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RESUMO 

 

Objetivo – Este trabalho possui como objetivo principal endereçar questões relacionadas aos 

impactos das Finanças Descentralizadas para o mercado de intermediação financeira no Brasil, 

em busca de identificar o atual contexto, desafios, barreiras e oportunidades para o 

desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, na perspectiva brasileira. 

Metodologia – Devido à natureza do problema de pesquisa proposto, foi conduzida uma 

pesquisa de natureza qualitativa e de caráter exploratório. Os dados foram obtidos por meio da 

realização de entrevistas semiestruturadas e construção do referencial teórico. A análise dos 

dados foi submetida à metodologia de análise de conteúdo.  

Resultados – A estrutura de pesquisa proposta engloba três dimensões macro sobre Finanças 

Descentralizadas, a saber, aspectos conceituais, contexto no Brasil e riscos. Os resultados e 

observações, agregados nessas três dimensões, foram subdivididos em aspectos micro, obtendo-

se observações e resultados envolvendo os seguintes aspectos de Finanças Descentralizadas: 

definição, condições de anonimidade, interação com as CBDC, interações com as finanças 

tradicionais e perspectivas de desenvolvimento futuro. Ainda, foram identificados alguns dos 

desafios, barreiras e oportunidades para o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas na 

perspectiva brasileira.  

Limitações – A pesquisa foi restrita apenas a entrevistados do sistema financeiro, o que pode 

resultar em algum viés para as informações. Como mitigador, na definição dos entrevistados 

prospectivos, buscou-se identificar e incluir, de forma balanceada, participantes do mercado 

financeiro tradicional e descentralizado/cripto. 

Contribuições práticas – Foram identificadas as percepções sobre o entendimento dos 

principais aspectos macro e micro envolvendo Finanças Descentralizadas, desafios e 

oportunidades para o seu desenvolvimento no Brasil, assim como a indicação de propostas de 

estudos prospectivos.  

Contribuições para a sociedade – Espera-se que os resultados deste estudo consigam 

contribuir para a promoção do debate e fomento de novas pesquisas a respeito das Finanças 

Descentralizadas para o mercado de intermediação financeira do Brasil.  

Originalidade – Este trabalho possui uma relevância tanto a nível teórico quanto prático, pois 

além de ser uma das primeiras pesquisas acadêmicas sobre o tema no Brasil, busca estudar 

como o tema, ainda nascente das Finanças Descentralizadas, é percebido pelo mercado 

brasileiro em diversas dimensões de relevância para o seu desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

 

Objective – The main objective of this work is to address issues related to the impacts of 

Decentralized Finance for the financial intermediation market in Brazil, encompassing issues 

such as the perceptions and understandings of Brazilian market agents related to its definition, 

conditions of anonymity, interaction with CBDC, interactions with traditional finance and 

future development prospects. In addition, it also seeks to identify challenges, barriers, and 

opportunities for the development of Decentralized Finance from a Brazilian perspective. 

Methodology – Due to the nature of the proposed research problem, a qualitative and 

exploratory research was conducted. Data were obtained through semi-structured interviews 

and construction of the theoretical framework. Data analysis was submitted to content analysis 

methodology. 

Results – According to the proposed research structure, which encompasses three macro 

dimensions on Decentralized Finance, namely, conceptual aspects, context in Brazil and risks, 

with observations and results on these dimensions being identified. In addition, micro aspects 

of these dimensions were addressed, and results were obtained involving the following aspects 

of Decentralized Finance: definition, anonymity conditions, interaction with CBDCs, 

interactions with traditional finance and perspectives for future development. In addition, some 

of the challenges, barriers, and opportunities for the development of Decentralized Finance 

from the Brazilian perspective were identified. 

Limitations – The survey was restricted to respondents from the financial system only, which 

may result in some bias for the information. As a mitigator, in the definition of prospective 

interviewees, we sought to identify and include participants in the traditional and decentralized 

financial market in a balanced way. 

Applicability of the work – Perceptions about the understanding of the main aspects involving 

Decentralized Finance, challenges, and opportunities for its development in Brazil were 

identified, as well as the indication of proposals for prospective studies. 

Contributions to society – It is hoped that the results of this study will be able to contribute to 

the promotion of debate and the promotion of new research on Decentralized Finance for the 

financial intermediation market in Brazil. 

