débito da conta específica mencionada no § 1º, inciso I, 
exclusivamente a crédito de conta Reservas Bancárias de sua livre escolha, a cada 
movimentação. 

§ 4º  A instituição emissora de moeda eletrônica titular de Conta de Liquidação 
poderá fazer transferência a débito da conta específica mencionada no § 1º, inciso I, somente a 
crédito de sua conta, a cada movimentação. 

§ 5º  Nas operações compromissadas de que trata o § 1º, inciso II, uma das partes 
contratantes deve ser banco múltiplo, banco comercial ou caixas econômicas habilitados para a 
realização dessas operações. 

§ 6º  Os títulos públicos federais a que se refere o § 1º, inciso II, devem: 

I - ser denominados em reais e adquiridos no mercado secundário; 

II - ter prazo máximo a decorrer de 540 (quinhentos e quarenta) dias até o 
vencimento; e 
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III - não estar referenciados em moeda estrangeira. 

§ 7º  É vedada a realização de acordo de livre movimentação dos títulos objeto de 
compromisso de revenda nas operações compromissadas referidas no § 1º, inciso II. 

§ 8º  Para fins do cumprimento do disposto neste artigo, as instituições emissoras 
de moeda eletrônica devem observar os procedimentos operacionais estabelecidos pelo 
Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor), pelo Departamento de Operações 
Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban) e pelo Departamento de Operações do Mercado 
Aberto (Demab) do Banco Central do Brasil. 

§ 9º  A alocação dos recursos de que trata o caput deve ser realizada observando 
os seguintes percentuais sobre os saldos de moeda eletrônica: 

I - 20%, a partir de 5 de maio de 2014; 

II - 40%, a partir de 1º de janeiro de 2016; 

III - 60%, a partir de 1º de janeiro de 2017; 

IV - 80%, a partir de 1º de janeiro de 2018; e 

V - 100%, a partir de 1º de janeiro de 2019. 

(Parágrafo 9º incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 13.  É vedada a alocação do saldo de recursos em títulos públicos federais, 
conforme disposto no art. 12, § 1º, inciso II, quando a emissão de moeda eletrônica for efetuada 
por banco múltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econômica.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica no caso de emissão de moeda 
eletrônica para utilização exclusivamente em pagamento de serviços e produtos de um segmento 
específico, tais como alimentação, transportadores autônomos e cultura.  

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14.  O Banco Central do Brasil poderá determinar a adoção de ações 
suplementares de gerenciamento de risco, bem como estabelecer requerimentos e limites 
adicionais de patrimônio e de liquidez, estabelecendo prazo para sua implementação, caso 
entenda inadequadas ou insuficientes as ações adotadas pelas instituições de pagamento para fins 
do cumprimento do disposto nesta Circular. 

Art. 15.  As instituições de pagamento devem observar o conjunto de critérios, 
procedimentos e regras contábeis para identificação, mensuração e registro patrimonial, 
econômico e de controle, bem como para elaboração, remessa e publicação das demonstrações 
contábeis estabelecidos na regulamentação em vigor e consubstanciados no Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). 
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Art. 16.  As instituições de pagamento e os instituidores de arranjos de pagamento 
devem observar o disposto na Resolução nº 2.554, de 1998, no tocante à implantação de sistemas 
de controles internos. 

Parágrafo único.  As faculdades estabelecidas no art. 2º, § 3º, incisos II e III, da 
Resolução nº 2.554, de 1998, poderão ser exercidas por instituições de pagamento não 
integrantes de conglomerado prudencial de que trata a Resolução nº 4.195, de 2013. 

Art. 17.  As instituições de pagamento emissoras de instrumento de pagamento 
pós-pago devem remeter ao Banco Central do Brasil, em conformidade com o disposto na 
Resolução nº 3.658, de 17 de dezembro de 2008, as informações relativas às suas operações 
passíveis de serem consideradas para fins de registro no Sistema de Informações de Crédito 
(SCR), de acordo com o art. 3º dessa Resolução. 

Art. 18.  As instituições de pagamento devem ainda observar: 

I - o art. 1º da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e a Resolução nº 
3.919, de 25 de novembro de 2010, na contratação e na prestação de serviços de pagamento aos 
usuários finais, inclusive para efeitos de cobrança de remuneração; 

II - a Resolução nº 3.849, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre a instituição 
de componente organizacional de ouvidoria; e 

III - a Circular nº 3.289, de 31 de agosto de 2005, que dispõe sobre a constituição 
e a implementação, no Banco Central do Brasil, do Sistema de Registro de Denúncias, 
Reclamações e Pedidos de Informações (RDR). (Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Parágrafo único.  O disposto no inciso II aplica-se a partir de 4 de maio de 2015. 
(Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 19.  As instituições de pagamento devem indicar diretor responsável pelo 
gerenciamento de riscos. 

Parágrafo único.  Para fins da responsabilidade de que trata o caput, admite-se 
que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto as relativas à 
administração de recursos de terceiros e realização de operações sujeitas aos riscos de crédito. 

Art. 20.  Esta Circular entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação. 

Luiz Edson Feltrim 
Diretor de Regulação, substituto 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/11/2013, Seção 1, p. 17/18, e no Sisbacen. 



 

 

CIRCULAR Nº 3.682, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Aprova o regulamento que disciplina a prestação de 
serviço de pagamento no âmbito dos arranjos de 
pagamentos integrantes do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), estabelece os critérios segundo os 
quais os arranjos de pagamento não integrarão o 
SPB e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária 
realizada em 1º de novembro de 2013, com base nos arts. 6º, 9º e 15 da Lei nº 12.865, de 9 de 
outubro de 2013, e tendo em vista o disposto na Resolução 4.282 de 4 de novembro de 2013, 

R E S O L V E : 

Art. 1º  Fica aprovado o Regulamento anexo, que disciplina a prestação de 
serviços de pagamento no âmbito dos arranjos de pagamento (arranjos) integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Art. 2º  Não integram o SPB os arranjos: 

I - de propósito limitado, dos quais são exemplos aqueles cujos instrumentos de 
pagamento forem: 

a) aceitos apenas na rede de estabelecimentos que apresentem claramente a 
mesma identidade visual do emissor, tais como os franqueados e demais estabelecimentos que 
mantenham licença para o uso da marca do emissor; 

a) aceitos apenas na rede de estabelecimentos de uma mesma sociedade 
empresária, ainda que não emitidos por ela; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

b) destinados para o pagamento de serviços públicos específicos, tais como 
transporte público e telefonia pública; 

b) aceitos apenas em rede de estabelecimentos que apresentem claramente a 
mesma identidade visual entre si, tais como franqueados e redes de postos de combustível; e 
(Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

c) destinados para o pagamento de serviços públicos específicos, tais como 
transporte público e telefonia pública; (Incluída pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

II - em que o conjunto de participantes apresentar, de forma consolidada, volumes 
inferiores a: 

a) R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de valor total das transações, 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses; 
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a) R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) de valor total das transações, 
acumulado nos últimos doze meses; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

b) 1.000.000 (um milhão) de transações, acumuladas nos últimos 12 (doze) meses; 

b) 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de transações, acumuladas nos últimos doze 
meses; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

c) R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em recursos depositados em conta de 
pagamento em 30 (trinta) dias, nos últimos 12 (doze) meses; e 

c) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em recursos depositados em 
conta de pagamento em trinta dias, nos últimos doze meses; e (Redação dada pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

d) 100.000 (cem mil) usuários finais ativos em 30 (trinta) dias, nos últimos 12 
(doze) meses. 

d) 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) usuários finais ativos em trinta dias, 
nos últimos doze meses. (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 1º  O instituidor de arranjo de pagamento não integrante do SPB com base no 
inciso II do caput deve acompanhar a evolução dos limites indicados e, ao verificar a superação 
de qualquer desses limites, deve: 

I - apresentar pedido de autorização no prazo de trinta dias, contados a partir da 
data de superação; e 

II - comunicar às instituições que participam do arranjo, por meio de carta e de 
publicação em jornal de circulação compatível com a abrangência do serviço de pagamento 
disciplinado pelo arranjo, quanto à necessidade de solicitarem autorização para funcionamento, 
quando cabível, nos termos da Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013. 

(Parágrafo 1º incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 2º  Os valores de que trata o inciso II do caput serão reduzidos para 50% em 1º 
de janeiro de 2016 e para 10% em 1º de janeiro de 2017. (Incluído pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

Art. 3º  Caso o Banco Central do Brasil considere que determinado arranjo 
oferece risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo com base no 
parâmetro definido no art. 6º, parágrafo único, inciso VI, da Resolução nº 4.282, de 4 de 
novembro de 2013, seu instituidor será oficiado sobre a decisão. 

Parágrafo único.  As normas aplicáveis aos arranjos que integram o SPB, 
inclusive quanto à eventual necessidade de autorização para funcionamento, passarão a se aplicar 
ao arranjo e a seu instituidor após 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do recebimento da 
comunicação referida no caput. 
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Art. 4º  A fim de permitir a contínua avaliação, pelo Banco Central do Brasil, dos 
riscos ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo, os instituidores de 
arranjos não integrantes do SPB, nos termos do art. 2º, inciso II, desta Circular, ficam obrigados 
a prestar as seguintes informações: 

I - dados cadastrais com identificação de diretor do instituidor de arranjo, ou 
pessoa responsável pelo atendimento às demandas do Banco Central do Brasil relacionadas a 
questões concernentes ao arranjo, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico; 

II - o propósito, a modalidade de relacionamento e a abrangência territorial do 
arranjo, na forma do disposto, respectivamente, nos arts. 8º, 9º e 10 do Regulamento anexo a esta 
Circular; 

III - a descrição resumida das características do instrumento de pagamento 
emitido no âmbito do arranjo; 

IV - estatísticas de: 

a) valor total das transações de pagamento; 

b) valores depositados em conta de pagamento; 

c) quantidade de transações; 

d) quantidade de usuários finais ativos. 

Parágrafo único.  As informações de que tratam os incisos do caput devem ser 
atualizadas anualmente perante o Banco Central do Brasil, tendo como data-limite de envio o 
último dia útil do primeiro trimestre do ano e como data-base o último dia útil do ano calendário 
anterior. 

Art. 5º  As instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil que, na forma do inciso II do art. 2º da Circular nº 3.438, de 2 de março de 2009, forem 
titulares de Conta de Liquidação no Banco Central do Brasil poderão participar diretamente, para 
fins de liquidação, dos sistemas de compensação e de liquidação de ordens interbancárias de 
transferência de fundos, situação na qual cada entidade atuará como:  

I - instituição emitente ou recebedora da Transferência Eletrônica Disponível 
(TED) de que trata a Circular nº 3.115, de 18 de abril de 2002; 

II - instituição recebedora ou destinatária, relativamente aos boletos de pagamento 
de que trata a Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012; e 

III - instituição remetente ou destinatária de Documento de Crédito (DOC), de que 
trata a Circular nº 3.224, de 12 de fevereiro de 2004.  

Parágrafo único. A instituição de pagamento deverá observar  a compatibilidade 
da emissão ou do recebimento das ordens interbancárias de transferência de fundos com a 
autorização de funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil. 



 

Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013 Página 4 de 15 

Art. 6º  Esta Circular entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. 

Aldo Luiz Mendes 
Diretor de Política Monetária 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/11/2013, Seção 1, p. 18-20, e no Sisbacen. 



 

Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013 Página 5 de 15 

REGULAMENTO ANEXO À CIRCULAR Nº 3.682, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Disciplina a prestação de serviço de pagamento no 
âmbito dos arranjos de pagamento integrantes do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), de que 
trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, e a 
Resolução nº 4.282 , de 4 de novembro de 2013. 

CAPÍTULO I 
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1º  Sujeitam-se ao disposto neste Regulamento os arranjos de pagamento que 
integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), bem como seus instituidores, disciplinando 
a prestação de determinado serviço de pagamento ao público, nos termos da Lei nº 12.865, de 9 
de outubro de 2013, e da Resolução nº 4.282, de 4 de novembro de 2013. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º  Para os efeitos deste Regulamento, as expressões e termos relacionados 
são definidos como segue: 

I -  arranjo de pagamento fechado: arranjo de pagamento em que a gestão de 
moeda eletrônica ou, cumulativamente, a gestão de conta, a emissão e o credenciamento de 
instrumento de pagamento são realizados por apenas uma instituição de pagamento, cuja pessoa 
jurídica é a mesma da do instituidor do arranjo; 

I - arranjo de pagamento fechado: arranjo de pagamento em que a gestão de 
moeda eletrônica ou, cumulativamente, a gestão de conta, a emissão e o credenciamento de 
instrumento de pagamento são realizados: (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

a) por apenas uma instituição de pagamento ou instituição financeira, cuja pessoa 
jurídica é a mesma do instituidor do arranjo; ou (Incluída pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

b) por instituição de pagamento ou instituição financeira controladora do 
instituidor do arranjo ou por este controlada; (Incluída pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

II -  autorização da transação de pagamento: processo de confirmação do 
enquadramento de uma transação de pagamento aos requisitos previamente estabelecidos no 
regulamento do arranjo, especialmente no tocante ao gerenciamento de riscos, para fins de 
aprovação da transação; 

III -  interoperabilidade entre arranjos: mecanismo que viabilize, por meio de 
regras, procedimentos e tecnologias compatíveis, o fluxo de recursos entre diferentes arranjos de 
pagamento; 
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IV -  interoperabilidade entre participantes de um mesmo arranjo: mecanismo que 
viabilize, por meio de regras, procedimentos e tecnologias compatíveis, que as diferentes 
participantes de um mesmo arranjo se relacionem de forma não discriminatória; 

V -  prestador de serviço de rede: entidade que disponibiliza infraestrutura de rede 
para a captura e direcionamento de transações de pagamento; 

VI -  usuário final ativo: a pessoa física ou jurídica que tenha utilizado, nos 
últimos 90 (noventa) dias, serviço de pagamento disciplinado pelo arranjo. 

 
CAPÍTULO III 

DOS INSTITUIDORES DE ARRANJOS DE PAGAMENTO 

Art. 3º  O instituidor de arranjo deve ser constituído no país como pessoa jurídica 
com objeto social compatível com a instituição de arranjos de pagamento. 

Parágrafo único. O instituidor de arranjo deve possuir: 

I -  capacidades técnico-operacional, organizacional, administrativa e financeira 
para cumprir as obrigações listadas no art. 4º; e 

II -  mecanismos de governança efetivos e transparentes de modo a contemplar, 
inclusive, os interesses dos participantes e dos usuários finais. 

Art. 4º  O instituidor de arranjo fica obrigado a estabelecer procedimentos que 
contemplem os seguintes assuntos: 

I -  gerenciamento dos riscos a que os participantes incorram em função das regras 
e dos procedimentos que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que trata o 
arranjo; 

II -  aspectos operacionais mínimos a serem atendidos pelos participantes, 
relacionados, entre outros: 

a) à prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento ao terrorismo, inclusive no que diz respeito à manutenção de informações dos 
usuários finais do serviço de pagamento; 

b) ao gerenciamento de continuidade de negócios, incluindo plano de recuperação 
de desastres; 

c) à segurança da informação; 

d) à conciliação de informações entre os participantes; 

e) à disponibilidade dos serviços; e 

f) à capacidade para a prestação dos serviços. 
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III -  fornecimento de informações e de instruções mínimas a serem prestadas 
pelas instituições participantes aos usuários finais dos serviços oferecidos; 

IV -  acompanhamento de fraudes em cada instituição participante; 

V -  liquidação das transações entre as instituições participantes do arranjo; 

VI -  interoperabilidade entre os participantes do arranjo; e 

VII -  interoperabilidade com outros arranjos de pagamento, incluindo a previsão 
de transferência de recursos para outros arranjos de pagamento.  

§ 1º  O instituidor de arranjo deve monitorar e atestar o cumprimento, pelos 
participantes do arranjo, dos requerimentos estabelecidos neste artigo.  

§ 2º  É facultado ao instituidor do arranjo realizar testes, auditar os participantes 
ou usar outros meios que julgar necessários para certificar-se do cumprimento dos 
procedimentos estabelecidos. 

§ 3º  Quando o instituidor do arranjo puder executar as atividades mencionadas 
neste artigo por vários meios equivalentes, deverá ser utilizado o modo menos gravoso para o 
participante. 

§ 4º  A interoperabilidade entre arranjos de pagamento deve ocorrer com base em 
acordos que prevejam os direitos e as obrigações entre os instituidores dos arranjos envolvidos. 

§ 5º  Em caso de interoperabilidade entre um arranjo integrante do SPB e outro 
não integrante, cabe ao instituidor do primeiro garantir que o segundo cumpra, no mínimo, as 
obrigações de que tratam os incisos I, II, alíneas “a”, “c” e “d”, III e IV do caput. 

Art. 5º  Na execução das atividades mencionadas no art. 4º, o instituidor de 
arranjo de pagamento deve atuar de forma neutra, de modo a não se utilizar de sua posição para 
obter vantagem competitiva indevida para um participante ou para prejudicar a concorrência 
entre os participantes do arranjo. 

Art. 6º  O instituidor de arranjo deverá observar as exigências quanto à 
implementação de sistemas de controles internos de que trata a Resolução nº 2.554, de 24 de 
setembro de 1998. 

