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RESUMO

Diante das oportunidades criadas pelas inovações financeiras digitais, este trabalho apresenta

como, a partir da regulamentação existente, as fintechs podem ser contratadas e utilizadas

como instrumentos de políticas públicas para promoção de um modelo de desenvolvimento

sustentável e inclusivo.

A partir da discussão presente na bibliografia e da análise da moeda social digital utilizada

pela Prefeitura de Maricá (RJ), a mumbuca, a conclusão é que as fintechs podem ter um papel

relevante na atuação dos governos, especialmente dos locais, para promoção de atividades

econômicas, geração de emprego e inclusão financeira e social. Dessa forma, podem também

contribuir, direta ou indiretamente, para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável da ONU.

O trabalho seguiu uma metodologia de análise qualitativa por meio da revisão bibliográfica e

levantamento de algumas estatísticas ilustrativas sobre inclusão financeira e informações

sobre as atividades das fintechs. Na revisão bibliográfica, foram privilegiados os estudos mais

recentes, publicados por meio de organismos multilaterais, como Banco Mundial e Fundo

Monetário Internacional, e centros de pesquisa e ensino nacionais e internacionais, além de

publicações vinculadas aos reguladores brasileiros do mercado financeiro e de capitais, como

normas, cartilhas e websites.

O caso utilizado neste trabalho para ilustrar o uso de fintechs em políticas públicas está

amparado em uma pesquisa mais ampla sobre moeda social e desenvolvimento local em

Maricá (RJ), apresentada em novembro de 2021 como trabalho final no âmbito do programa

do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas na Escola de Administração de

Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Palavras-chave: fintech, políticas públicas, inclusão financeira, moeda social,

desenvolvimento sustentável.
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ABSTRACT

Given the opportunities brought by digital financial innovations and their applications in

governments, this paper presents how, from the existing regulations, fintechs can be hired and

used as public policy instruments to promote a sustainable and inclusive development model.

Based on the discussion reviewed in the bibliography and from the analysis of the digital

social currency used by the City of Maricá (RJ), the mumbuca, the conclusion is that fintechs

can play a relevant role in the performance of governments, especially local ones, to boost

economic activities, employment generation, and financial and social inclusion. In this way,

they can also contribute, directly or indirectly, to the achievement of the UN Sustainable

Development Goals.

The work followed a qualitative analysis methodology by means of a literature review and a

survey of some illustrative statistics on financial inclusion and information on fintechs

activities. In the literature review, the most recent studies published by multilateral

organizations, such as the World Bank and the International Monetary Fund, and national and

international research and education centers, as well as publications linked to the Brazilian

regulators of financial and capital markets, such as rules, primers and websites, were chosen.

The case referred in this paper to illustrate the use of fintechs in public policies is supported

by a broader research on social currency and local development in Maricá (RJ), presented as a

final work in November 2021, in the scope of the Professional Master's in Management and

Public Policy program at the School of Business Administration of São Paulo (EAESP), at

Fundação Getulio Vargas (FGV).

Keywords: fintech, public policies, financial inclusion, social currency, sustainable

development.
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1. Introdução

O tema da inclusão financeira vem ganhando cada vez mais espaço nos estudos e

recomendações de políticas públicas dos organismos internacionais. Segundo o relatório do

Banco Mundial sobre serviços financeiros digitais, de abril de 2020, o “Acesso a serviços

financeiros adequados é central para redução da pobreza e para o crescimento econômico.

Países com sistemas financeiros com maior grau de profundidade e mais desenvolvidos

possuem crescimento econômico maior e quedas mais acentuadas na pobreza e na

desigualdade de renda. Para as pessoas pobres, o acesso e o uso de serviços financeiros

básicos pode aumentar a renda, elevar a resiliência e melhorar suas vidas. As mulheres são

especialmente beneficiadas” (PAZARBASIOGLU et al., 2020).

O potencial transformador da inclusão financeira também é reconhecido nos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU. O primeiro e mais ambicioso dos objetivos estabelece

o fim da “pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”. Nele podemos encontrar a

menção aos serviços financeiros como instrumento de inclusão. A meta 1.4 desse objetivo

estabelece como alvo “garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e

vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços

básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos

naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças”.

Já no objetivo 8, sobre emprego e crescimento econômico sustentado, a meta 8.3 coloca os

serviços financeiros como instrumento de promoção do desenvolvimento. Esse item refere-se

à necessidade de “promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e

inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros”1.

Os serviços financeiros tradicionais são usualmente prestados por bancos, que sempre tiveram

um papel central no desenvolvimento econômico e social ao longo da história do capitalismo.

Ferguson (2009) diz que a pobreza, que acompanha a trajetória do atual sistema econômico,

está mais relacionada à falta de bancos do que à sua presença. Ninguém pode deixar de

reconhecer, no entanto, que a riqueza gerada com a ajuda dos bancos, instituição que

simboliza muitas vezes todo o mercado financeiro, fica concentrada no topo da pirâmide

1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.
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social e em determinadas regiões. Segundo um estudo publicado pelo Fundo Monetário

Internacional, a profundidade do sistema financeiro está associada à redução da desigualdade

até certo nível, depois do qual o peso do setor começa a contribuir para sua elevação (ČIHÁK

e SHAY, 2020).

As dificuldades que países, empresas e famílias têm com o mercado financeiro, por sua vez,

contrastam com a facilidade com que suas instituições são salvas com recursos públicos nas

crises financeiras que elas mesmas provocam. Por essas e outras razões, muitas vezes o papel

dos bancos e dos mercados financeiros fica mais evidente na extração de riqueza do que na

geração. Por outro lado, a centralidade que os serviços financeiros adquiriram na economia e

na vida cotidiana das pessoas é desproporcional ao grau de exclusão de uma grande parte da

população. Enquanto os países desenvolvidos apresentam um percentual alto de bancarização,

os países em desenvolvimento, como os membros do BRICS, ainda têm em média um quarto

de sua população sem conta bancária.

Em um levantamento do Global Fidex2 de 2017, os EUA aparecem com 93% de sua

população bancarizada, Itália com 94%, Reino Unido com 96%, Japão com 98% e Alemanha,

Áustria e Canadá com mais de 99%. No Brasil, que apresentava nessa pesquisa uma taxa de

70%, o processo de bancarização avançou bastante nas duas últimas décadas. Um marco foi a

criação, em 2003, das contas simplificadas para pessoas de baixa renda, seguida por um forte

crescimento do emprego e ascensão de um elevado número de famílias à classe C. Além

disso, os bancos passaram a utilizar os correspondentes bancários (correios, lotéricas etc.)

para a prestação de serviços (CAMARGO, 2009). O Banco Central do Brasil, também em

2017, calculava que 86% dos brasileiros estavam bancarizados, considerando todos os CPFs e

contas, mesmo aquelas sem movimentação3.

Apesar do avanço, em 2018, segundo o Instituto Locomotiva, continuávamos com pelo menos

45 milhões de brasileiros adultos sem uma conta bancária. A grande maioria dessas pessoas

(86%) estavam nas classes C, D e E4. A partir de 2020, com o pagamento do auxílio

emergencial pelo governo federal, um volume adicional de pelo menos 10 milhões de pessoas

de baixa renda passou a acessar uma conta bancária, o que reduziu significativamente o

4 “Um em cada três brasileiros não tem conta em banco, mostra pesquisa Locomotiva”. Disponível em:
https://www.ilocomotiva.com.br/single-post/2019/09/24/Um-em-cada-três-brasileiros-não-tem-conta-em-banco-
mostra-pesquisa-Locomotiva

3 “As pessoas estão acessando serviços financeiros?” Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/cap01.htmlq

2 Global Findex Database. Disponível em: https://globalfindex.worldbank.org/node.
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contingente de desbancarizados5. O mesmo fenômeno pôde ser percebido também em outros

países6.

Gonzalez (2011), além de diferenciar inclusão bancária de inclusão financeira, já apontava

que o foco apenas no acesso aos serviços bancários negligencia um aspecto importante que é

o seu uso efetivo. “Ou seja, de nada adianta prover acesso a serviços que acabam não sendo

usados”. Uma pesquisa amostral da FGV, com pessoas das classes C, D e E, de dezembro de

2016, mostrou que grande parte dos entrevistados que tinha conta bancária a utilizava uma

vez por mês ou nem utilizava (CEMIF FGV, 2018). Apenas 7% do total de entrevistados

possuía uma conta e a utilizava mais de uma vez por mês. Concluindo, a bancarização não

leva, necessariamente, à inclusão financeira.