Originality – This work has relevance both at a theoretical and practical level and it is a 

pioneering academic research, in the sense of evaluating how the still nascent topic of 



 

 

 

Decentralized Finance is perceived by the Brazilian market in several dimensions of relevance 

for its development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

Durante a grande crise financeira de 2008, observou-se o surgimento de uma proposta 

inovadora para endereçar o problema do gasto duplo e da necessidade de uma terceira parte 

centralizada para prover a confiança em processos de pagamentos eletrônicos. Essa proposta 

inovadora surge com um artigo de “Satoshi Nakamoto”, pseudônimo da autora ou autores, cuja 

identidade ainda não se tornou pública, em que é realizada a proposta de uma tecnologia que 

possibilita a promoção de confiança para operações de pagamentos eletrônicos sem a 

necessidade de uma terceira parte para atuar com o papel de centralizador ou de intermediário 

confiável. Tecnologia, posteriormente, chamada blockchain, que foi a base para a proposta de 

Nakamoto (2008), a criptomoeda denominada Bitcoin. 

Ao longo do desenvolvimento econômico moderno e contemporâneo, as instituições 

financeiras desempenharam papéis importantes na intermediação e estruturação de transações 

econômicas que, de outra forma, seriam difíceis de serem executadas devido aos custos de 

transação (BENSTON; CLIFFORD, 1976). As instituições financeiras reduzem os custos de 

transação conectando os participantes do mercado e construindo confiança (SHILLER, 2012). 

À medida que avançamos para a economia digital, a tecnologia financeira — financial 

technology (FinTech) — começou a assumir alguns dos papéis tradicionalmente 

desempenhados por instituições financeiras tradicionais. Em alguns casos, a tecnologia digital 

pode reduzir os custos de transação, expandir o escopo da transação e capacitar as transações 

ponto a ponto, estimulando uma nova onda de inovação (CHEN; BELLAVITIS, 2020). Embora 

as FinTechs tenham conquistado espaço de mercado das instituições financeiras tradicionais, 

elas não eliminaram a necessidade de intermediários financeiros. Muitas vezes, substituem um 

intermediário (por exemplo, uma instituição financeira tradicional) por outro (por exemplo, 

uma empresa de tecnologia). Se a descentralização e a desintermediação continuarem a ganhar 

impulso, o financiamento descentralizado, baseado em blockchain, pode ser o próximo passo 

nesta progressão (CHEN; BELLAVITIS, 2020). 

Ao reduzir o envolvimento de instituições centralizadas, as redes descentralizadas 

podem diminuir os custos de transação e criar efeitos de rede sem incorrer em custos de 

monopólio (CATALINI; JAGADEESAN; KOMINERS, 2019). Desse modo, quando uma rede 

ponto a ponto descentralizada se expande, em teoria, nenhuma entidade poderá acumular 

poderes (econômico e político) suficientes para monopolizar a rede e excluir outros da 
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participação. Permitindo que todos se beneficiem dos efeitos de rede para ampliar as 

possibilidades de transação (HUBERMAN; LESHNO; MOALLEMI, 2019). 

A natureza descentralizada e com a ausência da necessidade de um intermediário 

confiável, que por sua vez, promova a confiança para as operações financeiras, por exemplo, as 

operações com criptomoedas proporcionadas pela tecnologia blockchain, leva a uma mudança 

no mundo digital e financeiro (SCHAR, 2021). A possibilidade de execução de pequenos 

programas, chamados de contratos inteligentes, amplia a possibilidade de expansões e 

inovações para inúmeras novas aplicações (SZABO, 1996). Um caso de uso com enorme 

potencial, em particular, são as Finanças Decentralizadas — Decentralized Finance (DeFi), que 

visa revolucionar os serviços financeiros tradicionais ao fundá-los em uma infraestrutura 

descentralizada. Tal potencial pode ser demonstrado analisando suas vantagens em relação às 

finanças tradicionais. No entanto, como as Finanças Descentralizas ainda estão em sua fase 

inicial de desenvolvimento, existem inúmeros obstáculos para a adoção em massa (RIKKEN; 

JANSSEN; KWEE, 2019). 

A inovação fundamental das Finanças Descentralizadas envolve a criação de confiança 

para operações financeiras sem a necessidade de plataformas ou sistemas centralizados, 

ocorrendo a substituição por um sistema descentralizado. O sistema resultante é considerado 

sem confiança baseado em um terceiro (trustless), o que significa que nenhuma parte exerce o 

papel de ser aquela a prover a confiança, por exemplo, para a custódia de recursos ou o envio 

de transações (RIKKEN; JANSSEN; KWEE, 2019). A natureza descentralizada também reduz 

a influência dos indivíduos sobre as taxas e condições de uso do sistema, pois idealmente é 

administrado de forma transparente, conforme condições de oferta e demanda. Além disso, de 

maneira geral, os sistemas de Finanças Descentralizadas estão abertos a qualquer pessoa. Em 

particular, isso significa que os indivíduos também podem assumir funções de credores, que 

historicamente estavam nas mãos de grandes instituições financeiras tradicionais, como bancos 

(SCHAR, 2021). 