Art. 7º  As informações que comprovem a execução das atividades de que trata 
este capítulo devem ser mantidas atualizadas e à disposição do Banco Central do Brasil. 

CAPÍTULO IV 
DOS ARRANJOS DE PAGAMENTO 

Seção I 
Das Modalidades 

Art. 8º  Quanto ao seu propósito, um arranjo pode ser classificado como de: 
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I -  compra, quando o serviço de pagamento disciplinado pelo arranjo estiver 
vinculado à liquidação de determinada obrigação; ou   

II -  transferência, quando o serviço de pagamento disciplinado pelo arranjo não 
necessariamente estiver vinculado à liquidação de determinada obrigação.  

Art. 9º  Quanto ao relacionamento dos usuários finais com a instituição 
participante, um arranjo pode ser classificado como de: 

I -  conta de pagamento pré-paga; 

II -  conta de pagamento pós-paga; 

III -  conta de depósito à vista; ou 

IV -  relacionamento eventual, quando o serviço de pagamento puder ser realizado 
a partir de ou para cliente que não possua, na instituição remetente ou na instituição destinatária, 
respectivamente, conta que seja movimentável por meio de instrumento de pagamento 
disciplinado pelo arranjo. 

Art. 10.  Quanto à abrangência territorial, um arranjo pode ser classificado como: 

I -  doméstico, quando o instrumento de pagamento disciplinado pelo arranjo só 
puder ser emitido e utilizado em território nacional; ou 

II -  transfronteiriço, quando o instrumento de pagamento disciplinado pelo 
arranjo for emitido em território nacional para ser utilizado em outros países ou for emitido fora 
do território nacional para ser utilizado no país. 

Parágrafo único. Os arranjos transfronteiriços que disciplinarem regras e 
procedimentos relacionados à prestação, em território nacional, de ao menos uma das atividades 
de que tratam as alíneas do inciso III, art. 6º, da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, são 
considerados integrantes do SPB. 

Parágrafo único. (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Seção II 
Da Participação 

Art. 11.  As instituições de pagamento, as instituições financeiras e os prestadores 
de serviço de rede tornam-se participantes ao aderirem a um arranjo de pagamento. 

Art. 12.  Os critérios de participação devem ser públicos, objetivos, não 
discriminatórios, compatíveis com as atividades desempenhadas pelo participante e com enfoque 
na segurança e na eficiência do arranjo e do mercado por ele atendido.  

Art. 13.  Constituem condições mínimas para participação em arranjos: 
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I -  possuir autorização, concedida pelo Banco Central do Brasil, para atuar em 
determinada modalidade de serviço de pagamento, no caso de instituições de pagamento e de 
instituições financeiras; e 

II -  atender aos requisitos de participação definidos no regulamento do arranjo.  

§ 1º  A participação de que trata o caput deve ser formalizada por meio de 
contrato, que deverá, no caso de instituição de pagamento e de instituição financeira, identificar 
as modalidades de participação para as quais a autorização está sendo concedida, sendo vedada a 
atuação em modalidade não contemplada no contrato. 

§ 2º  Os contratos de participação devem ser mantidos atualizados e estar à 
disposição do Banco Central do Brasil. 

Art. 14.  É vedado ao instituidor de arranjo vincular a prática de determinada 
atividade a outra, ressalvados os seguintes casos: 

I -  gerir conta de pagamento e emitir instrumento de pagamento; 

II -  gerir conta de pagamento e converter moeda física ou escritural em moeda 
eletrônica; e 

III -  outras, a serem definidas caso a caso pelo Banco Central do Brasil, 
considerando a necessidade de promoção da eficiência e da segurança dos serviços de pagamento 
prestados no âmbito do arranjo. 

Art. 15.  O disposto nesta Seção não se aplica às atividades que, no âmbito de 
arranjos fechados, devam ser realizadas exclusivamente por seu instituidor. 

Seção III 
Da Autorização para o Instituidor de Arranjos de Pagamento 

Art. 16.  O instituidor de arranjo deve instruir o pedido de autorização com os 
seguintes documentos e informações: 

I -  a descrição das principais características do negócio, contendo, no mínimo,  
indicação dos serviços de pagamento a serem prestados, público-alvo, área de atuação, metas de 
curto prazo e objetivos estratégicos de longo prazo, local da sede e das eventuais dependências; 

II -  o estatuto ou contrato social do instituidor do arranjo e suas alterações, no 
caso de arranjos já existentes, ou as minutas dos atos societários de constituição, no caso de 
novos arranjos; 

III -  a identificação dos integrantes do grupo de controle do instituidor e dos 
detentores de participação qualificada, com as respectivas participações societárias, conforme 
definido no art. 6º da Resolução 4.122, de 2 de agosto de 2012, quando couber; 

IV -  a descrição da estrutura de governança do instituidor do arranjo; 
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V -  a identificação dos diretores nomeados para os órgãos estatutários e 
contratuais; 

VI -  a identificação do diretor responsável pelo atendimento às demandas do 
Banco Central do Brasil relacionadas a questões concernentes ao arranjo; 

VII -  o organograma funcional do instituidor do arranjo, contendo indicação do 
número de pessoas afetas a cada área ou função e o número total de funcionários; 

VIII -  o regulamento contendo as regras de funcionamento de cada arranjo, 
conforme discriminado no art. 17; e 

IX -  os modelos de contratos das diferentes modalidades de participação no 
arranjo, quando couber. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, durante o processo de autorização, 
poderá convocar entrevistas técnicas, realizar inspeções ou solicitar quaisquer documentos e 
informações adicionais que julgar necessários para evidenciar a capacidade do instituidor do 
arranjo de cumprir seu objeto social, considerados os aspectos técnico-operacionais, 
organizacionais, administrativos e financeiros. 

Art. 17.  Do regulamento de que trata o inciso VIII do art. 16 deve constar, de 
forma clara e objetiva, a descrição detalhada de todas as regras de funcionamento do arranjo, 
contemplando, quando aplicável, as seguintes informações: 

I -  o propósito do arranjo, na forma do disposto no art. 8º; 

II -  a modalidade de relacionamento dos usuários finais com a instituição 
participante, na forma do disposto no art. 9º;  

III -  a abrangência territorial do arranjo, na forma do disposto no art. 10; 

IV -  a descrição detalhada das características do instrumento de pagamento 
emitido no âmbito do arranjo; 

V -  as regras de utilização da conta de pagamento;  

VI -  os tipos de transação de pagamento disponibilizadas; 

VII -  as regras para o uso da marca; 

VIII -  a previsão das modalidades de participantes, especificando os critérios e 
requisitos de participação, suspensão e exclusão de participantes;  

IX -  a descrição detalhada do processo de autorização da transação de pagamento, 
contemplando os critérios aplicáveis, a atribuição de responsabilidades entre participantes e a 
definição do momento em que a transação é considerada autorizada no âmbito do arranjo; 

X -  a identificação dos motivos de devolução das transações de pagamento; 
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XI -  a definição do sistema de compensação e de liquidação utilizado na 
liquidação entre diferentes instituições participantes do arranjo; 

XII -  a definição dos prazos máximos para envio da transação de pagamento ao 
sistema de compensação e de liquidação e para a disponibilização de recursos para livre 
movimentação pelo recebedor da transação de pagamento; 

XIII -  a identificação dos riscos a que os participantes incorrem em função das 
regras e dos procedimentos que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que trata o 
arranjo e os mecanismos utilizados para seu gerenciamento; 

XIV -  a estrutura das tarifas e de outras formas de remuneração, incluindo as 
cobradas pelo instituidor do arranjo e as tarifas cobradas entre participantes; 

XV -  a delimitação de responsabilidades entre o instituidor do arranjo e seus 
participantes; 

XVI -  a delimitação de responsabilidades entre os participantes do arranjo; 

XVII -  a governança dos processos decisórios no âmbito do arranjo; 

XVIII -  as regras para resolução de disputas; 

XIX -  as penalidades aplicáveis quando do descumprimento das regras 
contratuais de negócio; 

XX -  os critérios e condições para terceirização de atividades;  

XXI -  os padrões mínimos relativos a requisitos operacionais a serem adotados 
pelas instituições participantes do arranjo, de que trata o art. 4º, inciso II; 

XXII -  os mecanismos de interoperabilidade entre os participantes do arranjo; e  

XXIII -  os mecanismos de interoperabilidade com outros arranjos, incluindo a 
previsão de transferência de recursos entre eles. 

§ 1º  O regulamento deve ser claro, objetivo e de acesso público, devendo 
possibilitar que os participantes e os usuários finais do arranjo tenham informações adequadas 
sobre seus direitos, deveres, custos e eventuais riscos incorridos ao participar do arranjo. 

§ 2º  O arranjo deve disciplinar todo o processo de prestação do serviço de 
pagamento contemplando, inclusive, a disponibilização de recursos para livre movimentação 
pelo recebedor da transação de pagamento. 

 § 3º  O instituidor do arranjo deve divulgar tempestivamente a todos os 
participantes quaisquer alterações relacionadas ao funcionamento do arranjo por ele instituído. 

Art. 18.  As alterações nos documentos e informações requeridos no pedido de 
autorização, de que tratam os arts. 16 e 17, devem ser submetidas à prévia autorização do Banco 
Central do Brasil, quando se referirem a aspectos relacionados:  



 

Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013 Página 12 de 15 

I -  ao propósito, à modalidade e à abrangência territorial do arranjo, nos termos 
dos artigos 8º a 10; 

II -  às características do instrumento ofertado no âmbito do arranjo; 

III -  às condições de participação que tenham o potencial de limitar a competição 
no provimento de serviços de pagamento por diferentes participantes do arranjo; 

IV -  à governança dos processos decisórios no âmbito do arranjo; 

V -  aos mecanismos de gerenciamento de riscos incorridos pelos participantes; e 

VI -  à liquidação das transações e à disponibilização de recursos ao recebedor. 

Parágrafo único. As alterações nos demais documentos e informações devem ser 
comunicadas ao Banco Central do Brasil em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da produção de 
seus efeitos.  

Art. 19.  Fica dispensado do pedido de autorização o instituidor cujo arranjo 
enquadrar-se em pelo menos uma das seguintes situações: 

I -  for instituído por ente governamental; 

I - for instituído por ente governamental; ou (Redação dada pela Circular nº 3.705, 
de 24/4/2014.) 

II -  seus participantes forem exclusivamente instituições financeiras de natureza 
bancária; ou 

II - for arranjo fechado instituído por banco comercial, banco múltiplo com 
carteira comercial, caixa econômica, cooperativa singular de crédito e sociedade de crédito, 
financiamento e investimento, nas hipóteses em que essas instituições estejam dispensadas de 
autorização nos termos do art. 43 da Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013. (Redação 
dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

III -  apresentar valor anual das transações de pagamento inferior a 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e quantidade anual das transações inferior a 5.000.000 
(cinco milhões). 

III - (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 1º  O instituidor de arranjo que se enquadrar nos incisos II e III do caput deve 
enviar e manter atualizadas, perante o Banco Central do Brasil, as informações elencadas nos 
incisos I a III do art. 4º da Circular que aprova este Regulamento.  

§ 1º  O instituidor de arranjo que se enquadrar no inciso II do caput deve enviar e 
manter atualizadas, perante o Banco Central do Brasil, as informações elencadas nos incisos I a 
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III do art. 4º da Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013. (Redação dada pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

§ 2º  O instituidor de arranjo que se enquadrar nos critérios de dispensa poderá ser 
submetido ao processo de autorização quando, a critério do Banco Central do Brasil, for 
identificado risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.  

§ 3º  Na situação de que trata o § 2º, o instituidor do arranjo será oficiado pelo 
Banco Central do Brasil sobre a decisão e terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
recebimento do ofício, para apresentar o pedido de autorização. 

§ 4º  O instituidor de arranjo dispensado do pedido de autorização com base no 
inciso III do caput deve acompanhar a evolução do valor total e da quantidade de transações de 
pagamento realizadas, de maneira a prever, tempestivamente, a extrapolação dos limites 
estabelecidos.  

§ 4º  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 5º  O instituidor de arranjo que ultrapassar os limites estabelecidos no inciso III 
do caput deve apresentar pedido de autorização no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
extrapolação. 

§ 5º  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 6º  Nas situações em que determinado arranjo possuir volumes projetados para 
os próximos 12 (doze) meses superiores aos limites estipulados no inciso III, é facultado ao seu 
instituidor apresentar pedido de autorização. 

§ 6º  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Seção IV 
Do Cancelamento da Autorização 

Art. 20.  O encerramento do conjunto de atividades exercidas no âmbito do 
arranjo, quando por vontade do instituidor autorizado, deve ser precedido por pedido de 
cancelamento da autorização sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil. 

§ 1º  Do pedido de cancelamento deve constar plano de saída ordenada, 
contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I -  o prazo previsto para o encerramento das atividades; 

II -  a minuta da declaração de propósito, a ser posteriormente publicada em jornal 
de circulação compatível com a abrangência do serviço de pagamento disciplinado pelo arranjo; 
e 

III -  os mecanismos a serem adotados para a mitigação de eventuais riscos ao 
normal funcionamento das transações de pagamento de varejo, quando couber, em especial 
quanto: 
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a) à forma e ao prazo de liquidação das transações pendentes; 

b) à forma e ao prazo para saque dos recursos armazenados nas contas de 
pagamento; e 

c) às possibilidades de alteração na estrutura de organização e de governança do 
arranjo, de modo a permitir que os participantes se organizem para substituir o instituidor, de 
forma provisória ou permanente. 

§ 2º  A aprovação do pedido de cancelamento da autorização pelo Banco Central 
do Brasil não exime o instituidor de obrigações decorrentes de suas relações contratuais. 

Seção V 
Da Vigilância 

Art. 21.  O Banco Central do Brasil exercerá a atividade de vigilância dos arranjos 
integrantes do SPB, cabendo aos instituidores o dever de fornecer informações e documentos na 
forma e no prazo estabelecidos. 

Parágrafo único. Dentre outras informações e documentos de que trata o caput, o 
Banco Central do Brasil poderá requerer: 

I -  estatísticas relativas à utilização do serviço de pagamento disciplinado pelo 
arranjo; 

II -  relação de participantes e atividades por eles desempenhadas; 

III -  registros de fraudes; 

IV -  registros de resolução de disputas; e 

V -  relatórios de auditoria. 

Art. 22.  A vigilância dos arranjos poderá ser estendida a empresas terceirizadas, a 
critério do Banco Central do Brasil, se essas realizarem etapas importantes relacionadas com as 
atividades mencionadas no art. 4º. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, os contratos de terceirização 
deverão conter cláusula que estabeleça a obrigação de a empresa contratada fornecer à 
contratante as informações e os documentos sobre suas atividades, caso sejam requeridas pelo 
Banco Central do Brasil, no exercício da vigilância de que trata esta Seção. 

Art. 23.  A vigilância será exercida, dentre outras formas, por meio de: 

I -  monitoramento do arranjo; 

II -  acompanhamento das atividades desempenhadas pelo instituidor do arranjo; 

III -  determinação de alteração nos procedimentos de que trata o art. 4º; 

IV -  determinação de alteração nas regras relacionadas no art. 17; e 
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V -  inspeções. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 24.  O instituidor de arranjo sujeito a pedido de autorização cujo serviço de 
pagamento já estiver em funcionamento quando da publicação desta Circular deve encaminhar 
esse pedido ao Banco Central do Brasil em até 180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor 
desta Circular. 

Art. 24. O instituidor de arranjo sujeito a pedido de autorização cujo serviço de 
pagamento já estiver em funcionamento quando da publicação desta Circular deve encaminhar 
esse pedido ao Banco Central do Brasil até 1º de dezembro de 2014. (Redação dada pela Circular 
nº 3.724, de 15/10/2014.) 

 



 

 
 

CIRCULAR Nº 3.683, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Estabelece os requisitos e os procedimentos para 
constituição, autorização para funcionamento, 
alterações de controle e reorganizações societárias, 
cancelamento da autorização para funcionamento, 
condições para o exercício de cargos de 
administração das instituições de pagamento e 
autorização para a prestação de serviços de 
pagamento por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária 
realizada em 1º de novembro de 2013, com base no disposto nos arts. 6º, §§ 1º e 4º, e 9º da Lei nº 
12.865, de 9 de outubro de 2013, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 4.282, de 4 de 
novembro de 2013, 

R E S O L V E : 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º  Esta Circular estabelece requisitos e procedimentos para a autorização de 
constituição e funcionamento, o cancelamento da autorização, as alterações de controle, da 
estrutura de cargos de administração, da denominação social e do local da sede, as 
reorganizações societárias, as condições para o exercício de cargos de administração das 
instituições de pagamento e a autorização para a prestação de serviços de pagamento por 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 

CAPÍTULO II 
DAS MODALIDADES DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES 

INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 

Art. 2º  As instituições de pagamento são classificadas nas seguintes modalidades, 
de acordo com os serviços de pagamento prestados: 

I - emissor de moeda eletrônica: instituição de pagamento que gerencia conta de 
pagamento de usuário final, do tipo pré-paga, disponibiliza transação de pagamento com base em 
moeda eletrônica aportada nessa conta, converte tais recursos em moeda física ou escritural, ou 
vice-versa, podendo habilitar a sua aceitação com a liquidação em conta de pagamento por ela 
gerenciada; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

II - emissor de instrumento de pagamento pós-pago: instituição de pagamento que 
gerencia conta de pagamento de usuário final pagador, do tipo pós-paga, e disponibiliza 
transação de pagamento com base nessa conta; e 
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III - credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de 
pagamento: (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

a) habilita recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento emitido por 
instituição de pagamento ou por instituição financeira participante de um mesmo arranjo de 
pagamento; e (Incluída pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

b) participa do processo de liquidação das transações de pagamento como credor 
perante o emissor, de acordo com as regras do arranjo de pagamento. (Incluída pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

§ 1º  Considera-se moeda eletrônica, para efeito do inciso I do caput, os recursos 
em reais armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar 
transação de pagamento. 