Além das pessoas físicas, as micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais

também têm dificuldades para acessar serviços financeiros básicos e obstáculos ainda maiores

para acessar o mercado de capitais. Segundo dados do Banco Central, apenas 19% das 8,7

milhões de microempresas individuais registradas possuíam conta bancária em 2016 (BCB,

2017). De acordo com uma pesquisa do Sebrae, de 2017, as pequenas e médias empresas

usam a negociação de prazos de pagamentos com fornecedores (53%), cheques pré-datados

(18%), cheque especial (19%), cartão de crédito empresarial (18%) e dinheiro de amigos e

parentes (17%) como formas de financiamento (SEBRAE, 2017). As opções por empréstimos

bancários em instituições públicas ou privadas são preteridas às opções comerciais mais caras,

porém menos burocráticas.

Parte das empresas desse porte nunca chegou a tomar um empréstimo como pessoa jurídica.

Entre as microempresas individuais, 60% nunca haviam solicitado crédito em uma instituição

financeira. Entre microempresas, esse percentual era 40% e, entre empresas de pequeno porte,

27%. A grande maioria das empresas que tentaram obter empréstimos encontraram algum

obstáculo (82%), como altas taxas de juros (48%), falta de garantias reais (20%), falta de

avalista ou fiador (20%), problemas com documentação fiscal (11%) ou contábil (10%) e

outros (10%). Nos cincos anos anteriores à pesquisa, um terço das empresas recorreu com

mais frequência a empréstimos tomados como pessoa física do que a empréstimos em nome

da empresa. A pesquisa revela uma dificuldade estrutural no acesso dessas empresas aos

6https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-05/pandemia-faz-com-que-milhoes-de-latino-americanos-sejam-inc
orporados-ao-sistema-financeiro.html

5https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/pandemia-leva-a-bancarizacao-de-quase-10-milhoes-de-pesso
as.shtml
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serviços financeiros tradicionais dos bancos, avaliados como ruins ou muito ruins por 54%

dos entrevistados. Segundo o Banco Mundial, as necessidades de financiamento não atendidas

de micro, pequenas e médias empresas totalizam US$ 8,1 trilhões nos países em

desenvolvimento (PAZARBASIOGLU et al., 2020). Outro dado, apresentado por Čihák e

Shay (2020), aponta que apenas 10% do total de empréstimos corporativos vão para esse

segmento de empresas que, em contraste, representam 40% do produto e 50% do emprego

global.

A diversidade tem aumentado bastante no ecossistema de instituições que prestam serviços

financeiros. Avanços na área de tecnologia da informação, armazenamento e processamento

de dados reduziram os custos de entrada para novos participantes em mercados antes

reservados para instituições financeiras e não financeiras de grande porte. Empresas com

ideias inovadoras surgiram, oferecendo produtos ou soluções de base tecnológica para

contornar ineficiências dos serviços financeiros tradicionais. Essas empresas são as

denominadas fintechs, e parte delas busca atender exatamente a esse público de

desbancarizados ou insatisfeitos. As fintechs e o tema da inclusão financeira ganharam

visibilidade durante a pandemia de coronavírus, quando essas instituições foram usadas para

distribuição de benefícios e auxílios emergenciais, de forma digital e remota, por meio de

aplicativos de celular.

“As fintechs estão ajudando os governos a alcançar as pessoas de forma rápida e segura, por

meio de transferências de dinheiro e outras formas de auxílio financeiro, e alcançar negócios

com necessidades emergenciais de liquidez. Estão permitindo às pessoas transferir fundos –

incluindo remessas ao exterior – e pagar contas a partir de suas casas ou em mercados ou lojas

com limitado contato físico. Mas o potencial é muito maior do que o já atingido. A crise tem

destacado os benefícios dos serviços financeiros digitais em várias dimensões e seu papel

central no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” (PAZARBASIOGLU et

al., 2020).

Diante do potencial criado pelas inovações tecnológicas e suas aplicações nos governos, o

propósito deste trabalho é pensar como, a partir da regulamentação existente, as fintechs

podem ser utilizadas como instrumentos de políticas públicas para promoção de um modelo

de desenvolvimento sustentável e inclusivo. A ideia central é que as fintechs podem ter um

papel relevante como instrumentos de políticas públicas, especialmente as locais, para

promoção de atividades econômicas, geração de emprego e inclusão financeira e social. Dessa
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forma, podem também contribuir, direta ou indiretamente, para o alcance dos Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Este trabalho seguiu uma metodologia de análise qualitativa por meio da revisão bibliográfica

e levantamento de algumas estatísticas ilustrativas sobre inclusão financeira e informações

sobre as atividades das fintechs. Na revisão bibliográfica, foram pesquisados os estudos mais

recentes, publicados por meio de organismos multilaterais, como Banco Mundial e Fundo

Monetário Internacional, e centros de pesquisa e ensino nacionais e internacionais, além de

publicações vinculadas aos reguladores brasileiros do mercado financeiro e de capitais, como

normas, cartilhas e websites. As citações das fontes em inglês foram traduzidas para o

português e remetidas ao texto original.

O caso utilizado neste trabalho para ilustrar o uso de fintechs em políticas públicas está

amparado em uma pesquisa mais ampla sobre moeda social e desenvolvimento local em

Maricá (RJ), apresentada como trabalho final no âmbito do programa do Mestrado

Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), como requisito para obtenção do título

de mestre na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (EAESP).

Portanto, uma descrição mais detalhada dos programas sociais e do uso da fintech E-dinheiro

para operacionalizar a moeda social digital na cidade durante os anos de 2019 e 2020 é dada

por Rodrigues e Neumann (2021) no referido estudo, do qual este trabalho é um

desdobramento.

2. Mumbuca: a moeda social digital de Maricá (RJ)

Em Maricá, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, privilegiada com os royalties

do petróleo do litoral fluminense, com mais de 40 quilômetros de costa e mais de 164 mil

habitantes, a moeda social mumbuca foi adotada em 2013 por iniciativa do governo local. O

banco comunitário, a moeda social mumbuca, o programa de renda mínima chamado Bolsa

Mumbuca e a possibilidade de contratação de uma instituição filiada à Rede Brasileira de

Bancos Comunitários para implantação do banco e da moeda na cidade foram aprovadas por

meio de uma lei municipal. A administração, então, abriu um chamamento público, por meio

do qual foi conveniado o Instituto Palmas, criado pelo banco comunitário pioneiro no país e

líder da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, o Banco Palmas, localizado no Conjunto

Palmeiras, na periferia de Fortaleza.
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A missão do Instituto Palmas passou a ser, desde então, gerir a moeda social mumbuca e, de

certa forma, “incubar” o Banco Mumbuca, o banco comunitário e popular de Maricá, além de

realizar o pagamento dos benefícios em moeda social. Importante destacar que, em geral, os

bancos comunitários são criados de forma autônoma e são ligados a associações comunitárias.

Em Maricá, o banco comunitário e a moeda social foram utilizados desde sua criação como

instrumentos de política pública para distribuição de um benefício aos cidadãos em situação

social mais vulnerável e, durante a pandemia do coronavírus, para implantação dos programas

de auxílio emergencial. Ainda hoje a gestão da mumbuca na cidade ocorre por meio de um

convênio com o Instituto Palmas e um termo de colaboração com o Instituto E-dinheiro.

Desde o início, a escala e abrangência municipal tornava pouco operacional o uso de moeda

física. Assim, foi adotado um cartão magnético para pagamento dos benefícios dos programas

de transferência de renda, o Cartão Mumbuca. Os estabelecimentos comerciais da cidade

foram cadastrados e receberam máquinas para utilização do cartão. O sistema de cartões era

administrado por uma empresa privada contratada pelo Instituto Palmas. Os estabelecimentos

recebiam os recursos 40 dias após as transações, em reais, em suas contas bancárias.

Em 2018, Maricá adotou uma inovação apresentada pela Rede Brasileira de Bancos

Comunitários e migrou a operação do Banco Mumbuca para o E-Dinheiro, aplicativo de

pagamentos móvel, que é utilizado por todas as moedas sociais digitais do Brasil. As moedas

sociais digitais funcionam como moedas eletrônicas e só podem ser gastas nos

estabelecimentos comerciais cadastrados pelo aplicativo e pertencentes à localidade onde

circula a moeda social. O aplicativo pertencia a uma empresa privada e foi comprado pela

Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que tem o propósito de disponibilizar a solução aos

bancos comunitários associados e tornar seu funcionamento e a atividade dos bancos

sustentáveis. A cada transação é cobrada uma taxa de 2%, que é dividida entre o banco

comunitário e o aplicativo. O E-dinheiro pode ser considerado, portanto, uma fintech social,

que opera com a lógica de ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional (SIQUEIRA,

DINIZ E ALBINO, 2018).