As Finanças Descentralizadas, em vez de representar um único serviço específico, 

representam todo um ecossistema de serviços e produtos financeiros operacionalizados por 

meio de contratos inteligentes implantados em blockchains públicas e não permissionadas 

(RIKKEN; JANSSEN; KWEE, 2019). Esta nova abordagem visa descentralizar o sistema 

financeiro atual, fornecendo serviços e aplicativos que são caracterizados por um 

distanciamento de intermediários para prover a confiança aos agentes que participam desse 

sistema, permitindo, portanto, transações trustless. Ao invés de depender de provedores 

tradicionais de serviços financeiros, que podem ser acompanhados por custos elevados ou 
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aluguéis econômicos (economic rents), processos demorados e baixo grau de transparência, as 

Finanças Descentralizas propõem a realização de serviços financeiros descentralizados 

(SCHAR, 2021). Dessa forma, a proposta vem no sentido que aplicações, como empréstimos, 

derivativos e negociações sejam automatizadas e executadas de forma confiável, transparente e 

segura, sem a necessidade de um intermediário, possuindo o potencial de gerar custos menores 

e maior eficiência. Por meio do emprego de protocolos abertos e publicamente disponíveis, 

aplicativos descentralizados (DApps) e contratos inteligentes, as Finanças Descentralizadas 

permitem que os indivíduos atuem nos dois lados das transações financeiras, consumindo e 

prestando serviços, ou seja, fazendo para o mundo das finanças o que a internet fez à mídia, 

democratizando a criação e consumo de novos instrumentos financeiros (SHAILAK, 2020). 

 

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo principal endereçar a questão disposta para o seguinte 

contexto de problema de pesquisa, quais são os impactos das Finanças Decentralizadas para o 

mercado de intermediação financeira no Brasil? Como objetivos secundários: 

a) Qual a percepção dos principais agentes financeiros brasileiros sobre Finanças 

Descentralizadas? Englobando aspectos como: 

— O que eles entendem por Finanças Descentralizas? 

— Como percebem a questão da anonimidade para as Finanças Descentralizadas? 

— Como entendem que será a interação das Finanças Descentralizadas com as Central 

Banks Digital Currency (CBDC) e com as finanças tradicionais? 

— O que enxergam como o potencial futuro para as aplicações de Finanças 

Descentralizadas? 

b) Quais são os desafios para a adoção em massa das Finanças Descentralizadas no Brasil?  

c) Quais seriam as perspectivas de desenvolvimento das Finanças Descentralizadas no 

contexto brasileiro? 

 

1.3 Relevância 

 

Este trabalho possui uma relevância tanto a nível teórico quanto prático, tendo em vista 

duas dimensões. Primeiro, do ponto de vista prático, o tema relacionado a DeFi está atraindo 

um número cada vez mais expressivo de investimentos e interesse pelo público em geral, como 

ilustrado na figura abaixo. Por exemplo, em 2018, existia pouco menos de 50 (cinquenta) 
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milhões de dólares alocados em Finanças Descentralizadas. No entanto, em 2021, esse número 

já ultrapassa 50 (cinquenta) bilhões de dólares (STEPANOVA; ERIŅŠ, 2021). Além do 

crescimento expressivo, a mídia especializada tem coberto cada vez mais esse tema, e, os 

participantes das finanças tradicionais, demonstram cada vez mais interesse e curiosidade sobre 

o assunto. Por exemplo, no caso do Brasil, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA), realizou a criação de um cronograma de trabalho sobre o 

assunto para o ano de 2022.  

 

 

Figura 1: Relevância Prática 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Segundo, do ponto de vista teórico, por ser um tema muito atual e na vanguarda do 

desenvolvimento, existem poucos estudos e análises relacionados a esse tema em países 

emergentes, como ilustrado na figura abaixo. Especialmente no caso do Brasil, onde se trataria 

de um dos primeiros estudos sobre o assunto. 

 

 

Figura 2: Relevância Teórica 

Fonte: Próprio autor (2022) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Finanças Descentralizadas 

 

2.1.1 Modelo Estrutural para Análise das Finanças Descentralizadas 

 

O termo Finanças Descentralizadas, devido ao seu aspecto intrinsicamente novo e 

recente, possui a característica de, além da complexidade, não ser um assunto completamente 

entendido pelo mercado financeiro tradicional ou por algumas entidades supervisoras 

(MEEGAN; KOENS, 2021). Tendo em vista esse aspecto, será delimitado o conceito de 

Finanças Descentralizadas, o qual será utilizado ao longo deste trabalho, com base nas 

discussões mais atuais na literatura e na definição proposta por Meegan e Koens (2021), os 

quais entendem as Finanças Descentralizadas como serviços financeiros que operam em uma 

blockchain pública e não permissionada. 