§ 2º  Uma instituição de pagamento pode ser classificada em mais de uma das 
modalidades mencionadas nos incisos I a III do caput. 

Art. 3º  São condições indispensáveis para o funcionamento de instituições de 
pagamento: 

I - constituição conforme as normas legais e regulamentares vigentes; 

II - licenciamento, emitido por um instituidor de arranjo de pagamento, para o 
proponente participar de um ou mais arranjos de pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB); (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

III - obtenção de autorização para funcionamento; e 

IV - observância permanente dos limites mínimos de capital realizado. 

§ 1º  A instituição de pagamento deve constituir-se como sociedade empresária 
limitada ou anônima e ter por objeto social principal ao menos uma das atividades listadas no art. 
6º, inciso III, da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. (Redação dada pela Circular nº 3.705, 
de 24/4/2014.) 

§ 2º  Admite-se a execução de outras atividades pela instituição de pagamento, 
além das previstas no § 1º, desde que tenham o propósito de viabilizar a prestação do serviço de 
pagamento ou agregar valor ao serviço prestado para o usuário, a critério do Banco Central do 
Brasil. 

Art. 3º-A.  A autorização para constituição e para funcionamento das instituições 
de pagamento deve ser solicitada, conforme o caso: 

I - pelo interessado na constituição e funcionamento de instituição de pagamento 
que pretenda aderir a arranjo de pagamento integrante do SPB; 

II - por instituição de pagamento em funcionamento que pretenda aderir a arranjo 
de pagamento integrante do SPB; e 
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III - por instituição de pagamento em funcionamento participante de arranjo de 
pagamento que passe a integrar o SPB. 

Parágrafo único.  Para efeitos desta Circular, considera-se instituição de 
pagamento em funcionamento a em atividade operacional que presta pelo menos um dos serviços 
de pagamento previstos nos incisos I a III do art. 2º. 

(Artigo 3º-A incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 4º  A autorização para funcionamento de instituição de pagamento deve ser 
solicitada para uma ou mais das modalidades previstas no art. 2º, incisos I a III, de acordo com 
os serviços de pagamento a serem prestados. 

CAPÍTULO III 
DAS AUTORIZAÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

DE PAGAMENTO  

Seção I 
Do Processo de Autorização 

Subseção I 
Do Requerimento 

Art. 5º  Os interessados na constituição de instituição de pagamento devem 
protocolizar requerimento no Banco Central do Brasil identificando o responsável tecnicamente 
qualificado pela condução do projeto e o grupo organizador da instituição, acompanhado de: 

I - minuta da declaração de propósito prevista no inciso I do art. 8º; 

II - sumário executivo do plano de negócios, previsto no art. 8º, inciso II, 
contendo, no mínimo, a(s) modalidade(s) de classificação da instituição de pagamento de acordo 
com o art. 2º, descrição do negócio, o(s) arranjo(s) de pagamento(s) do(s) qual(is) fará parte, 
indicação dos serviços a serem prestados, público-alvo, área de atuação, local da sede e das 
eventuais dependências, metas de curto prazo e objetivos estratégicos de longo prazo, estrutura 
de capital e fontes de financiamento, oportunidades de mercado que justificam o 
empreendimento e diferenciais competitivos da instituição a ser constituída; 

III - identificação dos integrantes do grupo de controle da instituição de 
pagamento e dos detentores de participação qualificada na instituição, com as respectivas 
participações societárias; 

IV - declaração mencionada no art. 30, firmada pelos integrantes do grupo de 
controle e pelos detentores de participação qualificada; 

V - organograma do conglomerado econômico do qual fará parte a instituição, ou 
declaração de que a instituição não fará parte de conglomerado, e a identificação dos 
controladores, diretos e indiretos; 

VI - declarações e documentos que demonstrem que os integrantes do grupo de 
controle detém conhecimento sobre o ramo de negócio e sobre o segmento em que a instituição 
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pretende operar, inclusive sobre os aspectos relacionados à dinâmica de mercado, às fontes de 
recursos operacionais, ao gerenciamento e aos riscos associados às operações; 

VII - documento com a identificação da origem dos recursos a serem utilizados no 
empreendimento por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de 
participação qualificada; 

VIII - autorização, firmada por todos os integrantes do grupo de controle e por 
todos os detentores de participação qualificada: 

a) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fornecimento ao Banco Central 
do Brasil de cópia da declaração de rendimentos, de bens e direitos e de dívidas e ônus reais, 
relativa aos três últimos exercícios fiscais; e 

b) ao Banco Central do Brasil, para acesso a informações pessoais constantes de 
qualquer sistema público ou privado de cadastro, inclusive de inquéritos policiais, processos e 
procedimentos judiciais ou administrativos; 

IX - documento com a identificação de eventuais autoridades estrangeiras que 
supervisionem os controladores diretos ou indiretos; e 

X - demais documentos previstos no art. 52, inciso I, alínea “a”. 

§ 1º  As sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instruir o 
requerimento de autorização de que trata o caput acompanhado dos documentos relacionados 
nos incisos II a VIII e X. 

§ 2º  Na hipótese de controle compartilhado, a exigência de que trata o inciso VI 
do caput poderá ser atendida, a critério do Banco Central do Brasil, por parcela dos integrantes 
do grupo de controle. 

Subseção II 
Da Entrevista 

Art. 6º  Após exame dos documentos referenciados no art. 5º, o Banco Central do 
Brasil designará data, horário e local para realização de entrevista técnica. 

§ 1º  Na entrevista técnica, os integrantes do grupo de controle: 

I - poderão ser inquiridos sobre quaisquer tópicos relacionados à proposta do 
empreendimento ou ao grupo pleiteante; e 

II - não poderão ser substituídos por procuradores ou por representantes. 

§ 2º  No caso de constituição de instituição de pagamento controlada por pessoa 
jurídica sediada no exterior, poderá ser permitido que o controlador ou os integrantes do grupo 
de controle se façam representar, na entrevista técnica, por procurador com poderes específicos 
que detenha conhecimento necessário à entrevista, especialmente sobre o controlador, o grupo de 
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controle da instituição e seus detentores de participação qualificada, conforme disposto no inciso 
I do § 1º deste artigo. 

§ 3º  A entrevista poderá ser dispensada caso a proposta do empreendimento 
esteja suficientemente delineada no sumário executivo do plano de negócios e os futuros 
controladores tenham demonstrado conhecimento sobre as operações que a instituição pretende 
realizar. 

Subseção III 
Da Manifestação do Banco Central do Brasil 

Art. 7º  Após a entrevista técnica, o Banco Central do Brasil comunicará aos 
interessados: 

I - manifestação favorável à proposta do empreendimento, podendo os 
interessados dar prosseguimento à instrução do processo; ou 

II - inadequação da proposta do empreendimento. 

§ 1º  Na hipótese do inciso II do caput, os interessados poderão, no prazo de 30 
(trinta) dias contados do recebimento da comunicação, reapresentar a proposta do 
empreendimento com os ajustes necessários. 

§ 2º  O pedido de constituição de instituição de pagamento será indeferido se, 
reapresentada a proposta na forma do § 1º, persistir a sua inadequação. 

Subseção IV 
Dos Atos para Constituição da Pessoa Jurídica 

Art. 8º  No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da comunicação 
da manifestação mencionada no inciso I do art. 7º, os interessados deverão: 

I - publicar declaração de propósito nos termos e condições estabelecidos no art. 
60, em nome dos integrantes do grupo de controle; 

II - apresentar plano de negócios contendo as informações mínimas discriminadas 
no art. 1º do Anexo I desta Circular, o qual deverá abranger pelo menos os 5 (cinco) primeiros 
anos de atividade da instituição; 

III - apresentar licenciamento ou compromisso de licenciamento firmado por pelo 
menos um instituidor de arranjo de pagamento integrante do SPB; (Redação dada pela Circular 
nº 3.705, de 24/4/2014.) 

IV - apresentar minutas dos atos societários de constituição da pessoa jurídica 
objeto da autorização, contendo as cláusulas previstas no § 1º do art. 9º e no art. 35; 

V - demonstrar que o grupo de controle ou, individualmente, cada integrante do 
grupo de controle, a critério do Banco Central do Brasil, detém capacidade econômico-financeira 
compatível com o empreendimento, mediante apresentação, no mínimo, de demonstrações 
contábeis auditadas ou cópias de declarações de ajuste anual do imposto de renda; 
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VI - estar isentos de restrições que possam, a juízo do Banco Central do Brasil, 
afetar a reputação dos controladores e dos detentores de participação qualificada, aplicando-se, 
no que couber, os requisitos estabelecidos nos arts. 28 e 29; e 

VII - complementar a instrução do processo com a documentação prevista no art. 
52, inciso I, alínea “b”. 

§ 1º  No caso de constituição de instituições de pagamento controladas 
exclusivamente por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, fica dispensada a apresentação dos documentos mencionado no inciso I 
do caput. 

§ 2º  Será dispensado o envio do documento mencionado no inciso III do caput 
quando o interessado pretender operar também como instituidor de arranjo de pagamento. 

Art. 9º  No prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da 
manifestação favorável do Banco Central do Brasil a respeito do cumprimento das condições 
previstas no art. 8º, os interessados deverão: 

I - formalizar os atos societários de constituição da pessoa jurídica a ser objeto da 
autorização para funcionamento, levando-os, após a aprovação do Banco Central do Brasil, a 
arquivamento na Junta Comercial; 

II - implementar a estrutura organizacional, contemplando as estruturas de 
governança corporativa, de gerenciamento do negócio, de controles internos e de gerenciamento 
de riscos, a contratação dos sistemas eletrônicos e da mão de obra, a aquisição de equipamentos 
e a adoção de todas as demais providências previstas no plano de negócios necessárias às 
atividades da instituição; e 

III - apresentar ao Banco Central do Brasil requerimento solicitando a realização 
de inspeção a fim de verificar a estrutura organizacional implementada. 

§ 1º  O estatuto ou contrato social da pessoa jurídica mencionados no inciso I do 
caput deverá conter, expressamente, cláusulas estabelecendo que: 

I - até a expedição da autorização para funcionamento da instituição, é vedada a 
realização de qualquer atividade, especialmente operações privativas de instituições de 
pagamento, permitidas somente as necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo; 

II - a sociedade será regida subsidiariamente pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, nos termos do art. 1.053, parágrafo único, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), quando organizada sob a forma de sociedade limitada; e 

III - em caso de arquivamento ou de indeferimento do pedido de autorização para 
funcionamento, a sociedade deverá, no prazo de até trinta dias, ser dissolvida ou mudar seu 
objeto social para atividade não sujeita à autorização do Banco Central do Brasil. (Redação dada 
pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 



 

Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013 Página 7 de 35 

§ 2º  A pessoa jurídica objeto do pedido de autorização não será considerada, para 
quaisquer fins, como uma instituição de pagamento até a expedição da autorização para 
funcionamento pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3º  Os atos societários de constituição da pessoa jurídica solicitante de 
autorização para funcionamento como instituição de pagamento deverão ser submetidos ao 
Banco Central do Brasil, em duas vias autênticas, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
formalização, acompanhado dos demais documentos especificados no art. 52, inciso I, alínea “c”. 

§ 4°  Deverá ser comprovada, por todos os integrantes do grupo de controle e por 
todos os detentores de participação qualificada, a origem e a respectiva movimentação financeira 
dos recursos utilizados na integralização inicial do capital social, por meio da apresentação de 
documentos comprobatórios das fontes indicadas, das operações realizadas e das movimentações 
financeiras, inclusive referentes à transferência de recursos para a pessoa jurídica. 

Subseção V 
Da Inspeção 

Art. 10.  No prazo de noventa dias a contar do recebimento do documento previsto 
no inciso III do caput do art. 9º, o Banco Central do Brasil realizará inspeção na instituição, a 
fim de avaliar a compatibilidade entre a estrutura organizacional implementada e a prevista no 
plano de negócios. (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Parágrafo único.  Constatada incompatibilidade entre a estrutura organizacional 
existente e a prevista no plano de negócios, o Banco Central do Brasil determinará prazo para 
correção, após o qual, em caso de desatendimento, indeferirá o pedido. 

Subseção VI 
Da Autorização para Funcionamento 

Art. 11.  Constatada a compatibilidade entre a estrutura implementada e o plano 
de negócios, será dado prazo de 90 (noventa) dias para os interessados apresentarem a 
documentação comprobatória da adoção das seguintes providências, com vistas à obtenção da 
autorização para funcionamento: 

I - alteração do estatuto ou contrato social da pessoa jurídica, a fim de adequar seu 
capital social ao montante previsto no plano de negócios, se for o caso; 

II - eleição dos administradores; 

III - comprovação da origem e respectiva movimentação financeira dos recursos 
utilizados na integralização ou aumento do capital, por todos os integrantes do grupo de controle 
e por todos os detentores de participação qualificada; e 

IV - demais documentos previstos no art. 52, inciso I, alínea “e”. 

Art. 12.  Verificado o atendimento das condições previstas no art. 11, será 
expedida autorização para funcionamento da instituição. 
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Parágrafo único.  Expedida a autorização referida no caput, a instituição será 
considerada em funcionamento, para efeitos de aplicação e observância da regulamentação em 
vigor. 

Art. 12-A.  Em caso de arquivamento ou de indeferimento de pedido de 
autorização para funcionamento, a sociedade requerente deverá, no prazo de trinta dias da 
ciência da decisão, ser dissolvida ou mudar seu objeto social para atividade não sujeita à 
autorização do Banco Central do Brasil. 

§ 1º  Nas hipóteses previstas no caput, os respectivos atos societários deverão ser 
submetidos ao Banco Central do Brasil no prazo de até quinze dias após sua realização. 

§ 2º  Em caso de descumprimento do disposto no § 1º, o Banco Central do Brasil 
poderá divulgar, pelo meio que julgar adequado, o arquivamento ou o indeferimento do pleito. 

(Artigo 12-A incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 13.  A instituição de pagamento deve, durante seus 5 (cinco) primeiros anos 
de atividade, evidenciar, no relatório de administração que acompanha as demonstrações 
financeiras semestrais, a adequação das operações realizadas com o plano de negócios. 

Parágrafo único.  Verificada, durante os 5 (cinco) primeiros anos de atividade, a 
não adequação das operações ao projeto de constituição, a instituição de pagamento deve 
apresentar justificativas fundamentadas, as quais serão objeto de exame por parte do Banco 
Central do Brasil, que poderá estabelecer condições adicionais, fixando prazo para seu 
atendimento. 

Seção II 
Da Autorização para Funcionamento de Instituições de Pagamento em Funcionamento 

Art. 14.  As instituições de pagamento em funcionamento devem encaminhar ao 
Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

I - sumário executivo do plano de negócios, previsto no inciso IV do art. 16, 
contendo, no mínimo, a(s) modalidade(s) de classificação da instituição de pagamento de acordo 
com o art. 2º, descrição do negócio, o arranjo de pagamento do qual faz parte, indicação dos 
serviços prestados, público-alvo, área de atuação, local da sede e das eventuais dependências, 
oportunidades de mercado que justificam o empreendimento e diferenciais competitivos da 
instituição; 

II - documentos previstos no art. 5º, incisos III, IV, V, VIII e IX; 

III - documentos previstos no art. 27, § 1º, incisos IV a VI e VIII para os 
administradores com mandato em vigor;  

IV - cópia do ato de eleição dos administradores com mandato em vigor;  

V - formulário cadastral preenchido por todos os administradores com mandato 
em vigor; e 
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VI - demais documentos previstos no art. 52, inciso II, alínea “a”. 

Parágrafo único.  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 1º  As sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instruir o 
requerimento de autorização para funcionamento de que trata o caput com os documentos 
relacionados nos incisos III a V e VIII do art. 5º e I e III a VI deste artigo (Incluído pela Circular 
nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 2º  O Banco Central do Brasil, nos casos julgados necessários, poderá exigir a 
identificação da origem dos recursos utilizados no empreendimento pelos integrantes do grupo 
de controle e pelos detentores de participação qualificada. (Incluído pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

Art. 15.  Após exame dos documentos mencionados no art. 14, serão aplicados os 
procedimentos descritos nos arts. 6º e 7º. 