Os beneficiários dos programas de renda básica passaram a receber os recursos repassados

pela Prefeitura de Maricá em suas contas abertas nesse aplicativo. O E-dinheiro trouxe

eficiência e redução de custo às transações, que puderam prescindir de máquinas de cartão.

Foi adotado para os beneficiários do Programa Renda Básica da Cidadania (RBC) um cartão

com a tecnologia de aproximação (NFC). Os estabelecimentos passaram a receber os

12



recursos em tempo real, também em suas contas no aplicativo. Diferentemente dos

beneficiários do RBC, o principal programa de transferência de renda da prefeitura de Maricá,

os estabelecimentos podem converter os recursos para o real após recebê-los. Em 2019, a

prefeitura ampliou o programa, expandindo o cadastro de beneficiários e estabelecimentos

comerciais (Gama & Costa, 2021).

Em 2020, no início da pandemia, enquanto o país debatia a deficiência de seus cadastros para

entregar uma renda emergencial aos mais necessitados, Maricá já tinha o cadastro montado e,

ainda, implantou um programa próprio de auxílio emergencial, aumentando provisoriamente o

valor do RBC e criando o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), pago na moeda local.

Com um cadastro atualizado e por meio de uma fintech, Maricá injetou centenas de milhões

de mumbucas na economia, minimizando os impactos do choque causado pela pandemia.

Dessa forma, Maricá tornou-se um caso extraordinário, pela iniciativa e nível de apoio do

governo local, por sua escala e abrangência e pela utilização de uma moeda social digital em

um programa de renda básica e auxílio emergencial.

Alguns números, coletados dos relatórios divulgados pelo Banco Mumbuca e Instituto

E-dinheiro, dão uma dimensão de como a fintech facilitou a distribuição de recursos e seu uso

na economia local. O total distribuído em benefícios sociais e outras despesas pelo E-dinheiro

passou de 39 milhões de mumbucas, em 2019, para 338 milhões, em 2020. O número de

estabelecimentos cadastrados passou, por sua vez, de 2.853 para 9.772. O total de contas

passou de pouco mais de 38 mil para mais de 62 mil contas. O volume gasto, primeiramente

no comércio local, aumentou de 36 milhões para 254 milhões de mumbucas7. Com recursos

dos royalties do petróleo, Maricá utilizou sua moeda social digital para agir rapidamente e

minimizar o choque da pandemia do coronavírus. Como resultado desse e de outros

programas, a cidade registrou, entre março de 2020 e abril de 2021, 7% de crescimento em

empregos formais8, um dado que contrasta com a situação de outros municípios cariocas e

brasileiros durante a pandemia do coronavírus.

Com uma disponibilidade extraordinária de recursos, o uso de uma moeda social digital,

operacionalizada por uma fintech contratada e dirigida para fins sociais, e uma gestão

orientada para iniciativas de distribuição de renda e desenvolvimento, a administração local

8 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-economia-circular-de-marica/

7 Em novembro de 2021, enquanto este trabalho era finalizado, o Instituto E-dinheiro publicou um relatório
trienal com dados sobre a movimentação de mumbucas até setembro de 2021. Disponível em:
https://institutoedinheiromarica.org/balanco-2018-2021-pdf
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pôde manter a economia do município se expandindo durante um período de restrições e

impactos negativos, decorrentes da pandemia do coronavírus. Maricá é um caso exemplar das

vantagens do uso de aplicativos móveis para pagamento de benefícios à população, no âmbito

de um arranjo de pagamento local. A experiência da cidade mostra a importância que esses

arranjos alternativos, instrumentalizados por políticas públicas distributivas, podem ter em um

território específico.

O aplicativo eleva a segurança das transações e elimina a necessidade de saque do dinheiro

em espécie. O uso dos recursos no comércio local é feito por meio do cartão mumbuca ou por

meio do aplicativo em um aparelho celular. A inclusão financeira da população mais

vulnerável ocorre por meio da abertura de contas de pagamento no aplicativo9. Como

pontuado na seção anterior, essa parcela da população não costuma manter contas bancárias

ou as utiliza apenas para sacar os recursos recebidos, já que sua manutenção e utilização

podem ser onerosas. A restrição para saques ou conversões garante o uso das mumbucas,

distribuídas pelos programas sociais, na rede local de estabelecimentos e gera um maior

impacto do gasto público na economia local10. Ao receber o pagamento pelas vendas de

serviços e mercadorias, os comerciantes podem também reutilizar os saldos em suas contas na

mesma rede de comércio cadastrada, o que, por sua vez, também cria um efeito multiplicador

positivo ao manter os recursos girando no circuito da moeda social.

É possível articular a moeda social com outras políticas locais (como o incentivo a micro,

pequenas e médias empresas e o uso do poder de compra da própria administração local) e

com outras inovações financeiras digitais (como as plataformas de investimento coletivo

participativo, plataformas de empréstimo entre pessoas e outras soluções tecnológicas). O

mosaico de iniciativas, se implantado a partir de uma estratégia clara de desenvolvimento e de

forma articulada, pode potencializar o efeito das políticas públicas de desenvolvimento e

fortalecer o uso da moeda social, que poderia se tornar uma moeda realmente local

(RODRIGUES e NEUMANN, 2021).

A experiência de Maricá (RJ) ilustra, portanto, como o uso de fintechs em políticas públicas

pode ser positivo para inclusão financeira da população mais vulnerável, ao estar articulada a

10 Esta regra que proíbe o saque dos recursos para uso fora da rede de estabelecimentos cadastrados pode mudar
de acordo com as definições da Prefeitura para cada programa. Durante o período da pandemia de coronavírus
era possível aos usuários do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) a conversão de mumbucas em reais sem
cobrança de taxas.

9 A oferta de linhas de microcrédito, no entanto, ainda é feita por meio de agências físicas do Banco Mumbuca.
Há quatro agências em regiões diferentes da cidade que atendem aos beneficiários e outros usuários do
E-dinheiro.
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um programa de renda básica, e como ainda há espaço para introdução de outras inovações na

área financeira, que podem alavancar os efeitos das políticas de desenvolvimento local. A

importância da inclusão financeira, a análise conceitual dessas novas tecnologias financeiras,

a conjuntura regulatória no Brasil, o potencial de uso das fintechs como instrumentos de

políticas públicas e as formas de contratação dessas soluções são discutidas nas seções

seguintes.

3. Definição e importância da inclusão financeira

Vale a pena tomar nota que profundidade financeira e inclusão financeira são definições com

significados distintos, como lembram Čihák e Shay (2020). A profundidade financeira de uma

economia expressa o peso proporcional do setor financeiro, e inclusão financeira refere-se à

proporção da população com acesso a serviços financeiros. Como já notado, o conceito de

inclusão financeira envolve não só o acesso, mas também o uso dos serviços. Custo,

qualidade, além de princípios de sustentabilidade social e ambiental, são outras dimensões

que poderiam ser incluídas na definição de inclusão financeira.

Assim, o Banco Mundial define inclusão financeira como o “acesso de pessoas e empresas a

serviços e produtos financeiros úteis e adequados que atendam a suas necessidades –

transações, pagamentos, poupança, crédito e seguro – [e sejam] prestados e entregues de

maneira responsável e sustentável”11. O acesso a uma conta de transações é considerado como

o primeiro passo para a inclusão financeira, já que permite ao usuário armazenar recursos e

enviar e receber pagamentos. Por isso, a dimensão do acesso era o foco da agenda de inclusão

financeira do banco até 2020. A partir de certo nível de inclusão, o uso dos serviços

financeiros deveria ganhar mais atenção.