Art. 16.  No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da comunicação 
da manifestação mencionada no inciso I do art. 7º, os interessados deverão: 

I - encaminhar, previamente ao arquivamento na Junta Comercial, duas vias 
autênticas do ato societário relativo à reforma estatutária ou alteração contratual que tenha sido 
realizada para adequar o estatuto ou contrato social às disposições desta Circular, se for o caso; 

II - apresentar uma via do estatuto ou contrato social consolidado, contemplando 
eventuais alterações estatutárias ou contratuais realizadas; 

III - complementar a instrução do processo com toda a documentação prevista no 
art. 52, inciso II, alínea “b”; 

IV - apresentar plano de negócios contendo as informações mínimas 
discriminadas no art. 2º do Anexo I desta Circular; e 

V - apresentar os documentos previstos no art. 8º, incisos III, V e VI. 

§ 1º  Poderá ser exigida ainda, nos casos julgados necessários, a publicação de 
declaração de propósito por parte dos administradores e das pessoas naturais ou jurídicas que 
integrem grupo de controle da instituição de pagamento. 

§ 2º  O estatuto ou contrato social mencionado no inciso II do caput deverá 
conter, expressamente, cláusulas estabelecendo que: 

I - a sociedade tem por objeto social principal ao menos uma das atividades 
listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865, de 2013; e (Redação dada pela Circular nº 3.705, 
de 24/4/2014.) 

II - a sociedade será regida subsidiariamente pela Lei nº 6.404, de 1976, nos 
termos do art. 1.053, parágrafo único, da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), quando 
organizada sob a forma de sociedade limitada. 
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§ 3º  As sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ficam dispensadas de 
apresentar os documentos relacionados no inciso V do art. 8º. (Redação dada pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

§ 4º  O Banco Central do Brasil poderá realizar inspeção a fim de verificar a 
estrutura organizacional para a prestação dos serviços de pagamento. 

Art. 17.  Verificado o atendimento das condições previstas no art. 16, será 
expedida autorização para funcionamento da instituição. 

Parágrafo único. A autorização para funcionamento mencionada no caput está 
condicionada à aprovação dos nomes dos administradores com mandato em vigor pelo Banco 
Central do Brasil. 

CAPÍTULO IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO ATUAREM EM NOVA 

MODALIDADE 

Art. 18.  As instituições de pagamento autorizadas devem solicitar autorização 
quando pretenderem atuar em modalidades relacionadas nos incisos I a III do art. 2º não 
previstas na autorização previamente concedida. 

Art. 19.  As instituições mencionadas no art. 18 deverão apresentar ao Banco 
Central do Brasil justificativa fundamentada da pretensão e demais documentos previstos nos 
arts. 8º, inciso III, e 52, inciso V. 

Parágrafo único.  O Banco Central do Brasil poderá realizar inspeção a fim de 
verificar a estrutura organizacional implementada para a prestação do serviço de pagamento a ser 
autorizado. 

Art. 20.  A instituição de pagamento que desejar não mais operar na(s) 
modalidade(s) autorizada(s) deve solicitar ao Banco Central do Brasil o cancelamento da(s) 
autorização(ões) da(s) referida(s) modalidade(s), acompanhado dos documentos previstos no art. 
52, inciso IX. (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

CAPÍTULO V 
DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE E DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA EM 

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 

Art. 21.  Dependem de autorização do Banco Central do Brasil a transferência de 
controle societário e qualquer mudança, direta ou indireta, no grupo de controle, que possa 
implicar alteração do quadro de pessoas que exercem a efetiva gestão dos negócios da instituição 
de pagamento, decorrentes de: 

I - acordo de acionistas ou quotistas; 

II - herança e atos de disposição de vontade, a exemplo de doação, adiantamento 
da legítima e constituição de usufruto; e 
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III - ato, isolado ou em conjunto, de qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou grupo 
de pessoas representando interesse comum. 

§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica às transferências de controle societário 
para pessoas jurídicas em que não ocorra alteração no quadro de controladores finais da 
instituição. 

§ 2º  Em quaisquer dos casos de que trata o caput o pleito de autorização deve ser 
protocolizado no Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do 
correspondente ato jurídico, contrato de compra e venda, instrumento de doação, formal de 
partilha, contrato de usufruto ou outra forma legal, e instruído com cópia do contrato, ato 
societário ou instrumento que formaliza a operação e com os documentos e as informações 
previstos nos incisos I, III a VIII do art. 5º, no inciso V do art. 8º, e no inciso VI do art. 52, 
pertinentes aos novos integrantes do grupo de controle. 

§ 3º  Após manifestação do Banco Central do Brasil sobre a minuta da declaração 
de propósitos prevista no art. 5º, I, os novos integrantes do grupo de controle deverão 
providenciar sua publicação e realizar os procedimentos previstos no art. 60. 

Art. 22.  Dependem igualmente da autorização do Banco Central do Brasil: 

I - fusão, cisão ou incorporação; e 

II - transformação societária. 

Parágrafo único.  Nos casos previstos neste artigo os pedidos de autorização 
devem ser protocolizados no Banco Central do Brasil, no prazo de 30 (trinta dias), contados da 
data do respectivo ato ou deliberação, acompanhados de justificativa fundamentada para a 
operação, destacando os aspectos de natureza estratégica, societária e econômico-financeira. 

Art. 23.  Na análise dos pleitos de que tratam os arts. 21 e 22, os interessados 
poderão ser convocados para a realização de entrevista técnica e poderão ser exigidos a 
apresentação de documentos complementares e o cumprimento de outros requisitos previstos nos 
arts. 5º a 11. 

Art. 24.  As seguintes alterações nas instituições de pagamento devem ser 
submetidas à autorização do Banco Central do Brasil: 

I - ingresso de acionista ou quotista com participação qualificada ou com direitos 
correspondentes à participação qualificada; 

II - assunção da condição de acionista ou quotista detentor de participação 
qualificada; e 

III - expansão da participação qualificada em percentual igual ou superior a 15% 
(quinze por cento) do capital da instituição, de forma acumulada ou não. 

§ 1º  Examinados os aspectos da alteração e constatada qualquer irregularidade, 
deverá ser providenciada sua regularização, mediante o desfazimento ou a alienação da 
participação qualificada. 
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§ 2º  As alterações previstas nos incisos I e II do caput devem ser submetidas ao 
Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, mediante 
protocolização de requerimento acompanhado de cópia do contrato, ato societário ou 
instrumento que ampara a alteração e dos documentos previstos no art. 52, inciso VII, bem como 
da declaração de que trata o art. 30, firmada pelos detentores de participação qualificada 
envolvidos na alteração. (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 3º  As alterações previstas no inciso III do caput devem ser submetidas ao 
Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, mediante 
protocolização de requerimento acompanhado de cópia do contrato, ato societário ou 
instrumento que ampara a alteração e dos documentos previstos no art. 52, inciso VIII. (Incluído 
pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

§ 4º  Na análise das alterações a que se refere o § 3º, o Banco Central do Brasil 
poderá solicitar declaração de que trata o art. 30, bem como autorizações referidas no art. 5º, 
inciso VIII, firmadas pelos detentores de participação qualificada envolvidos na alteração. 
(Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

CAPÍTULO VI 
DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE 

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 

Art. 25.  O cancelamento da autorização para funcionamento a pedido de 
instituição de pagamento fica condicionado à adoção das seguintes providências: 

I - protocolização do pedido no Banco Central do Brasil, acompanhado de minuta 
da declaração de propósito nos termos e condições estabelecidos no art. 60; 

II - publicação da declaração de propósito conforme disposições contidas no 
inciso II do art. 60, após manifestação do Banco Central do Brasil sobre a minuta apresentada, 
que poderá ser por ele divulgada, utilizando, para tanto, o meio que julgar mais adequado; 

III - apresentação de ato societário de dissolução ou de mudança do objeto social 
que descaracterize a instituição como instituição de pagamento; 

IV - apresentação de declaração de responsabilidade, na forma definida pelo 
Banco Central do Brasil; e 

V - demais documentos previstos no art. 52, inciso XII. 

§ 1º  Adicionalmente aos requisitos estabelecidos neste artigo, o requerente deverá 
liquidar todas as obrigações relativas às atividades privativas das instituições de pagamento. 

§ 2º  Os interessados devem concluir a instrução do respectivo processo no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data de protocolização do pedido. 

§ 3º  As disposições deste artigo não se aplicam à extinção da sociedade 
decorrente de fusão, cisão ou incorporação, desde que a instituição resultante ou sucessora seja 
instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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§ 4º  Os atos societários de que trata o inciso III do caput somente podem ser 
levados a registro após autorização do Banco Central do Brasil, observado o procedimento de 
que trata este artigo. 

§ 5º  O Banco Central do Brasil, ao autorizar o registro dos atos societários de que 
trata o inciso III do caput, cancelará a autorização para funcionamento da instituição de 
pagamento. 

Art. 26.  A autorização para funcionamento da instituição de pagamento poderá 
ser cancelada quando constatada, a qualquer tempo, uma ou mais das seguintes situações: 

I - falta de prática habitual dos serviços de pagamento; 

II - inatividade operacional; 

III - não localização da instituição no endereço informado ao Banco Central do 
Brasil; 

IV - interrupção, por mais de 4 (quatro) meses, sem justificativa, do envio ao 
Banco Central do Brasil dos demonstrativos exigidos pela regulamentação em vigor; ou 

V - descumprimento do plano de negócios durante os 5 (cinco) primeiros anos de 
exercício. 

§ 1º  O Banco Central do Brasil, previamente ao cancelamento de que trata o 
caput, instaurará processo administrativo para: 

I - divulgar ao público, por meio que julgar mais adequado, sua intenção de 
cancelar a respectiva autorização, com vistas à eventual apresentação de objeções no prazo de 30 
(trinta) dias; e 

II - notificar a instituição no endereço fornecido ao Banco Central do Brasil para 
se manifestar sobre a intenção de cancelamento. 

§ 2º  Na hipótese do inciso III do caput, ou não sendo encontrado o interessado, a 
notificação de que trata o inciso II do § 1º será realizada por meio de edital. 

§ 3º  Efetivado o cancelamento de que trata o caput, o Banco Central do Brasil 
comunicará o fato à Junta Comercial ou ao órgão de registro competente. 

CAPÍTULO VII 
DA POSSE E DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO EM INSTITUIÇÕES 

DE PAGAMENTO 

Art. 27.  A eleição ou a nomeação para cargo de direção ou de membro do 
conselho de administração em instituição de pagamento deve ser submetida à aprovação do 
Banco Central do Brasil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência. 
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§ 1º  Os pedidos de aprovação de que trata o caput devem ser instruídos mediante 
requerimento dirigido ao Banco Central do Brasil, acompanhado da seguinte documentação, 
conforme o caso: 

I - folha completa de exemplar dos jornais contendo a publicação do edital ou do 
anúncio de convocação da assembleia geral, na forma da lei; 

II - duas vias autênticas da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de 
administração; 

III - duas vias autênticas do instrumento de alteração contratual ou da ata de 
reunião ou da assembleia de sócios; 

IV - autorização, firmada pelo eleito ou pelo nomeado, à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, conforme art. 5º, inciso VIII; 

V - declaração, firmada pelo eleito ou pelo nomeado, de que trata o art. 30; 

VI - declaração firmada pela instituição atestando que o eleito ou o nomeado 
preenche o requisito de capacitação técnica de que trata o art. 31; 

VII - folhas completas de jornais contendo as publicações, pelo eleito ou pelo 
nomeado, da declaração de propósito referida no art. 32; e 

VIII - currículo do eleito ou do nomeado, dispensado quando se tratar de: 

a) administrador com mandato em vigor na instituição ou em outra instituição 
integrante do conglomerado financeiro de que participe, desde que anteriormente aprovado pelo 
Banco Central do Brasil; ou 

b) liquidante de instituição submetida a regime de liquidação ordinária. 

§ 2º  No documento de que trata o inciso V do § 1º, a instituição deve declarar ter 
feito pesquisas a respeito do eleito ou do nomeado em sistemas públicos e privados de cadastro e 
informações, responsabilizando-se pela veracidade das informações por ele prestadas. 

§ 3º  Os documentos de que trata este artigo, quando firmados pela instituição, 
devem ser subscritos por administradores cuja representatividade seja reconhecida pelo estatuto 
ou pelo contrato social. 

Art. 28.  São condições para o exercício dos cargos referidos no art. 27, além de 
outras exigidas pela legislação e pela regulamentação em vigor: 

I - ter reputação ilibada; 

II - ser residente no País, exceto no caso de membro do conselho de 
administração; 

III - não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de 
sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
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contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou 
condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 

IV - não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de 
conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor ou de administrador nas 
instituições de pagamento, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil ou entidades de previdência complementar, sociedades 
seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

V - não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 
administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, 
inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; 

VI - não estar declarado falido ou insolvente; e 

VII - não ter controlado ou administrado, nos dois anos que antecedem a eleição 
ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, 
falência ou recuperação judicial. 

Parágrafo único.  Nos casos de eleitos ou nomeados que não atendam ao disposto 
nos incisos V a VII do caput, o Banco Central do Brasil poderá analisar a situação individual 
dos pretendentes, com vistas a avaliar a possibilidade de aprovação de seus nomes. 

Art. 29.  Para avaliar o cumprimento, pelo eleito ou pelo nomeado, do requisito 
estabelecido no art. 28, inciso I, serão consideradas as seguintes situações e ocorrências: 

I - processo criminal ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito ou o 
nomeado, ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou 
administrador; 

II - processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema 
Financeiro Nacional; e 

III - outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes 
pelo Banco Central do Brasil. 

Parágrafo único.  Na análise quanto aos parâmetros estipulados neste artigo, serão 
consideradas as circunstâncias de cada caso, bem como o contexto em que ocorrer a eleição dos 
pretendentes, com a finalidade de avaliar a possibilidade de aceitar ou recusar seus nomes, tendo 
em vista o interesse público. 

Art. 30.  Sem prejuízo dos demais documentos necessários à instrução do 
processo, os eleitos ou nomeados para cargos referidos no art. 27 deverão apresentar ao Banco 
Central do Brasil declaração acerca de seu eventual enquadramento em quaisquer das situações 
previstas nos arts. 28 e 29. 

§ 1º  Caso o eleito ou nomeado se enquadre em quaisquer das situações previstas 
no art. 29, tal circunstância deverá ser informada na declaração a que se refere o caput deste 
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artigo, que deverá vir acompanhada de documentos que permitam aferir a natureza e o estágio 
em que se encontram as ocorrências relatadas. 

§ 2º  A aceitação, por parte do Banco Central do Brasil, de nomes para o exercício 
dos cargos referidos no art. 27 não exime os eleitos ou nomeados, a instituição, seus 
controladores e administradores da responsabilidade pela veracidade das informações prestadas à 
autarquia. 

Art. 31.  É também condição para o exercício dos cargos referidos no art. 27 
possuir capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo para o qual foi eleito ou 
nomeado. 

§ 1º  A capacitação técnica mencionada no caput deve ser comprovada com base 
na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros quesitos julgados relevantes, por 
intermédio de documentos e declaração firmada pelas instituições de pagamento, submetidos à 
avaliação do Banco Central do Brasil concomitantemente à documentação prevista no art. 30 e à 
autorização mencionada no art. 27, inciso IV. 

§ 2º  A declaração referida no § 1º é dispensada nos casos de administrador com 
mandato em vigor na própria instituição de pagamento ou, se for o caso, em outra integrante de 
conglomerado financeiro de que participe, desde que anteriormente aprovado pelo Banco Central 
do Brasil, salvo determinação contrária. 

Art. 32.  Deve ser publicada declaração de propósitos, com vistas ao exercício de 
cargos referidos no art. 27, em relação aos eleitos ou aos nomeados. 

Parágrafo único.  A declaração de propósitos referida no caput deve ser elaborada 
em observância aos dispositivos do art. 60. 

Art. 33.  O afastamento temporário de ocupantes dos cargos referidos no art. 27, 
determinado por ocasião de processo instaurado na forma da legislação em vigor, não exclui o 
afastado do alcance das vedações aplicáveis aos ocupantes em exercício. 

Art. 34.  O Banco Central do Brasil divulgará os nomes dos eleitos ou nomeados 
por ele aceitos, utilizando, para tanto, o meio que julgar mais adequado. 

Art. 35.  Os contratos sociais das instituições de pagamento constituídas sob a 
forma de sociedades limitadas deverão conter cláusulas explicitando que: 

I - o prazo do mandato dos ocupantes de cargos de administração não poderá ser 
superior a quatro anos, permitida a reeleição; e (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

II - o mandato dos ocupantes de cargos de administração estender-se-á até a posse 
dos seus substitutos. 

Parágrafo único.  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 36.  Caso o nome de eleito ou nomeado para os cargos a que se refere o art. 
27 seja rejeitado pelo Banco Central do Brasil, a instituição de pagamento deverá, no prazo de 30 
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(trinta) dias contados da data em que a decisão de indeferimento tornar-se definitiva, realizar a 
eleição ou a nomeação do substituto do nome não aprovado. 

Art. 37.  Devem ser objeto de comunicação ao Banco Central do Brasil, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do evento, as informações relativas às datas de 
posse, renúncia e desligamento, bem como de afastamentos temporários superiores a 15 (quinze) 
dias, dos ocupantes de cargos referidos no art. 27 nas instituições de pagamento. 

CAPÍTULO VIII 
DO CAPITAL E DO PATRIMÔNIO DAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 

Art. 38.  As instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil devem integralizar capital inicial de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para cada 
uma das modalidades de instituições de pagamento previstas no art. 2º. 

Parágrafo único.  As instituições de pagamento que participem exclusivamente de 
arranjo de pagamento fechado, prestando serviços em mais de uma das modalidades previstas 
nos incisos I a III do art. 2º, devem integralizar capital inicial de R$2.000.000,00 (dois milhões 
de reais) para uma dessas modalidades e de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada 
modalidade adicional. (Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 39.  O capital inicial das instituições de pagamento deve ser integralizado em 
moeda corrente. 

Art. 40.  A alteração do valor do capital social depende de autorização do Banco 
Central do Brasil. 

§ 1º  O pedido de que trata o caput deverá ser protocolizado acompanhado dos 
documentos relacionados no art. 52, inciso XIII. 

§ 2º  O Banco Central do Brasil poderá exigir a comprovação da origem e a 
respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados no aumento do capital social em 
moeda corrente. 

Art. 41.  Os aumentos de capital que não forem realizados em moeda corrente 
somente poderão ser integralizados com: (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

I - lucros acumulados; (Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

II - reservas de capital e de lucros; ou (Incluído pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

III - créditos a acionistas relacionados ao pagamento de juros sobre o capital 
próprio, de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, ou ao pagamento de 
dividendos. (Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Parágrafo único. Os aumentos de capital mencionados no caput independem da 
autorização de que trata o art. 40.  
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Art. 42.  Enquanto a pessoa jurídica requerente da autorização para funcionar 
como instituição de pagamento mantiver em seu estatuto ou contrato social a cláusula restritiva 
mencionada no art. 9º, § 1º, inciso I, seu capital integralizado poderá ficar restrito ao montante 
suficiente para adoção das providências para implementação da estrutura organizacional e das 
demais providências previstas no plano de negócios e necessárias às atividades da instituição. 

CAPÍTULO IX 
DA AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A 
FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL  

Seção I 
Do Processo de Autorização 

Art. 43.  Ficam dispensados de autorização do Banco Central do Brasil: (Redação 
dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

I - os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas 
econômicas, para a prestação dos serviços mencionados no art. 2º; (Incluído pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

II - as sociedades de crédito, financiamento e investimento, para a prestação dos 
serviços de pagamento mencionados no inciso II do art. 2º; e (Incluído pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

III - as cooperativas singulares de crédito, para a prestação dos serviços 
mencionados nos incisos I e II do art. 2º exclusivamente aos seus associados. (Incluído pela 
Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Parágrafo único.  As instituições financeiras não relacionadas no caput e as 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que prestem ou que 
pretendam prestar serviços de pagamento em arranjo de pagamento que integre ou que passe a 
integrar o SPB devem solicitar autorização para prestar os serviços de pagamento relativos a uma 
ou mais das modalidades previstas nos incisos I a III do art. 2º. (Redação dada pela Circular nº 
3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 44.  Os pedidos de que trata o parágrafo único do art. 43 devem ser 
protocolizados no Banco Central do Brasil, identificando o responsável tecnicamente qualificado 
pela condução do projeto, acompanhado do sumário executivo do plano de negócios de que trata 
o art. 2º do Anexo I desta Circular e: 

I - dos documentos relacionados nos arts. 5º, inciso VI, e 52, inciso III, alínea “a”, 
no caso de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil interessadas em iniciar a prestação dos serviços de pagamento previstos no art. 
2º, incisos I a III; e 

II - dos documentos previstos no art. 52, inciso IV, alínea “a”, no caso de 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
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Brasil que, na data da publicação desta Circular, prestem os serviços de pagamento previstos no 
art. 2º, incisos I a III. 

Parágrafo único. O sumário executivo de que trata o caput deverá conter, no 
mínimo, a(s) modalidade(s) dos serviços de pagamento de acordo com o art. 2º desta Circular, 
descrição do negócio, o(s) arranjo(s) de pagamento(s) do qual fará ou faz parte, indicação dos 
serviços prestados, público-alvo, área de atuação, metas de curto prazo e objetivos estratégicos 
de longo prazo, estrutura de capital e fontes de financiamento, oportunidades de mercado que 
justificam o empreendimento e diferenciais competitivos da instituição. 

Art. 45.  Após o exame dos documentos mencionados no art. 44, serão aplicados 
os procedimentos descritos nos art. 6º e 7º. 

Art. 46.  No prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da comunicação 
da decisão de que trata o inciso I do art. 7º, os interessados deverão: 

I - apresentar plano de negócios; 

II - apresentar licenciamento ou compromisso de licenciamento firmado por pelo 
menos um instituidor de arranjo de pagamento integrante do SPB; e (Redação dada pela Circular 
nº 3.705, de 24/4/2014.) 

III - complementar a instrução do processo com toda a documentação prevista no 
art. 52, inciso III, alínea “b”, no caso das instituições mencionadas no inciso I do art. 44, ou 
documentação prevista no art. 52, inciso IV, alínea “b”, no caso das instituições mencionadas no 
inciso II do art. 44. 

§ 1º  O plano de negócios mencionado no inciso I do caput deste artigo deve 
conter as informações mínimas discriminadas no art. 2º do Anexo I desta Circular. 

§ 2º  O envio do documento mencionado no inciso II do caput deste artigo será 
dispensado quando o interessado também pretender operar como instituidor de arranjo de 
pagamento. 

§ 3º  O Banco Central do Brasil poderá realizar inspeção a fim de verificar a 
estrutura organizacional implementada para a prestação de serviços de pagamento. 

Art. 47.  Verificado o atendimento das condições previstas no art. 46, será 
expedida a autorização para prestar serviços de pagamento, na modalidade requerida. 

Art. 48.  Em caso de desistência ou de indeferimento do pedido de autorização 
para a prestação de serviços de pagamento, as instituições mencionadas no inciso II do art. 44 
devem encerrar a prestação dos serviços relacionados nos incisos I a III do art. 2º, no prazo de 30 
(trinta) dias da decisão. 

Art. 49.  As instituições mencionadas no parágrafo único do art. 43 devem 
solicitar autorização quando pretenderem atuar em modalidade relacionada nos incisos I a III do 
art. 2º não prevista na autorização previamente concedida. 
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§ 1º  A solicitação mencionada no caput deverá ser apresentada ao Banco Central 
do Brasil acompanhada de justificativa fundamentada da pretensão e dos demais documentos 
previstos no art. 52, inciso V. 

§ 2º  O Banco Central do Brasil poderá realizar inspeção a fim de verificar a 
estrutura organizacional implementada para a prestação de atividades de pagamento na 
modalidade requerida. 

§ 3º  Verificado o atendimento das condições previstas neste artigo, será expedida 
a autorização para prestar serviços de pagamento, na modalidade requerida. 

Seção II 
Do Cancelamento da Autorização 

Art. 50.  O cancelamento da autorização para prestar serviços de pagamento a 
pedido das instituições mencionadas no parágrafo único do art. 43 fica condicionado à adoção 
das seguintes providências: 

I - protocolização do pedido no Banco Central do Brasil; 

II - (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

III - declaração de liquidação de todas as obrigações relativas aos serviços de 
pagamento da modalidade correspondente. 

Seção III 
Do Capital 

Art. 51.  As instituições mencionadas no parágrafo único do art. 43, 
adicionalmente ao capital inicial exigido na regulamentação vigente, devem integralizar o 
montante de capital disposto no art. 38, para cada uma das modalidades de serviço de pagamento 
previstas nos incisos I a III do art. 2º. 

CAPÍTULO X 
DOS DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

Art. 52.  Os processos relativos aos assuntos disciplinados por esta Circular 
devem ser instruídos, conforme o caso, mediante apresentação, ao Banco Central do Brasil, dos 
documentos e informações abaixo indicados, constantes da Relação de Documentos e 
Informações Necessários à Instrução de Processos, no Anexo II a esta Circular: 

I - autorização para funcionamento de instituição de pagamento: 

a) proposta do empreendimento: documentos 1 a 14. No caso de sociedades 
controladas exclusivamente por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil: documentos 1 a 3, 5, 6, e 8 a 14; 

b) constituição: documentos 1, 15 a 21 e 42. No caso de sociedades controladas 
exclusivamente por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil: documentos 1, 16 a 21 e 42; 
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c) aprovação dos atos constitutivos: documentos 1, 22 a 26, 29 e 41; 

d) solicitação de inspeção: documento 1; e 

e) autorização para funcionamento: documentos 1, 22, 23, 27, 43, e, se houver 
aumento do capital social, documentos 24, 25, 28, 29 e 41; 

II - autorização para instituições de pagamento em funcionamento: 

a) informações preliminares do empreendimento: documentos 1, 2, 5 a 10, 13, 14, 
27 e 37. No caso de sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil: documentos 1, 2, 5, 6, 8 a 10, 
13, 14, 27 e 37; e 

b) autorização para funcionamento: documentos 1, 16, 18, 19, 21 a 23, 37, 41 e 
43, e, se houver aumento do capital social, documentos 24, 25, 28 e 29; no caso de sociedades 
controladas exclusivamente por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil: documentos 1, 16, 21 a 23, 37, 41 e 43, e, se houver 
aumento de capital social, documentos 24, 25, 28 e 29; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

III - autorização para instituições mencionadas no inciso I do art. 44 prestar os 
serviços de pagamento relacionados nos incisos I a III do art. 2º: 

a) proposta do empreendimento: documentos 1, 2, 5 e 11; e 

b) autorização para prestação de serviços: documentos 1, 16 e 42 ou 43; 

IV - autorização para instituições mencionadas no inciso II do art. 44 que prestam 
os serviços de pagamento relacionados nos incisos I a III do art. 2º: 

a) informações preliminares do empreendimento: documentos 1, 2 e 5; e 

b) autorização para prestação dos serviços: documentos 1, 16 e 43; 

V - autorização para atuar em nova modalidade: documentos 1, 22, 23, 31 e 42 ou 
43; 

VI - transferência ou alteração de controle: documentos 1, 4, 6, 8 a 15, 18 a 21, 
29, 30 e 41; 

VII - aquisição de participação qualificada: documentos 1, 6, 8, 13, 14, 29, 30 e 

41; 

VIII - expansão da participação qualificada: documentos 1, 29, 30 e 41; 

IX - cancelamento da autorização para operar em modalidade autorizada: 
documentos 1, 22, 23, 31 e 32; 

X - fusão, cisão ou incorporação: documentos 1, 9, 22, 31, 33 a 35 e 41; 
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XI - transformação societária: documentos 1, 20, 22, 23, 25, 31 e 41; 

XII - cancelamento da autorização para funcionamento a pedido: documentos 1, 4, 
15, 22, 23, 32, 36, 38 e 40; 

XIII - alteração do valor do capital social: documentos 1, 22 a 25, 28, 41 e, a 
critério do Banco Central do Brasil, documento 29, e, adicionalmente, no caso de redução de 
capital, documento 31; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

XIV - reforma estatutária ou alteração contratual relativa à alteração da estrutura 
dos cargos de administração: documentos 1, 22 e 23; 

XV - transferência de sede social para outro município: documentos 1, 22, 23 e 
44; 

XVI - mudança de denominação social: documentos 1, 22, 23, 41, contemplando a 
nova denominação social, e documento 39; e 

Art. 53.  O Banco Central do Brasil estabelecerá modelos de documentos para 
instrução de processos relativos aos assuntos disciplinados nesta Circular. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 54. As instituições de pagamento devem incluir no Sistema de Informações 
sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad) as informações necessárias à instrução 
de processos na forma definida pelo Banco Central do Brasil e remeter o estatuto ou o contrato 
social na forma da Circular nº 3.215, de 12 de dezembro de 2003. 

Art. 55.  No exame dos processos disciplinados por esta Circular poderão ser 
exigidos documentos e informações adicionais julgados necessários, bem como poderão ser 
convocados para entrevista os integrantes do grupo de controle, os detentores de participação 
qualificada e os administradores indicados da instituição de pagamento, a fim de se obter plenas 
condições de análise da matéria. 

Art. 56.  O Banco Central do Brasil, na análise dos processos de que trata esta 
Circular, considerando as circunstâncias de cada caso concreto e o contexto dos fatos, poderá 
dispensar, excepcionalmente e diante de interesse público devidamente justificado, o 
cumprimento das condições estabelecidas para o ingresso no grupo de controle das instituições 
de pagamento ou para o exercício dos cargos de administração nas instituições de pagamento. 

Art. 57.  O prazo máximo para a instrução de processos, quando não especificado, 
é de 30 (trinta) dias, contados da data da deliberação societária ou formalização da operação. 

Art. 58.  As mudanças na composição de capital das instituições de pagamento 
devem ser comunicadas ao Banco Central do Brasil no prazo de 15 (quinze) dias da sua 
ocorrência, na forma da regulamentação em vigor, exceto as decorrentes dos assuntos 
mencionados no Capítulo V. 

Art. 59.  Para fins do disposto nesta Circular, considera-se: 
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I - grupo de controle: pessoa, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de votos 
ou sob controle comum, que detenha direitos de sócio correspondentes à maioria do capital 
votante de sociedade anônima ou ao menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social de 
sociedade limitada; e 

II - participação qualificada: a participação, direta ou indireta, detida por pessoas 
naturais ou jurídicas, equivalente a 15% (quinze por cento) ou mais de ações ou quotas 
representativas do capital total.  

§ 1º Nos casos em que o controle da sociedade não seja identificado segundo os 
critérios mencionados no inciso I do caput, o Banco Central do Brasil poderá utilizar outros 
elementos para identificar o grupo de controle.  

§ 2º  No caso de indefinição de controle por participação societária, representada 
pela ausência de um único acionista com mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante, 
em se tratando de sociedade anônima, ou de um único quotista com 75% (setenta e cinco por 
cento) ou mais do capital social, em se tratando de sociedade limitada, os integrantes do grupo de 
controle devem apresentar minuta de acordo de acionistas ou quotistas envolvendo todos os 
níveis de participação societária, com finalidade de definir o exercício do poder de controle, do 
qual deve constar cláusula de prevalência do referido acordo sobre qualquer outro não submetido 
à apreciação do Banco Central do Brasil. 

Art. 60.  A declaração de propósito de que trata esta Circular deve ser: 

I - elaborada consoante modelos próprios divulgados pelo Banco Central do Brasil 
e, nos casos das declarações de que tratam os arts. 5º, inciso I, e 21, § 2º, apresentadas 
previamente à instrução do processo de autorização, sob a forma de minuta; 

II - publicada, no País, duas vezes, em datas diferentes, no caderno de economia 
ou equivalente de jornal de grande circulação: 

a) nas localidades da sede e do domicílio dos controladores, no caso das 
declarações de que tratam os arts. 5º, inciso I, e 21, § 2º, citando o número do processo fornecido 
no ato do registro da solicitação, observado o disposto no § 1º deste artigo; e 

b) nas localidades da sede e do domicílio dos administradores, no caso da 
declaração de que trata o art. 32; e 

III - transmitida ao Banco Central do Brasil, com a utilização do padrão Rich 
Text Format (rtf), via internet, para o endereço eletrônico “digep.deorf@bcb.gov.br”, 
imediatamente após a última publicação, com a indicação dos jornais e das datas de publicação. 

§ 1º  No caso de cancelamento da autorização para funcionamento, a publicação 
da declaração de propósito também deve ser efetuada em jornal de grande circulação nas 
localidades das demais dependências da instituição de pagamento, conveniadas ou não, mantidas 
nos últimos doze meses. 

§ 2º  Ficam dispensadas da publicação de declaração de propósito: 
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I - as pessoas naturais e jurídicas que já integrem grupo de controle de instituição 
de pagamento ou instituições financeiras ou demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, exceto sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de 
pequeno porte, nos processos referentes à constituição e à autorização para funcionamento ou 
transferência de controle societário; e 

II - os eleitos ou nomeados para cargos de administração em instituições de 
pagamento cujos nomes já tenham sido anteriormente aprovados para os referidos cargos em 
instituições de pagamento, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, exceto se para cargos em: 

a) sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte; e 

b) cooperativas de crédito em que os eleitos não tenham se submetido à 
declaração de propósito nos termos da regulamentação em vigor. 

§ 3º  O prazo para apresentação ao Banco Central do Brasil de objeções por parte 
do público em decorrência da publicação da declaração de propósito será de trinta dias, contados 
da data da divulgação do respectivo Comunicado. 

§ 4º  O Banco Central do Brasil poderá determinar a republicação da declaração 
de propósito caso entenda que o jornal em que foi publicada originalmente não atende ao 
objetivo da divulgação. 

§ 5º  O Banco Central do Brasil poderá adotar as seguintes medidas relativas às 
declarações de propósito: 

a) determinar a sua publicação, na ocorrência de situações para as quais tenha sido 
a mesma dispensada ou não haja previsão específica; e 

b) proceder à sua divulgação por quaisquer meios. 

Art. 61.  Os pedidos de autorização de que trata esta Circular poderão ser 
indeferidos, caso verificada: 

I - circunstância que possa afetar a reputação dos administradores, dos integrantes 
do grupo de controle e dos detentores de participação qualificada; ou 

II - falsidade nas declarações ou nos documentos apresentados na instrução do 
processo. 