Está implícito que o conceito de inclusão financeira se refere especificamente à situação

inversa de exclusão financeira e social vivenciada por parte da população mundial. Assim, o

conceito de Diniz, Birochi e Pozzebon é útil por lembrar que “inclusão financeira pode ser

definida como acesso a serviços financeiros formais a um custo adequado para todos os

membros de uma economia, favorecendo especialmente os grupos de baixa renda” (DINIZ,

BIROCHI E POZZEBON, 2011: p. 485). Assim, entendemos que o foco das políticas

públicas de inclusão financeira deve ser as populações mais pobres. Os autores apresentam

11 https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
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essa definição ao estudar o caso icônico da cidade de Autazes, no Amazonas, cuja população

ganhou acesso a serviços financeiros por meio de correspondentes bancários.

Segundo os autores, os efeitos sobre o bem-estar da população, a economia e o

desenvolvimento local foram evidentes a partir dos testemunhos dos próprios moradores da

cidade que, antes da introdução dos serviços por meio correspondentes bancários, tinham que

viajar horas para receber salários e acabavam gastando os valores recebidos na capital do

estado, a 96 quilômetros de distância. Do mesmo modo, são evidentes em Autazes os efeitos

colaterais da inclusão, como o sobreendividamento e consumo excessivo dos indivíduos que

ganharam acesso, pela primeira vez, a um leque de serviços financeiros, evidenciando a

necessidade de adequação dos produtos e de educação financeira dos incluídos. Apesar de ser

anterior à realidade atual da digitalização dos serviços financeiros, o estudo dos autores já

apontava a importância para inclusão financeira do uso de soluções baseadas em tecnologias

de informação e comunicação (TICs) e os efeitos que pagamentos e gastos locais têm para a

economia de uma cidade.

Além dos efeitos positivos individuais e em uma localidade específica, como os apresentados

por Diniz, Birochi e Pozzebon (2011), outros estudos mais recentes mostram que a inclusão

financeira está associada também a resultados macroeconômicos positivos, como maior

crescimento do produto, redução da desigualdade social e elevação da estabilidade

macroeconômica. A partir dessas evidências e das perspectivas que se abriram para a

prestação digital de serviços financeiros com a crise mundial do coronavírus, Sahay et al.

(2020) afirmam que as fintechs guardam um enorme potencial de contribuição para a inclusão

financeira. Os autores propõem o conceito de inclusão financeira digital ou inclusão

financeira por meio de fintechs (“fintech-enabled financial inclusion”), que se refere

especificamente ao acesso a serviços financeiros por meio de celulares e computadores. No

entanto, apesar do termo “fintech” estar explícito na expressão, o conceito de inclusão digital

proposto abrange também o acesso digital por meio de instituições financeiras tradicionais.

A perspectiva em relação às fintechs vai além da inclusão. Há a expectativa de que as fintechs

possam oferecer serviços customizados, promovendo o uso adequado de serviços financeiros

por determinados segmentos. Eherbeck (2018)12, ao destacar a necessidade de adequação dos

serviços financeiros a diferentes públicos e contextos, distingue inclusão financeira de saúde

financeira. Segundo o autor, “Promover saúde financeira significa desenhar produtos e

12 https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/moving-financial-access-health
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serviços que são relevantes e lidam com os desafios reais que as pessoas enfrentam. Passando

por idades, gêneros, níveis de renda e histórico, os consumidores têm diferentes atitudes em

relação à tecnologia, estágio de educação financeira e apetite para o risco.”

Korynski (2019), em um estudo sobre a contribuição das fintechs para inclusão e saúde

financeira em seis países (Reino Unido, Holanda, Polônia, Ucrânia, Turquia e República

Tcheca), define saúde financeira como “a condição na qual um cidadão ou empresa

efetivamente gerencia suas receitas e despesas, é resiliente a choques e planeja seu futuro

financeiro com uma perspectiva de longo prazo” (KORYNSKI, 2019: p. 3). Segundo o autor,

as expectativas são bastante elevadas em relação ao potencial das fintechs e das novas

tecnologias promoverem a inclusão e a saúde financeira, e sua presença no mercado será vista

com otimismo, ou mesmo hiper otimismo, até que tenhamos mais conhecimento sobre a real

contribuição dessa onda de inovações.

Gabor e Brooks (2017) não compartilham dessa visão otimista sobre a importância e o papel

das fintechs. Para as autoras, a visão dos organismos internacionais sobre inclusão financeira

“deveria ser entendida em conexão com uma dinâmica mais ampla de financeirização” (Gabor

e Brooks, 2017: p. 3). Assim, essa estratégia de uma inclusão financeira patrocinada por

entidades filantrópicas e também pelos organismos internacionais é denominada de

“complexo fintech-filantropia-desenvolvimento” (FPD, fintech-philantropy-development).

A ideia de utilizar a inclusão financeira como base para atingir o desenvolvimento, pregada

por esse complexo de instituições, na verdade, serviria a uma estratégia de “inclusão

financeirizada”, que coloca os segmentos mais pobres da população como fonte de

lucratividade e gerador de novos ativos securitizáveis para o capital financeiro global. “É

central nesta visão o potencial de tecnologias digitais para capturar os dados dos recém

‘incluídos’, de maneira a tornar possível aos emprestadores mapear, conhecer e governar

populações de ‘risco’” (GABOR E BROOKS, 2017: p. 19). Dessa forma, a inclusão

financeira como paradigma de desenvolvimento não leva a alterações na estrutura econômica

que leva à marginalização das populações pobres. Pelo contrário, essa forma de inclusão

procura controlar e canalizar os comportamentos individuais por meio de vigilância e

educação digital, de forma a compatibilizá-los com essa estrutura excludente.

Ainda segundo as autoras, seria equivocado tratar essa reconfiguração como a evidência de

um processo de financeirização incontestável. É necessário pensar em formas de resistência a

esse modelo de inclusão em que todos terão seus passos vigiados por serviços acessados por
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computadores, celulares ou outros aparelhos rastreáveis. Há espaço para subverter a forma

como o mercado financeiro procura incluir e formatar as preferências dos pobres, que têm

inovado e se apropriado das novas tecnologias à sua maneira.

Entre uma e outra visão mais ou menos otimista em relação à promessa das fintechs

promoverem a inclusão e o desenvolvimento, podemos afirmar que as tecnologias podem ser

apropriadas, reformatadas, instrumentalizadas e alinhadas aos interesses das populações mais

pobres, como uma forma de resistência ou mesmo como uma forma de inclusão controlada e

segura. A partir de uma perspectiva mais ampla, as fintechs podem atender também a vários

outros objetivos de políticas públicas. A questão que pode ser colocada é: quais tipos de

fintechs podem ser utilizadas como instrumentos de políticas públicas e auxiliar os governos

locais em um processo de inclusão financeira para empresas e indivíduos, que gere um

desenvolvimento inclusivo e sustentável, sem colocar esse segmento da população e da

economia sob o risco de serem envolvidos em uma lógica de acumulação financeira distante

da realidade individual de cada um e da situação social e econômica de seu território?

4. Definição e tipos de fintechs

O termo “fintech” vem da transformação da expressão em inglês “financial technology” e

pode ser empregado de forma ampla para designar o uso de tecnologias digitais para oferta de

serviços financeiros. O Banco Mundial define as fintechs como “tecnologias digitais que têm

o potencial de transformar a oferta de serviços financeiros, estimulando o desenvolvimento de

novos – ou a modificação dos atuais – modelos de negócios, aplicações, processos e

produtos” (PAZARBASIOGLU et al., 2020: p. 1).

Assim, partindo da ideia de fintech como o uso de tecnologias transformadoras, as empresas

fintech são, então, definidas como novos entrantes no setor financeiro que se especializam na

oferta de serviços financeiros digitais. Como exemplo, são citadas as empresas que oferecem

serviços de pagamento digital, seguradoras digitais, bancos exclusivamente digitais e

plataformas de empréstimo entre pessoas.

Shay et al. (2020), em uma publicação do Fundo Monetário Internacional do mesmo ano,

fornece uma definição bem próxima à do Banco Mundial. Fintech é uma “inovação em

serviços financeiros viabilizada por tecnologia, que pode resultar em novos modelos de
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negócios, aplicações, processos ou produtos com um efeito material associado à oferta de

serviços financeiros” (SHAY et al., 2020: p. ix).

Em outra publicação de 2020 do Cambridge Centre for Alternative Finance, em conjunto com

o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial (CCAF et al., 2020), o termo “fintech” é

definido de forma ampla como “avanços em tecnologia e mudanças em modelos de negócio

que têm o potencial de transformar a oferta de serviços financeiros por meio do

desenvolvimento de instrumentos, canais e sistemas inovadores”. O estudo realizado em meio

à pandemia de coronavírus buscou medir o impacto que a crise sanitária teve sobre as fintechs

e listou uma série de mudanças e reações que ocorreram diante do quadro de restrições

impostas pelos governos nacionais e locais como forma de conter o avanço da doença.