Parágrafo único.  Nos casos mencionados nos incisos I e II do caput, poderá ser 
concedido prazo para que sejam sanadas as irregularidades eventualmente verificadas, ou se for 
o caso, para a apresentação de justificativas. 

Art. 62.  Verificada, a qualquer tempo, falsidade nas declarações ou nos 
documentos apresentados na instrução dos processos previstos nesta Circular e considerando a 
relevância dos fatos omitidos ou distorcidos, tendo por base as circunstâncias de cada caso e o 
interesse público, o Banco Central do Brasil poderá: 
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I - no caso de processos de autorização para constituição e funcionamento, rever a 
decisão que autorizou o funcionamento da instituição; 

II - no caso de alteração de controle, de reorganização societária ou de aquisição 
de participação qualificada, determinar que a operação seja regularizada; e 

III - no caso de eleição ou nomeação para o exercício de cargo de administração 
da instituição, rever a decisão que aprovou a eleição ou nomeação. 

§ 1º  Nas hipóteses descritas no caput, será instaurado processo administrativo, 
notificando o interessado no endereço fornecido ao Banco Central do Brasil para se manifestar 
sobre a irregularidade apurada. 

§ 2º  O interessado será notificado por edital, caso não seja encontrado no 
endereço fornecido ao Banco Central do Brasil. 

§ 3º  As medidas previstas neste artigo poderão também ser adotadas caso sejam 
constatadas, a qualquer tempo, circunstâncias preexistentes ou posteriores à eleição ou à 
nomeação que possam afetar a reputação dos eleitos ou nomeados para os cargos de 
administração. 

§ 4º  O órgão de registro pertinente será comunicado da medida adotada pelo 
Banco Central do Brasil. 

Art. 63.  Os pedidos relacionados com os assuntos de que trata esta Circular 
poderão ser arquivados quando: 

I - houver descumprimento de quaisquer dos prazos previstos na regulamentação; 
ou 

II - não forem atendidas solicitações de apresentação de documentos adicionais, 
de prestação de informações, de comparecimento para a realização de entrevistas técnicas ou 
outras solicitações relacionadas ao processo, no prazo assinalado. 

Art. 64.  (Revogado pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 65.  As instituições de pagamento, as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que aderirem a um novo 
arranjo de pagamento, mantendo-se na modalidade de serviço de pagamento previamente 
autorizada, ou que se desligarem de arranjo de pagamento com o qual mantinham vínculo 
contratual, devem comunicar o fato ao Banco Central do Brasil e, no caso de adesão, apresentar 
o licenciamento concedido pelo instituidor do arranjo de pagamento. 

Art. 66. As instituições de pagamento em funcionamento e as instituições 
mencionadas no parágrafo único do art. 43 que, na data de entrada em vigor desta Circular, 
participem de arranjo de pagamento integrante do SPB devem ingressar com pedido de 
autorização para funcionamento ou pedido de autorização para prestar serviços de pagamento, 
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respectivamente, até 1º de dezembro de 2014. (Redação dada pela Circular nº 3.724, de 
15/10/2014.) 

Art. 66-A.  As instituições de pagamento em funcionamento e as instituições 
mencionadas no parágrafo único do art. 43 que participem de arranjo de pagamento que passe a 
integrar o SPB devem ingressar com pedido de autorização para funcionamento ou pedido de 
autorização para prestar serviços de pagamento, respectivamente, em até noventa dias contados a 
partir do momento em que tiverem conhecimento de que ao menos um dos arranjos de que 
participem passou a integrar o SPB. (Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 66-B.  A sociedade que, na data de entrada em vigor desta Circular, preste 
serviço de pagamento relacionado às modalidades previstas nos incisos I a III do art. 2º em 
arranjo de pagamento integrante do SPB ou em arranjo de pagamento que passe a integrar o 
SPB, somente poderá continuar a exercer tal atividade até: 

I - a expiração do prazo previsto, conforme o caso, no art. 66 ou no art. 66-A, na 
hipótese de não ter instruído tempestiva e adequadamente o respectivo pleito de autorização para 
funcionamento como instituição de pagamento; ou 

II - trinta dias após ter ciência de decisão do Banco Central do Brasil, da qual não 
mais caiba recurso, de arquivamento ou indeferimento do respectivo pleito de autorização para 
funcionamento como instituição de pagamento. 

(Artigo 66-B incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

Art. 67.  Esta Circular entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação. 

Luiz Edson Feltrim Sidnei Corrêa Marques 
Diretor de Regulação, substituto Diretor de Organização do Sistema 

 Financeiro e Controle de Operações 
do Crédito Rural 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/11/2013, Seção 1, p. 20-25, e no Sisbacen. 
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ANEXO I À CIRCULAR Nº 3.683, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

REGULAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

Art. 1º  O plano de negócios de que trata o art. 8º, inciso II, desta Circular, deverá 
contemplar, no mínimo: 

I - indicação do arranjo de pagamento cujo instituidor tenha formalizado 
documento aceitando a sua participação; 

II - indicação da(s) modalidade(s), de que trata o art. 2º desta Circular, na(s) 
qual(is) atue; 

III - discriminação das atividades e dos serviços de pagamento a serem prestados; 

IV - composição societária própria e do grupo econômico a que pertence a 
instituição, explicitando, em todos os níveis de participação, os integrantes do grupo de controle, 
os detentores de participação qualificada, os participantes estrangeiros, se houver, bem como as 
respectivas quantidades e espécies de ações ou de quotas detidas, até que fique evidenciado 
quem são os controladores finais; 

V - estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto contendo, no mínimo: 

a) premissas econômicas do projeto; 

b) projeção, elaborada em periodicidade mensal, das demonstrações financeiras e 
do fluxo de caixa; 

c) estrutura de capital e fontes de financiamento; 

d) estimativa da taxa de desconto, calculada com base em metodologia 
amplamente aceita de cálculo de custo de capital próprio; 

e) cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) do projeto com base no Fluxo de 
Caixa Disponível ao Acionista; e 

f) descrição das variáveis críticas para o sucesso do empreendimento, assim como 
a construção de três cenários (base, conservador e ideal), em que seja possível verificar o 
impacto gerado por mudanças dessas variáveis nos resultados obtidos; 

VI - plano mercadológico; e 

VII - plano técnico operacional. 

§ 1º  O plano mercadológico mencionado no inciso VI do caput deverá 
contemplar os seguintes tópicos, no mínimo: 

I - objetivos estratégicos do empreendimento; 

II - descrição do mercado em que a instituição pretende atuar, contemplando os 
riscos nele existentes e os decorrentes de eventual concentração de negócios; 
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III - público-alvo; 

IV - principais produtos e serviços a serem ofertados; 

V - análise da concorrência; e 

VI - tecnologias a serem utilizadas na colocação dos produtos e dimensionamento 
da estrutura de atendimento. 

§ 2º  O plano técnico operacional mencionado no inciso VII do caput deverá 
contemplar, no mínimo: 

I - o organograma da instituição e a política de pessoal; 

II - o relacionamento que a instituição pretende manter com as demais pessoas 
naturais ou jurídicas que compõem o grupo econômico do qual ela faz parte; 

III - todos os processos operacionais relacionados com as atividades da instituição 
de pagamento, inclusive quando realizados por terceiros, incluindo fluxograma geral e 
fluxograma de cada processo; 

IV - a infraestrutura física e tecnológica que dará suporte às suas operações, 
incluindo a atuação de terceiros como agentes da instituição de pagamento; 

V - o contrato com sistema de compensação e de liquidação para liquidação das 
transações no âmbito do arranjo de pagamento, quando for o caso; 

VI - documentação que evidencie a capacidade técnico-operacional da instituição 
de pagamento, inclusive dos testes realizados para licenciamento da instituição, quando exigidos 
pelo instituidor do arranjo de pagamento; 

VII - os padrões de governança corporativa e a estrutura de gerenciamento do 
negócio; 

VIII – os controles internos e estrutura a ser utilizada no gerenciamento de riscos; 

IX - a estrutura prevista para atender as exigências do Banco Central do Brasil no 
que se refere ao fornecimento de informações para fins estatísticos e de supervisão e à 
divulgação de demonstrações contábeis nos padrões estabelecidos; 

X - indicação dos sistemas, procedimentos e controles a serem utilizados para 
detecção e a prevenção de operações cujas características possam indicar a existência dos crimes 
de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores tipificados na Lei nº 9.613, de 3 de março 
de 1998; e 

XI - planos de continuidade de negócio a serem adotados, abordando, no mínimo, 
os seguintes itens: 

a) linha de responsabilização pela continuidade de negócios, vinculando 
coletivamente os administradores da entidade; 
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b) descrição de cenários críticos a serem contemplados na abordagem do 
gerenciamento da continuidade de negócios, que devem incluir situações de ruptura operacional 
severa, que imponham um substancial risco à continuidade operacional da entidade; 

c) descrição dos objetivos de recuperação, que levem em conta o risco imposto 
pela entidade à fluidez dos pagamentos de varejo no país; 

d) descrição dos procedimentos de comunicação com participantes internos e 
externos, nos casos de situações de ruptura severas; e 

e) descrição dos procedimentos para testar periodicamente o plano de 
continuidade de negócios, bem como de seu aperfeiçoamento a partir da avaliação dos resultados 
desses testes. 

Art. 2º  As instituições de pagamento em funcionamento na data de entrada em 
vigor desta Circular que participam de arranjo de pagamento integrante do SPB, bem como as 
instituições de pagamento que participam de arranjo de pagamento que passe a integrar o SPB, 
devem apresentar plano de negócios de que trata o art. 16, inciso IV, desta Circular, 
contemplando, no mínimo: (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

I - indicação do arranjo de pagamento cujo instituidor tenha formalizado 
documento aceitando a sua participação; 

II - indicação da(s) modalidade(s), de que trata o art. 2º desta Circular, na(s) 
qual(is) atue; 

III - discriminar as atividades e os serviços de pagamento prestados; 

IV - composição societária própria e do grupo econômico a que pertence à 
instituição, explicitando, em todos os níveis de participação, os integrantes do grupo de controle, 
os detentores de participação qualificada, os participantes estrangeiros, se houver, bem como as 
respectivas quantidades e espécies de ações ou de quotas detidas, até que fique evidenciado 
quem são os controladores finais; 

V - descrição do mercado em que atua; e 

VI - descrição da estrutura técnico operacional. 

§ 1º  A descrição do mercado em que atua mencionada no inciso V do caput 
deverá contemplar os seguintes tópicos, no mínimo: 

I - público-alvo; 

II - principais produtos e serviços ofertados; 

III - análise da concorrência; e 

IV - tecnologias utilizadas na colocação dos produtos e estrutura de atendimento. 
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§ 2º  A descrição da estrutura técnico operacional mencionada no inciso VI do 
caput deverá contemplar, no mínimo: 

I - o organograma da instituição e a política de pessoal; 

II - os processos operacionais relacionados com as atividades da instituição de 
pagamento, inclusive quando realizados por terceiros, incluindo fluxograma geral e fluxograma 
de cada processo; 

III - a infraestrutura física e tecnológica que dá suporte às suas operações, 
incluindo a atuação de terceiros como agentes da instituição de pagamento; 

IV - o contrato com sistema de compensação e de liquidação para liquidação das 
transações no âmbito do arranjo de pagamento, quando for o caso; 

V - os padrões de governança corporativa e a estrutura de gerenciamento do 
negócio; 

VI - os controles internos e estrutura a ser utilizada no gerenciamento de riscos; 

VII - a estrutura prevista para atender as exigências do Banco Central do Brasil no 
que se refere ao fornecimento de informações para fins estatísticos e de supervisão e à 
divulgação de demonstrações contábeis nos padrões estabelecidos; 

VIII - indicação dos sistemas, procedimentos e controles utilizados para detecção 
e a prevenção de operações cujas características possam indicar a existência dos crimes 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores tipificados na Lei nº 9.613, de 1998; e 

IX - planos de continuidade de negócio a serem adotados, abordando, no mínimo, 
os seguintes itens: 

a) linha de responsabilização pela continuidade de negócios, vinculando 
coletivamente os administradores da entidade; 

b) descrição de cenários críticos a serem contemplados na abordagem do 
gerenciamento da continuidade de negócios, que devem incluir situações de ruptura operacional 
severa, que imponham um substancial risco à continuidade operacional da entidade; 

c) descrição dos objetivos de recuperação, que levem em conta o risco imposto 
pela entidade à fluidez dos pagamentos de varejo no país; 

d) descrição dos procedimentos de comunicação com participantes internos e 
externos, nos casos de situações de ruptura severas; e 

e) descrição dos procedimentos para testar periodicamente o plano de 
continuidade de negócios, bem como de seu aperfeiçoamento a partir da avaliação dos resultados 
desses testes. 
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§ 3º  O Banco Central do Brasil, nos casos que julgar necessário, poderá exigir o 
estudo de viabilidade econômico-financeira previsto no inciso V do art. 1º deste Anexo. 
(Incluído pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 
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ANEXO II À CIRCULAR Nº 3.683, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DE 
PROCESSOS 

1 - requerimento subscrito pelos controladores, no caso de sociedades em constituição, ou por 
administradores cuja representatividade seja reconhecida pelo estatuto, contrato social ou 
documento equivalente, no caso de instituição em funcionamento; 

2 - indicação do responsável pela condução do projeto perante o Banco Central do Brasil; 

3 - identificação dos integrantes do grupo organizador, do qual deverão participar representantes 
do futuro grupo de controle e dos futuros detentores de participação qualificada; 

4 - minuta da declaração de propósito; 

5 - sumário executivo do plano de negócios; 

6 - identificação dos integrantes do grupo de controle e dos detentores de participação 
qualificada, com as respectivas participações societárias; 

7 - formulário cadastral preenchido por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os 
detentores de participação qualificada, se ingressantes no Sistema Financeiro Nacional; 

8 - declaração de que trata o art. 30 desta Circular; 

9 - organograma completo do conglomerado econômico, contendo a identificação de todas as 
sociedades com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou, caso 
estrangeira, com o nome do país onde se localiza a sede, e respectivos percentuais de capital 
votante e total detidos, ou declaração de que a instituição não pertence a conglomerado 
econômico; 

10 - indicação da forma pela qual o controle societário da instituição será exercido; 

11 - declarações e documentos que comprovem que os integrantes do grupo de controle detém 
conhecimento sobre o ramo de negócio e o segmento em que a instituição pretende operar; 

12 - identificação da origem dos recursos a serem utilizados na operação; 

13 - autorização, firmada pelos controladores e detentores de participação qualificada, à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para fornecimento ao Banco Central do Brasil de 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física ou da Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, conforme o caso, relativa aos três últimos 
exercícios, para uso exclusivo no respectivo processo de autorização; 

14 - autorização, firmada pelos controladores e detentores de participação qualificada, ao Banco 
Central do Brasil para acesso a informações a seu respeito em qualquer sistema público ou 
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privado de cadastro e informações, inclusive processos e procedimentos judiciais ou 
administrativos e inquéritos policiais, para uso exclusivo no respectivo processo de autorização; 

15 - folhas completas de exemplar dos jornais em que foi publicada a declaração de propósito; 

16 - plano de negócios atendendo os requisitos estabelecidos nos arts. 1º ou 2º do Anexo I a esta 
Circular, conforme o caso; 

17 - minutas de atos societários de constituição da pessoa jurídica, quando couber; 

18 - cópia do balanço patrimonial dos três últimos exercícios das pessoas jurídicas controladoras 
– exceto quando se tratar de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil –, 
auditado por auditor independente devidamente registrado na CVM, ou documento equivalente, 
no caso de pessoa jurídica sediada no exterior; 

19 - cópia de Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda – Pessoa Física, das pessoas 
físicas controladoras, diretas ou indiretas, referentes aos três últimos exercícios, com 
comprovante de encaminhamento à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou documento 
equivalente, no caso de residente no exterior, que evidencie a renda anual auferida e listagem dos 
bens, direitos e ônus da pessoa física, com o respectivo valor; 

20 - cópia ou minuta de acordo de acionistas ou quotistas envolvendo todos os níveis de 
participação societária, do qual deve constar cláusula de prevalência sobre qualquer outro não 
submetido à apreciação do Banco Central do Brasil, ou declaração de sua inexistência; 

21 - cópia do contrato de usufruto relativo às participações societárias dos controladores 
envolvendo todos os níveis de participação societária, ou declaração de sua inexistência; 

22 - prova de publicação do edital de convocação da assembleia geral, na forma da lei, se for o 
caso; 

23 - duas vias autênticas dos atos societários que deliberaram sobre o assunto, quando couber; 

24 - lista de subscrição, na forma regulamentar; 

25 - comprovante do registro da emissão de ações na CVM, quando se tratar de constituição de 
sociedade por subscrição pública, de transformação em companhia aberta, ou de aumento de 
capital por subscrição pública; 

26 - comprovante do depósito bancário da importância relativa à integralização do capital social 
inicial; 

27 - cópia de acordo de acionistas ou quotistas envolvendo todos os níveis de participação 
societária, ou declaração de sua inexistência; 

28 - comprovante do depósito bancário da importância relativa à integralização do aumento de 
capital social; 

29 - comprovação da origem e respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados na 
operação; 
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30 - contrato de compra e venda, ou instrumento equivalente, do qual deve constar cláusula 
estipulando que a concretização do negócio está condicionada à aprovação pelo Banco Central 
do Brasil; 

31 - justificativa fundamentada para a operação pretendida, destacando os aspectos de natureza 
estratégica, societária e econômico-financeira; 

32 - declaração de que foram liquidadas todas as operações passivas privativas da instituição 
original; 

33 - duas vias autênticas dos atos societários das instituições envolvidas que deliberaram sobre a 
fusão/cisão/incorporação e a nomeação dos peritos para avaliação do patrimônio, na forma da 
lei; 

34 - duas vias autênticas da ata da assembleia dos debenturistas que aprovou a 
fusão/cisão/incorporação, ou documento comprobatório de que os direitos dos debenturistas 
foram assegurados, quando envolvida sociedade emissora de debêntures em circulação; 

35 - duas vias autênticas do protocolo e da justificação e dos laudos de avaliação dos peritos 
nomeados, caso não tenham sido transcritos nos atos societários, e uma via do balanço/balancete 
patrimonial na data-base, acompanhado do respectivo parecer de auditor independente 
devidamente registrado na CVM; 

36 - declaração de responsabilidade; 

37 - uma via do estatuto ou contrato social consolidado; 

38 - informações sobre as providências que serão adotadas em relação aos recursos de terceiros, 
se for o caso; 

39 - justificativa fundamentada para a mudança de denominação social, com análise sobre 
eventuais impactos dessa mudança no relacionamento com clientes e plano de divulgação da 
nova denominação; 

40 - no caso de instituição detentora de Conta de Liquidação, cópia de correspondência 
encaminhada ao Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban), 
solicitando o encerramento da referida conta; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 
24/4/2014.) 