No levantamento realizado por meio de questionários enviados a fintechs do mundo todo

foram recolhidas 1.385 respostas que, após um processo de verificação, transformaram-se em

1.428 observações computáveis, levando em consideração que a mesma empresa atuava em

mais de um nicho de atividade. A partir desse levantamento, o estudo produziu uma

taxonomia que congrega uma classificação das atividades das fintechs, dividindo-as em 13

segmentos (verticais) e 103 subsegmentos (subverticais). Os 13 segmentos foram divididos

em duas categorias: a primeira engloba os serviços oferecidos diretamente aos usuários de

varejo (indivíduos e empresas) e a segunda, os serviços oferecidos a outros provedores de

serviços financeiros.

Na primeira categoria estão os serviços de empréstimo digital, captação digital, banco digital,

poupança digital, pagamentos digitais, negociação digital de ativos, custódia digital, seguros

digitais (InsurTechs) e gestão financeira (WealthTechs). Na segunda categoria estão os

serviços de adequação regulatória (RegTechs), crédito e análises de dados alternativas;

identificação digital e provedores de tecnologia empresarial. Uma descrição de cada vertical e

subvertical pode ser encontrada no apêndice C2 do estudo (CCAF et al, 2020). Essa

classificação é útil ao fornecer um panorama de como esse movimento de inovação

tecnológica aplicada aos serviços financeiros está presente em praticamente todos os setores

tradicionais do mercado financeiro, tanto o setor bancário, de seguros, como o mercado de

capitais, alterando a forma e a escala em que os serviços são prestados.

Diniz e Cernev (2019) alertam que essas definições e classificações que colocam a inovação

tecnológica no centro da definição de fintechs podem não capturar devidamente a natureza do

fenômeno, já que o mercado financeiro é tradicionalmente um dos setores da economia que
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mais inovam e aplicam tecnologia em seus serviços. Do mesmo modo, o pioneirismo na

adoção de uma ideia ou tecnologia também não define adequadamente o que é uma fintech.

Segundo os autores, “O uso deste termo está mais associado ao seu apelo de inovação do que

a uma definição coerente de nova categoria de agentes do setor financeiro” (DINIZ e

CERNEV, 2019). Assim, o termo pode ser visto como um modismo, cujo uso pode entrar em

desuso, como a expressão “ponto com” para qualificar empresas do setor de tecnologia.

Os autores propõem uma forma alternativa de classificar as fintechs a partir do conceito de

ondas de inovações bancárias. Essas ondas de inovação são diferenciadas, partindo de uma

visão de que há três passos lógicos em uma transação bancária: a solicitação do cliente, a

indicação interna da solicitação aos sistemas administrativos do banco e o registro e

processamento contábil da transação pelo banco. Assim, a primeira onda começa na década de

60 com a introdução de mainframes nos processos de backoffice dos bancos, ou seja, nos

processamentos internos. A segunda onda, na década de 70, caracteriza-se pela aplicação da

tecnologia nos caixas das agências, ou seja, na forma de encaminhar internamente a

solicitação do cliente. A terceira onda, na década de 80, engloba a automação das solicitações

dos clientes por meio de caixas eletrônicos.

A quarta onda de inovação, ocorrida na metade da década de 90, está relacionada também à

forma como o cliente solicita uma transação, desta vez remotamente, por exemplo, pela

internet. A quinta onda de inovação, a partir dos anos 2000, está associada ao uso de

tecnologias de informação e comunicação para expansão da base de clientes para os

segmentos de renda mais baixa, com foco no uso de celulares e correspondentes bancários.

Essas ondas não seguem uma sequência cronológica bem definida e podem se sobrepor no

tempo. Ou seja, inovações na relação com clientes continuam ocorrendo concomitantemente a

inovações nas formas de processamento interno dos bancos.

A sexta onda de inovações, por sua vez, tem uma característica fundamental para as fintechs:

o desenvolvimento de tecnologias bancárias fora do ambiente dos bancos. Segundo Diniz e

Cernev (2019), esse deslocamento do processo de inovação para fora do ambiente dos bancos

“contou com a emergência de ferramentas sofisticadas que possibilitaram o acesso a

tecnologias antes consideradas muito caras para empresas de pequeno porte”. A partir dessa

abordagem alternativa, podemos definir as fintechs como empresas que “se estabelecem de

forma independente, oferecendo produtos e serviços inovadores, nos mesmos mercados,

possivelmente para um público ampliado e mais segmentado de clientes” .
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A novidade, segundo os autores, está no fato de que os bancos não controlam os agentes não

bancários, como na quinta onda de inovação. Dessa forma, “as fintechs geralmente buscam

explorar, de forma criativa e até mesmo disruptiva, as oportunidades negligenciadas pelos

bancos em seus mercados de atuação. Muitos serviços inovadores e potencialmente

concorrentes são criados a partir dessa liberdade de atuação.” Na avaliação dos autores, a

emergência das fintechs é um fenômeno positivo para o mercado, porque amplia a oferta e o

alcance dos serviços, aumenta a competição, incentiva o aprimoramento da base regulatória e

traz novos clientes (DINIZ e CERNEV, 2019).

Siqueira, Diniz e Albino (2018), ao fazer um levantamento das definições de fintechs,

apontam que as classificações analisadas “não consideram que algumas fintechs podem ter

como objetivo principal atender a uma missão social”. Apesar de serem vários os impactos

sociais, eles não são considerados. Segundo os autores, os impactos sociais das fintechs “são

viáveis em função de sua especialização, desburocratização e baixos custos de transação,

obtidos com a aplicação intensiva de plataformas digitais”. A literatura analisada aponta para

uma variedade de impactos. Eles englobam a inclusão financeira, o desenvolvimento local e

regional, a descentralização por meio de disrupção, criação de alternativas para o capitalismo

financeiro, democratização, educação financeira e empoderamento individual.

Para construir um novo conceito de fintech, os autores apresentam as características dos

empreendimentos sociais ou “social enterprises”. Esses empreendimentos são definidos a

partir de duas orientações: a busca simultânea por objetivos sociais e autossuficiência

financeira. Combinadas com as tecnologias oferecidas pelas fintechs, esses empreendimentos

poderiam conciliar essas duas orientações. A partir da combinação de fintech com social

enterprise, os autores propõem o novo conceito de “fintech social” ou “socialtech”, que

seriam “Organizações que utilizam as plataformas digitais para entregar serviços financeiros

inovadores buscando gerar impacto social. Essas organizações são tanto um tipo de fintech,

pois são startups tecnológicas que entregam serviços financeiros, quanto são social

enterprises, na medida em que buscam conciliar sua missão social com a sustentabilidade

econômica de suas atividades” (SIQUEIRA, DINIZ E ALBINO, 2018: p. 4).

As fintechs sociais podem ser classificadas em diferentes categorias em função da

centralidade da tecnologia no negócio. Há fintechs sociais para as quais a tecnologia é o

negócio e outras para as quais a tecnologia é apenas o suporte para uma finalidade social

específica. Elas podem ser classificadas também pela orientação ideológica. Algumas buscam
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aperfeiçoar o mercado financeiro, e outras se colocam como alternativas às estruturas

tradicionais.

A partir dessa definição de fintech social, mais precisamente das fintechs sociais que buscam

oferecer serviços financeiros a partir de valores e meios alternativos ao mercado financeiro

tradicional, podemos responder à questão da seção anterior, apontando que esse tipo de

fintech seria o mais adequado para servir como instrumento em políticas públicas de inclusão

social e desenvolvimento local. A princípio, haveria um alinhamento maior entre instituições

que buscam obter impactos sociais de forma sustentável, sem priorizar o lucro, e instituições

públicas da administração direta ou indireta com os mesmos propósitos gerais de promover

políticas inclusivas e de desenvolvimento. Não há, no entanto, um propósito normativo nessa

avaliação. Os gestores de políticas públicas devem estar abertos a outras possibilidades,

avaliar qual tipo de instituição melhor atende aos objetivos da política pública a ser

implantada e cumprir com as exigências legais dos processos de escolha e contratação de

parceiros.

Nesse sentido, o E-dinheiro, fintech que operacionaliza a circulação da moeda social em

Maricá, é a alternativa que melhor se alinha aos programas de economia solidária e aos

princípios de uma renda básica universal, como idealizado pelos gestores públicos da cidade.