41 - mapa de composição de capital da instituição e das pessoas jurídicas que dela participam 
(documento Capef – “Composição de Capital”, modelo Cadoc 38029-8), na forma da 
regulamentação em vigor; 

42 - compromisso firmado por pelo menos um instituidor de arranjo de pagamento integrante do 
SPB em licenciar o proponente a participar de um ou mais arranjos de pagamento integrantes do 
SPB; (Redação dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 

43 - licenciamento, emitido por um instituidor de arranjo de pagamento integrante do SPB, para 
o proponente participar de um ou mais arranjos de pagamento integrantes do SPB; e (Redação 
dada pela Circular nº 3.705, de 24/4/2014.) 



 

Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013 Página 35 de 35 

44 - justificativa fundamentada para a transferência da sede social para outro município, com 
análise sobre eventuais impactos dessa transferência na estrutura organizacional e no 
relacionamento com clientes. 



 

 

CIRCULAR Nº 3.705, DE 24 DE ABRIL DE 2014 

Altera as Circulares ns. 3.681, 3.682 e 3.683, todas 
de 4 de novembro de 2013, que dispõem sobre os 
arranjos e as instituições de pagamento, e a Circular 
nº 3.347, de 11 de abril de 2007, que dispõe sobre o 
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional (CCS). 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária 
realizada em 23 de abril de 2014, com base no disposto nos arts. 6º, §§ 1º e 4º, 9º e 15 da Lei nº 
12.865, de 9 de outubro de 2013, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 4.282, de 4 de 
novembro de 2013, 

R E S O L V E : 

Art. 1º  Os arts. 12 e 18 da Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 12.  As instituições emissoras de moeda eletrônica devem manter 
recursos líquidos correspondentes aos saldos de moedas eletrônicas 
mantidas em contas de pagamento, acrescido dos saldos de moedas 
eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na mesma instituição de 
pagamento. 

.......................................................................................................................... 

§ 9º  A alocação dos recursos de que trata o caput deve ser realizada 
observando os seguintes percentuais sobre os saldos de moeda eletrônica: 

I - 20%, a partir de 5 de maio de 2014; 

II - 40%, a partir de 1º de janeiro de 2016; 

III - 60%, a partir de 1º de janeiro de 2017; 

IV - 80%, a partir de 1º de janeiro de 2018; e 

V - 100%, a partir de 1º de janeiro de 2019.” (NR) 

“Art. 18.  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

III - a Circular nº 3.289, de 31 de agosto de 2005, que dispõe sobre a 
constituição e a implementação, no Banco Central do Brasil, do Sistema de 
Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informações (RDR). 
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Parágrafo único.  O disposto no inciso II aplica-se a partir de 4 de maio de 
2015.” (NR) 

Art. 2º  O art. 2º da Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 2º  ............................................................................................................ 

I - ...................................................................................................................... 

a) aceitos apenas na rede de estabelecimentos de uma mesma sociedade 
empresária, ainda que não emitidos por ela; 

b) aceitos apenas em rede de estabelecimentos que apresentem claramente a 
mesma identidade visual entre si, tais como franqueados e redes de postos 
de combustível; e 

c) destinados para o pagamento de serviços públicos específicos, tais como 
transporte público e telefonia pública; 

II - 
......................................................................................................................... 

a) R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) de valor total das 
transações, acumulado nos últimos doze meses; 

b) 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de transações, acumuladas nos 
últimos doze meses; 

c) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em recursos depositados 
em conta de pagamento em trinta dias, nos últimos doze meses; e 

d) 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) usuários finais ativos em trinta 
dias, nos últimos doze meses. 

§ 1º  O instituidor de arranjo de pagamento não integrante do SPB com base 
no inciso II do caput deve acompanhar a evolução dos limites indicados e, 
ao verificar a superação de qualquer desses limites, deve: 

I - apresentar pedido de autorização no prazo de trinta dias, contados a partir 
da data de superação; e 

II - comunicar às instituições que participam do arranjo, por meio de carta e 
de publicação em jornal de circulação compatível com a abrangência do 
serviço de pagamento disciplinado pelo arranjo, quanto à necessidade de 
solicitarem autorização para funcionamento, quando cabível, nos termos da 
Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013. 

§ 2º  Os valores de que trata o inciso II do caput serão reduzidos para 50% 
em 1º de janeiro de 2016 e para 10% em 1º de janeiro de 2017.” (NR) 
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Art. 3º  Os arts. 2º e 19 do Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 2013, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º  ............................................................................................................ 

I - arranjo de pagamento fechado: arranjo de pagamento em que a gestão de 
moeda eletrônica ou, cumulativamente, a gestão de conta, a emissão e o 
credenciamento de instrumento de pagamento são realizados: 

a) por apenas uma instituição de pagamento ou instituição financeira, cuja 
pessoa jurídica é a mesma do instituidor do arranjo; ou 

b) por instituição de pagamento ou instituição financeira controladora do 
instituidor do arranjo ou por este controlada. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 19.  .......................................................................................................... 

I - for instituído por ente governamental; ou 

II - for arranjo fechado instituído por banco comercial, banco múltiplo com 
carteira comercial, caixa econômica, cooperativa singular de crédito e 
sociedade de crédito, financiamento e investimento, nas hipóteses em que 
essas instituições estejam dispensadas de autorização nos termos do art. 43 
da Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013. 

§ 1º  O instituidor de arranjo que se enquadrar no inciso II do caput deve 
enviar e manter atualizadas, perante o Banco Central do Brasil, as 
informações elencadas nos incisos I a III do art. 4º da Circular nº 3.682, de 4 
de novembro de 2013. 

...............................................................................................................” (NR) 

Art. 4º  Os arts. 2º, 3º, 8º, 9º, 10, 14, 16, 20, 24, 35, 38, 41, 43, 46, 52 e 66 da 
Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º  ............................................................................................................ 

I - emissor de moeda eletrônica: instituição de pagamento que gerencia 
conta de pagamento de usuário final, do tipo pré-paga, disponibiliza 
transação de pagamento com base em moeda eletrônica aportada nessa 
conta, converte tais recursos em moeda física ou escritural, ou vice-versa, 
podendo habilitar a sua aceitação com a liquidação em conta de pagamento 
por ela gerenciada; 

.......................................................................................................................... 

III - credenciador: instituição de pagamento que, sem gerenciar conta de 
pagamento: 
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a) habilita recebedores para a aceitação de instrumento de pagamento 
emitido por instituição de pagamento ou por instituição financeira 
participante de um mesmo arranjo de pagamento; e 

b) participa do processo de liquidação das transações de pagamento como 
credor perante o emissor, de acordo com as regras do arranjo de pagamento. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 3º  ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

II - licenciamento, emitido por um instituidor de arranjo de pagamento, para 
o proponente participar de um ou mais arranjos de pagamento integrantes do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); 

.......................................................................................................................... 

§ 1º  A instituição de pagamento deve constituir-se como sociedade 
empresária limitada ou anônima e ter por objeto social principal ao menos 
uma das atividades listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865, de 9 de 
outubro de 2013. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 8º  ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

III - apresentar licenciamento ou compromisso de licenciamento firmado 
por pelo menos um instituidor de arranjo de pagamento integrante do SPB; 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 9º  ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

§ 1º  .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

III - em caso de arquivamento ou de indeferimento do pedido de autorização 
para funcionamento, a sociedade deverá, no prazo de até trinta dias, ser 
dissolvida ou mudar seu objeto social para atividade não sujeita à 
autorização do Banco Central do Brasil. 

...............................................................................................................” (NR) 
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“Art. 10.  No prazo de noventa dias a contar do recebimento do documento 
previsto no inciso III do caput do art. 9º, o Banco Central do Brasil realizará 
inspeção na instituição, a fim de avaliar a compatibilidade entre a estrutura 
organizacional implementada e a prevista no plano de negócios. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 14.  As instituições de pagamento em funcionamento devem 
encaminhar ao Banco Central do Brasil: 

.......................................................................................................................... 

§ 1º  As sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem instruir o requerimento de autorização para funcionamento de que 
trata o caput com os documentos relacionados nos incisos III a V e VIII do 
art. 5º e I e III a VI deste artigo. 

§ 2º  O Banco Central do Brasil, nos casos julgados necessários, poderá 
exigir a identificação da origem dos recursos utilizados no empreendimento 
pelos integrantes do grupo de controle e pelos detentores de participação 
qualificada.” (NR) 

“Art. 16.  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

§ 2º  .................................................................................................................. 

I - a sociedade tem por objeto social principal ao menos uma das atividades 
listadas no art. 6º, inciso III, da Lei nº 12.865, de 2013; e 

.......................................................................................................................... 

§ 3º  As sociedades controladas exclusivamente por instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
ficam dispensadas de apresentar os documentos relacionados no inciso V do 
art. 8º. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 20.  A instituição de pagamento que desejar não mais operar na(s) 
modalidade(s) autorizada(s) deve solicitar ao Banco Central do Brasil o 
cancelamento da(s) autorização(ões) da(s) referida(s) modalidade(s), 
acompanhado dos documentos previstos no art. 52, inciso IX.” (NR) 

“Art. 24.  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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§ 2º  As alterações previstas nos incisos I e II do caput devem ser 
submetidas ao Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 
ocorrência, mediante protocolização de requerimento acompanhado de cópia 
do contrato, ato societário ou instrumento que ampara a alteração e dos 
documentos previstos no art. 52, inciso VII, bem como da declaração de que 
trata o art. 30, firmada pelos detentores de participação qualificada 
envolvidos na alteração. 

§ 3º  As alterações previstas no inciso III do caput devem ser submetidas ao 
Banco Central do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, 
mediante protocolização de requerimento acompanhado de cópia do 
contrato, ato societário ou instrumento que ampara a alteração e dos 
documentos previstos no art. 52, inciso VIII. 

§ 4º  Na análise das alterações a que se refere o § 3º, o Banco Central do 
Brasil poderá solicitar declaração de que trata o art. 30, bem como 
autorizações referidas no art. 5º, inciso VIII, firmadas pelos detentores de 
participação qualificada envolvidos na alteração.” (NR) 

“Art. 35.  .......................................................................................................... 

I - o prazo do mandato dos ocupantes de cargos de administração não 
poderá ser superior a quatro anos, permitida a reeleição; e 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 38.  .......................................................................................................... 

Parágrafo único.  As instituições de pagamento que participem 
exclusivamente de arranjo de pagamento fechado, prestando serviços em 
mais de uma das modalidades previstas nos incisos I a III do art. 2º, devem 
integralizar capital inicial de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para 
uma dessas modalidades e de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para 
cada modalidade adicional.” (NR) 

“Art. 41.  Os aumentos de capital que não forem realizados em moeda 
corrente somente poderão ser integralizados com: 

I - lucros acumulados; 

II - reservas de capital e de lucros; ou 

III - créditos a acionistas relacionados ao pagamento de juros sobre o capital 
próprio, de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
ou ao pagamento de dividendos. 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 43.  Ficam dispensados de autorização do Banco Central do Brasil: 
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I - os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as 
caixas econômicas, para a prestação dos serviços mencionados no art. 2º; 

II - as sociedades de crédito, financiamento e investimento, para a prestação 
dos serviços de pagamento mencionados no inciso II do art. 2º; e 

III - as cooperativas singulares de crédito, para a prestação dos serviços 
mencionados nos incisos I e II do art. 2º exclusivamente aos seus 
associados. 

Parágrafo único.  As instituições financeiras não relacionadas no caput e as 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
que prestem ou que pretendam prestar serviços de pagamento em arranjo de 
pagamento que integre ou que passe a integrar o SPB devem solicitar 
autorização para prestar os serviços de pagamento relativos a uma ou mais 
das modalidades previstas nos incisos I a III do art. 2º.” (NR) 

“Art. 46.  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

II - apresentar licenciamento ou compromisso de licenciamento firmado por 
pelo menos um instituidor de arranjo de pagamento integrante do SPB; e 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 52.  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

II - .................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

b) autorização para funcionamento: documentos 1, 16, 18, 19, 21 a 23, 37, 
41 e 43, e, se houver aumento do capital social, documentos 24, 25, 28 e 29; 
no caso de sociedades controladas exclusivamente por instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil: documentos 1, 16, 21 a 23, 37, 41 e 43, e, se houver aumento de 
capital social, documentos 24, 25, 28 e 29; 

.......................................................................................................................... 

XIII - alteração do valor do capital social: documentos 1, 22 a 25, 28, 41 e, a 
critério do Banco Central do Brasil, documento 29, e, adicionalmente, no 
caso de redução de capital, documento 31; 

...............................................................................................................” (NR) 
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“Art. 66.  As instituições de pagamento em funcionamento e as instituições 
mencionadas no parágrafo único do art. 43 que, na data de entrada em vigor 
desta Circular, participem de arranjo de pagamento integrante do SPB 
devem ingressar com pedido de autorização para funcionamento ou pedido 
de autorização para prestar serviços de pagamento, respectivamente, em até 
180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da data de entrada em 
vigor desta Circular.” (NR) 

Art. 5º  A Circular nº 3.683, de 2013, fica acrescida dos arts. 3º-A, 12-A, 66-A e 
66-B, com a seguinte redação: 

“Art. 3º-A  A autorização para constituição e para funcionamento das 
instituições de pagamento deve ser solicitada, conforme o caso: 

I - pelo interessado na constituição e funcionamento de instituição de 
pagamento que pretenda aderir a arranjo de pagamento integrante do SPB; 

II - por instituição de pagamento em funcionamento que pretenda aderir a 
arranjo de pagamento integrante do SPB; e 

III - por instituição de pagamento em funcionamento participante de arranjo 
de pagamento que passe a integrar o SPB. 

Parágrafo único.  Para efeitos desta Circular, considera-se instituição de 
pagamento em funcionamento a em atividade operacional que presta pelo 
menos um dos serviços de pagamento previstos nos incisos I a III do art. 
2º.” (NR) 

“Art. 12-A.  Em caso de arquivamento ou de indeferimento de pedido de 
autorização para funcionamento, a sociedade requerente deverá, no prazo de 
trinta dias da ciência da decisão, ser dissolvida ou mudar seu objeto social 
para atividade não sujeita à autorização do Banco Central do Brasil. 

§ 1º  Nas hipóteses previstas no caput, os respectivos atos societários 
deverão ser submetidos ao Banco Central do Brasil no prazo de até quinze 
dias após sua realização. 

§ 2º  Em caso de descumprimento do disposto no § 1º, o Banco Central do 
Brasil poderá divulgar, pelo meio que julgar adequado, o arquivamento ou o 
indeferimento do pleito.” (NR) 

“Art. 66-A.  As instituições de pagamento em funcionamento e as 
instituições mencionadas no parágrafo único do art. 43 que participem de 
arranjo de pagamento que passe a integrar o SPB devem ingressar com 
pedido de autorização para funcionamento ou pedido de autorização para 
prestar serviços de pagamento, respectivamente, em até noventa dias 
contados a partir do momento em que tiverem conhecimento de que ao 
menos um dos arranjos de que participem passou a integrar o SPB.” (NR) 
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“Art. 66-B.  A sociedade que, na data de entrada em vigor desta Circular, 
preste serviço de pagamento relacionado às modalidades previstas nos 
incisos I a III do art. 2º em arranjo de pagamento integrante do SPB ou em 
arranjo de pagamento que passe a integrar o SPB, somente poderá continuar 
a exercer tal atividade até: 

I - a expiração do prazo previsto, conforme o caso, no art. 66 ou no art. 66-
A, na hipótese de não ter instruído tempestiva e adequadamente o respectivo 
pleito de autorização para funcionamento como instituição de pagamento; 
ou 

II - trinta dias após ter ciência de decisão do Banco Central do Brasil, da 
qual não mais caiba recurso, de arquivamento ou indeferimento do 
respectivo pleito de autorização para funcionamento como instituição de 
pagamento.” (NR) 

Art. 6º  O art. 2º do Anexo I à Circular nº 3.683, de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 2º  As instituições de pagamento em funcionamento na data de entrada 
em vigor desta Circular que participam de arranjo de pagamento integrante 
do SPB, bem como as instituições de pagamento que participam de arranjo 
de pagamento que passe a integrar o SPB, devem apresentar plano de 
negócios de que trata o art. 16, inciso IV, desta Circular, contemplando, no 
mínimo: 

.......................................................................................................................... 