O Instituto E-dinheiro, proprietário do aplicativo, é uma organização sem fins lucrativos, o

que lhe traz vantagens para estabelecer parcerias com entes de todos os níveis federativos, sob

o marco legal das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Em geral, o

instituto fica com 1% dos 2% cobrados em todas as transações feitas pelo aplicativo,

procurando promover sua sustentabilidade econômico-financeira e a do banco comunitário.

Por isso, como já apontado, pode ser definido como uma fintech social (SIQUEIRA, DINIZ E

ALBINO, 2018). No caso de Maricá, o E-Dinheiro é remunerado pela prefeitura, e os 2%

cobrados de cada transação ficam com o Banco Mumbuca, que destina parte dos recursos para

um fundo de microcrédito e parte para projetos sociais.

5. Regulamentação das fintechs no Brasil

Em relação ao ambiente regulatório, Diniz e Cernev (2019) ressaltam que “os modelos de

negócios das fintechs não são independentes ou paralelos ao sistema financeiro tradicional,

pois dependem da regulação que demarca a atuação das instituições integrantes do sistema
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financeiro nacional”. No entanto, mais recentemente, ao longo de 2020 e 2021, essa

demarcação foi redesenhada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), pela Comissão de

Valores Mobiliários (CVM) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com a

criação de sandboxes regulatórios.

Os sandboxes regulatórios podem ser definidos como ambientes regulatórios experimentais

em que projetos inovadores da área financeira, englobando os setores bancário, de mercado de

capitais e de seguros, podem ser testados e oferecidos a clientes reais. Cada um dos

reguladores possui suas próprias regras sobre a governança e o funcionamento de seus

respectivos ambientes. “Durante o período de testes, as empresas ficam sujeitas a requisitos

regulatórios diferenciados e podem receber dos agentes reguladores orientações

personalizadas sobre como interpretar e aplicar a regulamentação cabível.”13

Esses espaços regulatórios experimentais somados às possibilidades de contratação pública ou

financiamento criadas pela Lei da Inovação14 e pela Lei das Startups15, como contratos de

encomenda tecnológica e convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fundos de

investimento em participação, entre outros, podem abrir espaços para inovação financeira

patrocinada e direcionada às necessidades da administração pública. Pelas informações

disponibilizadas em seus sites, hoje existem 11 participantes do primeiro ciclo e 20 do

segundo ciclo de projetos no sandbox regulatório da Superintendência de Seguros Privados16 e

3 no da Comissão de Valores Mobiliários17. Mais recentemente, em novembro de 2021, o

Banco Central anunciou a escolha de 7 projetos, entre mais de 50 inscritos, para sua primeira

experiência de sandbox18. Há fintechs, portanto, que atuam na fronteira da inovação em uma

fase experimental pré-regulatória.

Neste trabalho, no entanto, vamos nos restringir a apresentar quais as atividades das fintechs

que já estão regulamentadas e podem ser contratadas nas diversas modalidades permitidas

pela legislação que regula a administração pública. A primeira atividade regulamentada no

Brasil, com impactos para as fintechs, ocorreu no setor de pagamentos, onde já atuavam

grandes players do mercado. Em 2013, foi publicada a Lei 12.865, criando o marco legal para

os arranjos e instituições de pagamento. A lei abriu a possibilidade de instituições não

18 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox
17 https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/normas/sandbox-regulatorio/sandbox-regulatorio
16 http://www.susep.gov.br/menu/sandbox-regulatorio
15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp182.htm
14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
13 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sandbox
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financeiras prestarem serviços de manutenção de contas, pagamentos e gestão de moeda

eletrônica. Os arranjos e meios de pagamento eletrônicos são regulados adicionalmente pelas

normas do Banco Central.

A lei elevou a segurança jurídica das atividades de pagamento e permitiu a entrada de novos

participantes no mercado, antes dominado por poucas empresas. Entre as definições da lei que

são úteis para analisar o caso que ilustra este trabalho estão a de arranjos de pagamento e

instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica. Segundo o Banco Central, “Um

arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de

determinado serviço de pagamento ao público”19. Um arranjo de pagamento pode ser aberto,

quando admite a participação de outros participantes e instituições de pagamento, ou fechado,

quando o arranjo é instituído e operado por uma única instituição de pagamento. As

instituições de pagamento, por sua vez, são definidas como pessoas jurídicas que viabilizam

“serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de

pagamento , sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes”.

É importante ressaltar que o regulador focou os esforços nos arranjos sistemicamente

relevantes, deixando de fora de suas normas os arranjos cujos volumes transacionados nos

últimos 12 meses não ultrapassassem R$ 20 bilhões e 100 milhões de transações, além

daqueles definidos como arranjos de propósito limitado. Esses arranjos são considerados

como não pertencentes ao Sistema de Pagamentos Brasileiro e não são obrigados a cumprir

com uma série de exigências definidas nas normas do Banco Central. As instituições de

pagamento e os arranjos de pagamento são regulamentados, principalmente e

respectivamente, pelas Resoluções do Banco Central Nº 80, de março de 2021, e Nº 150, de

outubro de 2021. As exigências de capital mínimo integralizado para o funcionamento dessas

instituições variam de R$ 1 a R$ 3 milhões.

Em relação à regulamentação, vale notar que a definição de moeda eletrônica, prevista na

legislação brasileira, não deve ser confundida com as moedas virtuais, como criptomoedas,

definição na qual está incluído um conjunto de moedas digitais não regulamentadas pela

autoridade monetária. A mumbuca, como moeda eletrônica, precisa estar lastreada em reais,

ou seja, para cada mumbuca o E-dinheiro mantém R$ 1 real em uma conta bancária. As

moedas virtuais, por sua vez, não precisam ter lastro em reais nem contas centralizadas.

19 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/arranjospagamento
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O arranjo de pagamento da mumbuca é fechado e de contas pré-pagas, por meio do qual se

pode realizar pagamentos e também transferências, saques e outras operações, dependendo

das regras do programa ou política da Prefeitura. A mumbuca é o saldo mantido nas contas de

pagamento dos usuários do E-dinheiro, que atua como uma instituição de pagamento emissora

de moeda eletrônica. A rigor, no entanto, o E-dinheiro não é uma instituição de pagamento

pela norma do Banco Central, porque não está constituído como uma sociedade limitada ou

anônima. O arranjo da mumbuca também está dispensado de seguir uma série de regras

porque opera um volume financeiro e um número de transações abaixo da volumetria mínima

definida na norma do regulador. Ou seja, é um arranjo de pagamento não pertencente ao

Sistema de Pagamentos Brasileiro (RODRIGUES e NEUMANN, 2021).

Além dos serviços de pagamentos digitais, o Banco Central também regulamentou outros dois

serviços comumente oferecidos por fintechs: a possibilidade de empréstimos entre pessoas e

serviços de crédito oferecidos diretamente por meio de plataformas eletrônicas. As

Sociedades de Empréstimos entre Pessoas (SEP) são plataformas que promovem o encontro

virtual entre potenciais emprestadores e tomadores, realizando a avaliação de crédito e a

intermediação da operação entre as partes. Um emprestador pode ter no máximo R$ 15 mil

em empréstimos por plataforma, como uma forma de limitar sua exposição.

As Sociedades de Crédito Direto (SCD), por sua vez, são plataformas que oferecem crédito de

forma digital, utilizando recursos próprios. Recentemente, em março de 2020, foram

autorizadas também a emitir cartões de crédito e a repassar recursos do BNDES, como uma

forma de fortalecer a atuação das fintechs na crise econômica causada pela pandemia do

coronavírus. Essas fintechs (SEP e SCD), diferentemente das instituições de pagamento (IP),

atuam como instituições financeiras. São regulamentadas pelas Resoluções do Conselho

Monetário Nacional Nº 4.656 e Nº 4.657, de abril de 2018, e Nº 4.792, de março de 2020.

Para serem autorizadas a operar precisam de um capital social mínimo de R$ 1 milhão.

Já os serviços digitais de captação, afins ao mercado de capitais, são regulamentados pela

Comissão de Valores Mobiliários. As fintechs que prestam esses serviços de oferta de valores

mobiliários são denominadas plataformas de crowdfunding de investimento ou, segundo a

norma da CVM, Plataformas de Investimento Participativo. Funcionam como um mercado de

balcão para ofertas de valores mobiliários (participação ou títulos de dívida) de pequenas

empresas, que podem captar anualmente até R$ 5 milhões. A norma limita, por plataforma, os
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valores que podem ser aplicados por investidores em até R$ 10 mil reais por ano ou até 10%

de sua renda bruta, considerando como limite o maior valor entre os dois.

Segundo a CVM, “O crowdfunding de investimento, na prática, tem sido utilizado para

atender a uma lacuna na captação de recursos de um segmento bem específico de empresas

nascentes, em especial as baseadas em tecnologia, ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento de

ideias inovadoras, as chamadas startups. Essas empresas, principalmente nos estágios iniciais

de desenvolvimento de seu produto, precisam de capital, mas, dadas as suas características,

não são totalmente atendidas por bancos ou pelas opções tradicionais do mercado de capitais,

como emissão de ações e debêntures, e nem sempre estão aptas a captar recursos dos fundos

de venture capital e private equity” (CVM, 2019: p. 9). As plataformas de investimento

participativo são reguladas pela Instrução CVM Nº 588, de julho de 201720. A exigência de

capital para essas instituições serem autorizadas a operar é de R$ 100 mil.

Podemos concluir, a partir dessa análise, que o Brasil possui um ambiente regulatório

receptivo a inovações trazidas pelas fintechs. O mercado, além de contar com um espaço

experimental para o desenvolvimento de novas ideias, conta com regulamentações específicas

para os serviços de pagamentos digitais, empréstimos digitais entre pessoas, crédito digital e

captação digital por meio da emissão de valores mobiliários de empresas de pequeno porte.

Além dos marketplaces, plataformas digitais para comércio, que não são a rigor regulados no

âmbito do mercado financeiro, esses são os serviços regulamentados que poderiam ser

contratados prontamente pelas administrações públicas como meio de implementação de

políticas públicas de fomento, desenvolvimento e distribuição de benefícios à população.

Essas políticas podem ter um propósito mais amplo na expansão e melhoria de serviços

financeiros ou serem direcionadas para inclusão financeira de parte da população e das

empresas não atendidas ou não satisfeitas com os serviços prestados tradicionalmente pelos

bancos. As possibilidades de uso de fintechs em políticas públicas e as formas de contratação

são discutidas nas seções seguintes.

6. Fintechs como instrumentos de políticas públicas

Como Shay et al. (2020, p. 7) apontam, um dos impactos da crise do coronavírus foi ilustrar

“as possibilidades para governos colaborarem mais com fornecedores de serviços financeiros

20 http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst588.pdf
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digitais para aumentar o alcance de serviços de e-governo para uma maior parte da

população”. As autoras afirmam no mesmo estudo que “Durante a crise da Covid-19, o acesso

a sistemas eletrônicos de governo devidamente integrados a plataformas de serviços

financeiros digitais, como as fintechs, empresas de pagamentos por celular e bancos digitais

está se provando crítico, ao possibilitar o amplo alcance das políticas de suporte de forma

tempestiva e sem contato” (ibid, 2020, p. xiii). Outro estudo já citado, patrocinado pelo

Cambridge Centre for Alternative Finance, Banco Mundial e Fórum Econômico Mundial,

procurou medir o envolvimento das fintechs nessas políticas de auxílio (CCAF et al., 2020).

Mas, mesmo antes da crise, que mostrou a importância da inclusão financeira digital em casos

emergenciais, a ideia de utilizar as fintechs em políticas públicas já havia sido proposta como

forma de amparar os esforços necessários para atingirmos as metas de Desenvolvimento

Sustentável da ONU. Segundo Buckley et al. (2019: p. 11), “Elevar a inclusão financeira tem

sido visto – de forma correta em nosso ponto de vista – não como um fim em si mesmo, mas

como algo fundamental para atingir objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável,

incluindo os ODS da ONU”.

Segundo os autores, as fintechs poderiam contribuir para o alcance dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU cumprindo três papéis fundamentais. Em primeiro

lugar, melhorando a alocação dos recursos financeiros já existentes para amparar formas

sustentáveis de desenvolvimento. Para isso seria necessário redirecionar recursos por meios

de novos modelos de negócio, incentivos e regulação. Em segundo lugar, a atuação das

fintechs na expansão do mercado e na inclusão financeira poderiam elevar o montante de

recursos disponíveis, especialmente para países em desenvolvimento. Por último, finanças

digitais e fintechs poderiam ser usadas para redesenhar e melhorar os sistemas financeiro e

regulatório. Assim, as fintechs estariam aptas a contribuir, direta ou indiretamente, com todos

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Buckley et al. (2019) perguntam-se qual seria o tipo de fintech que melhor serviria à inclusão

financeira e ao desenvolvimento sustentável. Perguntam-se, ainda, de forma mais específica,

dentre todas as novas tecnologias apresentadas pelas fintechs, quais facilitariam mais a

inclusão financeira e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A

resposta, no curto prazo, está no “mobile money” ou “moeda eletrônica”, uma definição

presente na legislação brasileira que regulamenta os aplicativos de pagamentos. No longo

prazo, no entanto, as fintechs são vistas como o caminho para construção de uma
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infraestrutura que serviria de suporte a todo um ecossistema de finanças digitais direcionado

ao desenvolvimento sustentável e à inclusão financeira.

A referência dos autores para moedas eletrônicas é a amplamente citada experiência do

M-Pesa, no Quênia. Já em relação à estratégia de construção de todo um ecossistema de

serviços digitais, o exemplo apontado é a Índia com o India Stack, que pode ser definido

como um conjunto de APIs (interfaces de programação de aplicações) que formam uma

infraestrutura digital usada pelo governo, por empresas e por outras entidades para a oferta de

serviços sem o uso de papel e dinheiro físico. O India Stack funciona em quatro níveis.

Primeiro, está integrado a um sistema nacional de biometria. Segundo, é composto por um

sistema de contas bancárias para provimento de serviços públicos nacionais. Terceiro, possui

uma interface de programação de aplicação (API) padrão para pagamentos. E o quarto nível é

composto de várias iniciativas eletrônicas de exigências regulatórias em relação ao cadastro

de clientes em instituições financeiras e não financeiras, o “Know your customer”.

Os mesmos autores retomam um trabalho, de 2018, realizado para a Aliança para Inclusão

Financeira (AFI), baseado nas experiências da Índia, Quênia, China e Rússia, onde

recomendam que as economias foquem quatro pilares de uma infraestrutura para amparar a

formação do ecossistema de finanças digitais. Primeiro, um sistema de identificação digital e

cadastro digital de clientes (e-Know your customer) para simplificar a abertura de contas.

Segundo, um sistema de pagamentos eletrônico, aberto e interoperável. Terceiro, iniciativas

para abertura de contas e disponibilização de serviços públicos por meio eletrônicos, como o

pagamento direto de benefícios. Quarto, o desenho de uma infraestrutura de mercado

financeiro digital que possibilite novos serviços, atividades e um desenvolvimento mais

amplo do setor.

Podemos avaliar que o Brasil está avançando nos segundo e quarto pilares. O Brasil tinha,

desde 2002, um dos sistemas de pagamentos mais eficientes do mundo e passou a contar,

desde 2020, com um sistema de pagamentos instantâneo, o PIX. Outras iniciativas como o

open banking estão em andamento, além de haver regulamentações específicas para algumas

das atividades, como os serviços de pagamentos, que criam um amplo espaço para atuação de

fintechs. Em relação ao quarto pilar, vimos que o país também avançou com a criação de

espaços regulatórios experimentais para os setores bancário, de mercado de capitais e seguros.

Ainda são necessários avanços no primeiro pilar, como ficou demonstrado nas dificuldades
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enfrentadas com o cadastramentos dos beneficiários do auxílio emergencial no início da

pandemia do coronavírus.

O pilar que mais nos interessa neste trabalho é o terceiro, ou seja, como utilizar serviços

financeiros digitais, por meio de fintechs, para prestação de serviços públicos, como

pagamentos de benefícios e programas de fomento econômico para médias, pequenas e micro

empresas. Nesse pilar, os autores destacam a importância para os pobres das transferências

feitas por meio de programas assistenciais e as vantagens para governo e beneficiários em

realizá-lo de forma digital. “Há vários exemplos notáveis de programas de pagamentos

governo-para-pessoa (G2P) com o objetivo de incluir financeiramente os não bancarizados e,

ainda, melhorar a eficiência e a efetividade de serviços, transferências e pagamentos

governamentais” (Buckley et al., 2019: p. 20). Entretanto, continuam os autores, a maior parte

desses programas são, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente digitais, como o

programa Bolsa Família no Brasil, em que os beneficiários utilizam um cartão para sacar o

benefício.