§ 3º  O Banco Central do Brasil, nos casos que julgar necessário, poderá 
exigir o estudo de viabilidade econômico-financeira previsto no inciso V do 
art. 1º deste Anexo.” (NR) 

Art. 7º  Os itens 40, 42 e 43 do Anexo II à Circular nº 3.683, de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“40 - no caso de instituição detentora de Conta de Liquidação, cópia de 
correspondência encaminhada ao Departamento de Operações Bancárias e 
de Sistema de Pagamentos (Deban), solicitando o encerramento da referida 
conta;” (NR) 

“42 - compromisso firmado por pelo menos um instituidor de arranjo de 
pagamento integrante do SPB em licenciar o proponente a participar de um 
ou mais arranjos de pagamento integrantes do SPB;” (NR) 

“43 - licenciamento, emitido por um instituidor de arranjo de pagamento 
integrante do SPB, para o proponente participar de um ou mais arranjos de 
pagamento integrantes do SPB; e” (NR) 

Art. 8º  O art. 2º da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
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“Art. 2º  ............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

§ 1º  .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

V - Grupo 5: contas de depósitos em moeda nacional, no País, de 
titularidade de pessoa natural ou jurídica residente, domiciliada ou com sede 
no exterior; e 

VI - Grupo 6: contas de pagamento pré-pagas, excetuando-se as contas de 
pagamento detidas por usuário final exclusivamente para aporte de recursos 
relativos a programas de benefício social instituídos no âmbito municipal, 
estadual ou federal. 

...............................................................................................................” (NR) 

Art. 9º  Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, exceto o art. 8º, 
que entra em vigor em 1º de novembro de 2014. 

Art. 10.  Ficam revogados: 

I - o art. 8º da Circular nº 3.680, de 4 de novembro de 2013; 

II - o parágrafo único do art. 10, o inciso III do caput e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 19 
do Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013; e 

III - o parágrafo único do art. 14, o parágrafo único do art. 35, o inciso II do art. 
50 e o art. 64 da Circular nº 3.683, de 4 de novembro de 2013. 

Luiz Awazu Pereira da Silva Aldo Luiz Mendes 
Diretor de Regulação  Diretor de Política Monetária 

Sidnei Corrêa Marques 
Diretor de Organização do 
Sistema Financeiro e Controle 
de Operações do Crédito Rural 
 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25/4/2014, Seção 1, p. 16/17, e no Sisbacen.  
 



 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.282, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

Estabelece as diretrizes que devem ser observadas na 
regulamentação, na vigilância e na supervisão das 
instituições de pagamento e dos arranjos de 
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), de que trata a Lei nº 12.865, de 9 
de outubro de 2013. 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 31 de 
outubro de 2013, com base nos arts. 1º, § 1º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001, e 6º, 7º, 9º e 10 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, 

R E S O L V E U : 

CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º  Esta Resolução estabelece as diretrizes que devem ser observadas na 
regulamentação, na vigilância e na supervisão das instituições de pagamento e dos arranjos de 
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Parágrafo único.  O disposto nesta Resolução aplica-se também às instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
instituam ou participem de arranjo de pagamento, nas condições estabelecidas pelo Banco 
Central do Brasil. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º  Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I - pagador: pessoa natural ou jurídica, que autoriza a transação de pagamento; 

II - recebedor: pessoa natural ou jurídica, destinatário final dos recursos de uma 
transação de pagamento; 

III - transação de pagamento: ato de pagar, de aportar, de transferir ou de sacar 
recursos independentemente de quaisquer obrigações subjacentes entre o pagador e o recebedor; 
e 

IV - usuário final de serviços de pagamento: pessoa natural ou jurídica que utiliza 
um serviço de pagamento, como pagador ou recebedor. 
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CAPÍTULO III 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3º  A regulamentação e a supervisão dos arranjos de pagamento e das 
instituições de pagamento pelo Banco Central do Brasil devem ter os seguintes objetivos: 

I - interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento 
distintos; 

II - inovação nos arranjos de pagamento e diversidade de modelos de negócios; 

III - solidez e eficiência dos arranjos de pagamento e das instituições de 
pagamento, promoção da competição e previsão de transferência de saldos em moeda eletrônica, 
quando couber, para outros arranjos ou instituições de pagamento; 

IV - acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas necessários ao 
funcionamento dos arranjos de pagamento; 

V - atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de 
escolha, segurança, proteção de seus interesses econômicos, tratamento não discriminatório, 
privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e acesso a informações claras e 
completas sobre as condições de prestação de serviços; 

VI - confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento; e 

VII - inclusão financeira, observados os padrões de qualidade, segurança e 
transparência equivalentes em todos os arranjos de pagamento. 

CAPÍTULO IV 
DOS ARRANJOS DE PAGAMENTO 

Seção I 
Da Autorização 

Art. 4º  Os requisitos mínimos para a concessão da autorização para instituir 
arranjo de pagamento serão estabelecidos pelo Banco Central do Brasil com base em critérios 
que visem à prevenção e à mitigação de riscos, bem como à promoção da solidez e da eficiência 
dos arranjos de pagamento. 

Parágrafo único.  Na elaboração das regras que disciplinarão a dispensa da 
autorização de que trata o caput, o Banco Central do Brasil deverá considerar os seguintes 
critérios: 

I - a natureza do instituidor do arranjo de pagamento; 

II - a natureza do arranjo de pagamento; 

III - a natureza dos participantes do arranjo de pagamento; e 
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IV - a capacidade limitada de oferecer risco ao normal funcionamento das 
transações de pagamentos de varejo, avaliada por meio de quaisquer dos parâmetros 
estabelecidos no art. 6º, parágrafo único. 

Art. 5º  As regras sobre o cancelamento da autorização mencionada no art. 4º 
devem ter por objetivo mitigar os riscos para o normal funcionamento das transações de 
pagamento de varejo e para os titulares de recursos mantidos em conta de pagamento e 
disciplinar a saída ordenada do instituidor do arranjo de pagamento. 

Seção II 
Dos Arranjos de Pagamento que não Integram 

o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) 

Art. 6º  Não integram o SPB os arranjos de pagamento que, a critério do Banco 
Central do Brasil, não ofereçam risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de 
varejo, bem como as instituições de pagamento que participem exclusivamente desses arranjos, 
conforme avaliação do Banco Central do Brasil. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto neste artigo e no § 4º do art. 6º da Lei nº 
12.865, de 9 de outubro de 2013, o Banco Central do Brasil utilizará ao menos um dos 
parâmetros a seguir: 

I - limitação de propósito; 

II - valor total das transações de pagamento; 

III - saldo dos recursos depositados em conta de pagamento; 

IV - quantidade de transações realizadas; 

V - número de usuários finais; 

VI - efeitos do funcionamento do arranjo de pagamento sobre o mercado. 

Art. 7º  Na definição das regras sobre prestação de informações pelos instituidores 
dos arranjos de pagamento não integrantes do SPB, o Banco Central do Brasil deverá ter em 
consideração o princípio da economicidade. 

Seção III 
Das Disposições Gerais 

Art. 8º  Ao exercer a vigilância sobre os arranjos de pagamento integrantes do 
SPB, o Banco Central do Brasil deverá ter como objetivos assegurar seu funcionamento 
contínuo, eficiente e seguro e promover o adequado gerenciamento de seus riscos. 

Art. 9º  A natureza e as características de cada arranjo de pagamento devem ser 
consideradas na fixação das condições para: 

I - promover a interoperabilidade entre arranjos de pagamento e entre 
participantes de um mesmo arranjo; 
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II - promover a oferta de serviço de pagamento com o intuito de ampliar e 
melhorar o acesso da população aos serviços financeiros; e 

III - fomentar a competição e a transparência na prestação de serviços de 
pagamento. 

CAPÍTULO V 
DAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 

Seção I 
Das Modalidades 

Art. 10.  As instituições de pagamento serão classificadas em modalidades de 
acordo com a natureza dos serviços prestados e disciplinadas de forma proporcional aos riscos 
inerentes às suas atividades. 

Seção II 
Da Constituição, do Funcionamento e das Alterações Societárias 

Art. 11.  Os requisitos mínimos para a concessão de autorização para constituição, 
funcionamento, alterações de controle, aquisição e assunção de participação qualificada, 
reorganizações societárias, incluindo mudança de objeto social, fusão, cisão ou incorporação e 
transformação societária, e para posse e exercício de cargos de administração das instituições de 
pagamento devem estar fundamentados em critérios de prevenção e de mitigação de riscos e na 
promoção da solidez e da eficiência das instituições e dos arranjos de pagamento. 

Art. 12.  Os requisitos para o cancelamento da autorização mencionada no art. 11 
devem visar à mitigação dos riscos para a segurança e o normal funcionamento da instituição de 
pagamento e das transações de pagamento e para os titulares dos recursos mantidos em conta de 
pagamento. 

CAPITULO VI 
DA CONTA DE PAGAMENTO 

Art. 13.  O Banco Central do Brasil, ao disciplinar a conta de pagamento, deverá 
considerar os objetivos de adequação às necessidades dos usuários finais, de diversidade dos 
modelos de negócios e de inclusão financeira, sem prejuízo das boas práticas para prevenção à 
lavagem de dinheiro e para combate ao financiamento do terrorismo. 

CAPÍTULO VII 
DA GESTÃO DE RISCOS  

Art. 14.  Na definição dos requisitos mínimos a serem atendidos pelas instituições 
de pagamento para prevenção e mitigação de riscos, o Banco Central do Brasil deverá ter como 
objetivos a manutenção da solidez, da eficiência e do regular funcionamento dessas instituições e 
a preservação do valor e da liquidez dos saldos dos recursos das contas de pagamento 
individuais. 

Parágrafo único.  A estrutura de gerenciamento de riscos das instituições de 
pagamento deve ser compatível com a natureza de suas atividades e a complexidade dos serviços 
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por elas oferecidos e compreender, no mínimo, o gerenciamento dos riscos operacional, de 
crédito e de liquidez. 

CAPÍTULO VIII 
DA ADESÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A ARRANJOS DE PAGAMENTO 

Art. 15.  As condições para adesão de instituições financeiras a arranjos de 
pagamento serão definidas tendo em vista sua natureza e características. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16.  As regras sobre a contratação de terceiros para prestação de serviço de 
atendimento aos usuários finais das instituições de pagamento devem assegurar a 
responsabilidade integral da instituição contratante pelo atendimento prestado pelo contratado, 
inclusive no que diz respeito à integridade, à confiabilidade, à segurança e ao sigilo dos serviços 
prestados, bem como quanto ao cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável a 
esses serviços. 

Art. 17.  Os instituidores de arranjos de pagamento e as instituições de pagamento 
ficam sujeitos ao disposto na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. 

Art. 18.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Alexandre Antonio Tombini 
Presidente do Banco Central do Brasil 

 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/11/2013, Seção 1, p. 16, e no Sisbacen. 

 



MOBILE BANKING WILL  
HELP THE POOR RADICALLY 
TRANSFORM THEIR LIVES 

BANKINGBREAKTHROUGH THREE:
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The financial lives of the poor are 
very complicated. The Kenya 
Financial Diaries, a fascinating 
project documenting the financial 
lives of hundreds of Kenyans over  
the course of a year, tells countless 
stories of people who had to  
forgo medical care or take their 
children out of school for want  
of a few dollars.

The reason poor people face these 
agonizing choices is not just that 
they don’t have enough assets. They 
also don’t have access to a bank to 
help them use their assets effectively. 
If their savings are in the form of 
jewelry or livestock, for example, they 
can’t very well chip off tiny pieces to 
cover routine daily expenses.

Instead, the poor use financial 
services that are extremely inefficient. 
They save by hiding cash around the 
house or buying commodities that 
lose value over time. When they send 
money to friends and relatives to 

help them through tough times, they 
either take a day off and deliver the 
cash themselves or trust someone 
else to do it for them. If they need 
to borrow money for an emergency, 
they have to pay usurious interest 
rates to a moneylender. Not having 
access to a range of cheap and easy 
financial services makes it much 
more difficult to be poor.

But in the next 15 years, digital 
banking will give the poor more 
control over their assets and help 
them transform their lives.

The key to this will be mobile phones. 
Already, in the developing countries 
with the right regulatory framework, 
people are storing money digitally 
on their phones and using them to 
make purchases, as if they were 
debit cards. By 2030, 2 billion people 
who don’t have a bank account today 
will be storing money and making 
payments with their phones. And by 
then, mobile money providers will be 

By 2030, 2 billion people who don’t 
have a bank account today will be 
storing money and making payments 
with their phones.

More and more people use 
mobile banking services 
such as SBI-Eko to deposit, 
save, and send money  
(Uttar Pradesh, India, 2010).

Mobile banking agents like Mildred, who works for M-PESA, are 
helping customers transfer cash to digital currency and gain 
access to low-cost financial services (Eldoret, Kenya, 2009).
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offering the full range of financial services, from interest-
bearing savings accounts to credit to insurance.

Traditional banks cannot afford to serve the poor because 
of their costs. That’s why 2.5 billion adults don’t currently 
have a bank account. In villages where people borrow or 
save in tiny denominations, building and maintaining a 
bank branch just doesn’t make sense. And when most 
people think about financial services specifically for the 
poor, they think of microcredit, such as small loans to 
businesswomen in poor countries. Indeed, small loans 
have helped millions of people, but loans are only one of 
the financial services the poor need, interest rates are 
relatively high, and these services have reached only a 
small fraction of the poorest. 

The companies pioneering mobile banking find it 
profitable to serve the poor because the marginal 

cost of processing a digital transaction is near zero. 
And because so many people in developing countries 
have mobile phones—more than 70 percent of adults 
in many countries are subscribers now—the volume 
of transactions can be very high. By making small 
commissions on millions and millions of transactions, 
mobile money providers can make a profit serving poor 
customers, just as brick-and-mortar banks do serving 
the wealthy. Once these services get going, there will be 
competitive innovation in offerings like special savings or 
credit plans related to farming or education.

In Bangladesh, the fastest-growing financial services 
company is a mobile money provider called bKash. Less 
than four years after launching, it processes roughly 2 
million transactions per day, with a total value of nearly 
$1 billion each month. 

STORED DIGITALLY
Money is safe, secure, and can be  
accessed only by the account holder

INSTANT TRANSFERS
Money can be sent to any other user 
instantaneously and at very little cost

MONEY IN = MONEY OUT
Savings can be spent in any amount 
(minus a small transaction fee)

SAFE AND EFFICIENT
Modest fees and a safe, reliable 
transfer of funds

MOBILE PHONES CAN HELP PEOPLE MAKE THE MOST OF THEIR MONEY

METHODS OF BANKING: OLD VS. NEW

NEW: MOBILE BANKING

KEEP CASH AT HOME 
Insecure

DELIVER BY HAND 
Time-consuming 
Unsafe

INVEST IN ASSETS LIKE  
JEWELRY OR LIVESTOCK 
Difficult to liquidate 

TRANSPORT BY COURIER 
Costly fees 
Insecure

S
A

V
IN

G
 M

O
N

E
Y

S
E

N
D

IN
G

 M
O

N
E

Y

OLD METHODS OF BANKING

BANKINGBREAKTHROUGH THREE:
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This vision of the future isn’t going to 
materialize by itself. There are barriers 
that people in the field are working hard to 
solve. Mobile phone access, for example, still 
isn’t equal; only 46 percent of Bangladeshi 
women own a phone, compared to 76 percent 
of Bangladeshi men, which means women 
lack access to services like bKash and the 
opportunities that the digital economy is 
bringing to Bangladeshi society. 

There is a lot of work ahead to get regulators in 
developing countries to update their financial 
regulations. If the regulations limit digital 
banking, as is still the case in most countries, 
innovators can’t enter.

Another key factor to getting the use of digital 
money to critical mass is making sure there 
are enough locations where people can convert 
digital money into cash and cash into digital 
money. Without this as an enabling factor, the 
digital economy can’t get started. Making sure 
that enough retail stores in every community 
provide this service allows the digital economy 
to bootstrap into the mainstream.

One interesting feature of digital financial 
innovation is that some of it is happening 
in poor countries first. If we waited a few 
decades, banks in developed countries 
would invent digital banking tools, and they 
would trickle down eventually to developing 
countries. But because there is strong demand 
for banking among the poor, and because 
the poor can in fact be a profitable customer 
base, entrepreneurs in developing countries 
are doing exciting work—some of which will 

“trickle up” to developed countries over time.

Photo courtesy of bKash Ltd.

Bangladeshi 
customers gain access 

to a growing digital 
economy through 

bKash’s community-
based financial 
services (Dhaka, 

Bangladesh, 2014).
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