Segundo os autores, os programas de transferências governamentais podem contribuir com a

inclusão financeira e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, se forem bem

desenhados, ou seja, se o uso da conta não esbarrar na barreira do letramento digital, se forem

fáceis de usar e puderem ser utilizadas para outros fins. Os pagamentos eletrônicos também

podem ser úteis para outros serviços, como comércio eletrônico, e para fomentar as atividades

de pequenas empresas. Da mesma forma, sistemas digitais para negociação, compensação e

liquidação de operações com ativos podem também promover um amplo acesso a diferentes

tipos de investimento e amparar o desenvolvimento sustentável. “Com o avanço da

transformação digital, as finanças digitais cada vez mais tornam os indivíduos aptos a investir

pequenos montantes de dinheiro, […] Isso traz dinheiro novo ao alcance das ODS, já que,

potencialmente, bilhões de pessoas se juntarão ao sistema financeiro e estarão empoderadas a

realizar investimentos que apoiarão objetivos sociais diversos” (Buckley et al., 2019: p. 25).

A tecnologia fundamental para a digitalização dos serviços financeiros é o aparelho celular

combinado com acesso à Internet. “Políticas apoiando celulares e o desenvolvimento da

Internet estão entre as mais importantes que podem ser utilizadas e formam, em muitos

aspectos, a base das finanças digitais para amparar os ODS” (Buckley et al., 2019: p. 24). Um

aspecto das finanças digitais e das políticas que delas se utilizarão é que a definição de um

serviço como digital por padrão (digital by default) pode gerar um novo tipo de exclusão, que
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é a exclusão digital (Schou e Pors, 2019). Por isso, o barateamento dos aparelhos celulares

(smartphones), a ampliação da rede de Internet e a redução dos custos de conectividade são

elementos centrais para construção de ecossistema de fintechs que ampare um processo amplo

de inclusão financeira e desenvolvimento sustentável.

Em Maricá, a utilização de uma fintech para pagamento de benefícios governamentais à

população mais vulnerável, acompanhada do uso de um cartão com a tecnologia NFC e de

quatro agências do Banco Mumbuca, minimiza a possibilidade de alguém ser excluído

digitalmente. Os benefícios do uso de um instrumento digital, como o E-dinheiro, não são

limitados pelo modelo híbrido que possibilita o atendimento presencial e o uso opcional do

aplicativo para realizar pagamentos.

Podemos avaliar também que a adoção de uma moeda social digital, no âmbito de um arranjo

de pagamento local e associado a um programa de renda básica, contribui para o alcance dos

ODS ao promover o acesso a serviços financeiros básicos, como a manutenção de uma conta

de pagamentos, e ao microcrédito. Além da conta para recebimentos dos benefícios, os

usuários podem ter uma conta aberta a outros usos e serviços oferecidos pelo aplicativo, como

pagamento de contas de concessionárias de serviços públicos, boletos, entre outros.

Evidências têm sido coletadas por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense em

parceria com o Jain Family Institute para avaliar o impacto do programa de renda básica de

Maricá nas condições de vida dos beneficiários.21

O Banco Mumbuca e a Prefeitura de Maricá possuem iniciativas de fomento a

empreendimentos solidários que poderiam adotar inovações financeiras que reteriam a

poupança local e redirecionariam recursos para atividades sociais e econômicas sustentáveis,

contribuindo com a redução da pobreza, com o desenvolvimento econômico local e com o

fortalecimento de práticas de produção e consumo limpas (RODRIGUES e NEUMANN,

2021).

7. Contratação de fintechs pela administração pública

No Brasil, a utilização direta de fintechs em políticas públicas é exemplificada de diversas

formas pela “Cartilha: contratação de fintechs pela administração pública” (2020), publicada

21 https://www.maricabasicincome.com/pt/sobre-a-pesquisa
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pelo Laboratório de Inovação Financeira (LAB), iniciativa composta por várias organizações,

incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nela são apresentadas as diversas

formas de contratação pelo poder público, que englobam: a parceria comercial via

oportunidade de negócios (Lei 13.303/2016); os modelos instituídos pela Lei da Inovação

(Lei 13.243/2016), ou seja, aquisição de participação societária, encomenda tecnológica,

fundos mútuos de investimento; convênios (Lei 8.666/1993); credenciamento; e os modelos

tradicionais (pregão, Lei 10.520/2002, e Regime Diferenciado de Contratação, Lei

12.462/2011).

O estudo do LAB cita como um dos exemplos de contratação de fintechs o programa do

governo paulista de fomento à inovação de soluções para gestão pública, o PitchGov.SP22, por

meio do qual “foi possível selecionar startups de maneira a testar novas tecnologias em

serviços e ferramentas no governo” (LAB, 2020: p. 27). Com o sucesso da experiência, o

governo de São Paulo, por sua vez, produziu um guia23 para que o programa seja replicado

por outras administrações. Segundo o LAB, “o modelo de convênio pode servir como uma

importante forma de realização de uma fase de prototipagem e teste de inovações em

entidades públicas. De escopo muito mais abrangente do que a encomenda tecnológica,

limitada pelos requisitos da Lei 10.973/2004, os convênios podem ser úteis para aproximar a

administração pública do ecossistema fintech, em todas as suas vertentes” (LAB, 2020: p. 28).

Já o BNDES, focado na implantação de uma política pública de fomento de micro, pequenas e

médias empresas, optou pela modalidade de credenciamento. O banco credencia fintechs para

que estas ofereçam seus serviços às categorias de empresa alvo da estratégia de política

pública desenhada. Podem ser credenciadas fintechs que atuem na área de eficiência

financeira (capacitação e gestão) e crédito e financiamento.

Outro estudo do LAB, também de 2020, é o “Guia para utilização de mecanismos de

crowdfunding por instituições financeiras de desenvolvimento”. De acordo com a publicação

do LAB, criar uma própria ou contratar uma plataforma white label seriam opções para uma

Instituição Financeira de Desenvolvimento, além do uso de plataformas de terceiros para

financiamento de empresas. São destacadas no guia as inúmeras vantagens de utilização das

plataformas de investimento participativo pelas instituições financeiras de desenvolvimento.

Destacamos que, apesar das vantagens serem apontadas para esse tipo específico de

instituição pública, assim como as formas de contratação que constam na publicação do LAB

23 https://abstartups.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Manual-Pitch-Gov-Vers%C3%A3o-Web.pdf
22 http://www.pitchgov.sp.gov.br/
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mencionada anteriormente, a contratação de fintechs pode se dar por diversos outros órgãos

da administração pública.

No caso discutido neste trabalho, por exemplo, a contratação foi feita pela administração local

de Maricá. Na primeira fase da moeda social, que teve início em 2013, a contratação tinha o

objetivo de implantar o banco comunitário e a moeda na cidade e foi feita por meio de um

convênio celebrado após a realização de um chamamento público. O Banco Palmas venceu o

certame e adotou uma “solução de prateleira” para criar o arranjo de pagamento da mumbuca

por meio de cartões magnéticos e máquinas para seu uso nos estabelecimentos comerciais.

Com a implantação do E-dinheiro, em 2018, o convênio foi mantido para a gestão do Banco

Mumbuca, mas a tecnologia da moeda social digital mudou para a fintech, que passou a

operacionalizar os pagamentos dos benefícios sociais e outros programas da Prefeitura a partir

de um termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Economia Solidária.

8. Considerações finais

Apesar do avanço na abertura de contas pela população mais pobre para recebimento de

auxílios emergenciais e de uma mudança radical no setor financeiro, provocada pela

emergência das fintechs, milhões de pessoas no Brasil e no mundo ainda estão excluídas do

acesso adequado a educação e serviços financeiros. Como apresentado e ilustrado neste

trabalho, as fintechs, por meio de iniciativas comunitárias ou como instrumento de política

pública, guardam um potencial enorme para atuar nesse contexto, promovendo o acesso

adequado aos serviços e à intermediação financeira. As moedas e os serviços financeiros

estão em plena transformação em decorrência de inúmeros avanços tecnológicos. Portanto, é

mais que oportuno pensarmos como podemos utilizá-los como instrumentos de ação pública e

inclusão social.
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