Complementando a definição proposta por Meegan e Koens (2021), de maneira geral, o 

termo Finanças Descentralizadas também se refere a infraestruturas ou sistemas financeiros 

baseados na tecnologia de blockchain e que possuem, como principais elementos, contratos 

inteligentes e moedas estáveis (stablecoins) (MEYER; WELPE; SANDNER, 2022). Em 

resumo, as características que permitem a identificação de infraestruturas de Finanças 

Descentralizadas são: rede blockchain aberta, não permissionada, transparente, combinável ou 

com composabilidade (composability) e com custódia própria. A rede blockchain aberta 

significa que qualquer indivíduo pode ser um membro. De forma que não existem quaisquer 

tipos de restrições ou condições para a participação. Em relação à transparência, significa que 

todas as transações podem ser matematicamente verificadas por qualquer um dos membros. Já 

em relação ao aspecto de ser combinável, significa que a rede é capaz de interagir e interoperar 

com outras redes, funcionando de forma análoga a peças de lego (KATONA, 2021). Além 

disso, essa característica permite um contínuo processo de inovação e criação de novos produtos 

e serviços, segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 

2022). Por fim, em relação a custódia própria, essa é uma das principais características das 

Finanças Descentralizadas. Nas aplicações de Finanças Descentralizadas, em teoria, nenhum 

terceiro ou intermediário tem acesso ou controle sobre os ativos dos usuários. Assim, os 

próprios usuários fazem a gestão de seus ativos de forma direta, através das suas chaves 

criptográficas próprias. Ainda, a característica de custódia própria permite a proteção ao usuário 

em relação a expropriação de seus ativos por terceiros, incluindo governos e demais 
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autoridades, não existindo a necessidade de utilização de um custodiante regulado ou outro 

prestador de serviço (STEPANOVA; ERIŅŠ, 2021). 

Conforme o modelo proposto por Schar (2021), as Finanças Descentralizadas podem 

ser entendidas através de uma arquitetura multicamada. Cada camada possui uma função 

específica para os sistemas de Finanças Descentralizas. Essa arquitetura em camadas torna 

possível a compreensão, de forma simplificada, do aspecto de composabilidade das Finanças 

Descentralizadas. Em adição, as camadas se relacionam seguindo um processo hierárquico. As 

camadas de alto nível são dependentes das camadas de baixo nível, em vários aspectos. Por 

exemplo, segurança, flexibilidade e interoperabilidade. Conforme disposto na figura a seguir, a 

proposta de Schar (2021) divide arquitetura de Finanças Descentralizadas em 5 (cinco) 

camadas, com a camada mais básica de liquidação seguida por camada de ativos, protocolos, 

aplicações e agregações ou compilações. 

 

 
Figura 3: Modelo de Camadas para Análise de Finanças Descentralizadas 

Fonte: adaptado de Schar (2021) 

 

A camada mais fundamental de uma estrutura de Finanças Descentralizadas é a camada 

de liquidação. É nesta camada que se define qual será a rede de blockchain básica, incluindo o 

respectivo protocolo básico e o ativo básico para toda a arquitetura do sistema de Finanças 

Descentralizadas. A utilização de uma rede blockchain, como camada mais básica para uma 

estrutura de Finanças Descentralizadas, permite a criação de uma rede pública, com criptografia 

baseada em uma chave criptográfica pública e um protocolo para definir consenso entre os 

usuários (SCHAR, 2021). Por exemplo, para ilustrar essa escolha, em relação à rede blockchain 
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utilizada podem ser feitas escolhas como o protocolo do Bitcoin ou Ethereum, os quais utilizam 

os ativos básicos bitcoin (BTC) e ethereum (ETH), respectivamente. Atualmente, a rede 

blockchain mais utilizada para aplicações de Finanças Descentralizadas é a rede Ethereum e 

seu ativo básico, o ETH (STEPANOVA; ERIŅŠ, 2021) 

Devido ao fato de todas as camadas superiores à camada de liquidação serem 

integralmente dependentes da camada de liquidação, esta se torna a camada mais importante 

para definição de um sistema de Finanças Descentralizadas (SCHAR, 2021). Em adição, todas 

as regras básicas referentes à confiança e disputas de liquidação são definidas na camada de 

liquidação e no respectivo protocolo de blockchain utilizado (XU, T.; XU, J., 2022). A escolha 

da rede blockchain básica é um aspecto fundamental para definir se a rede final será de fato 

uma rede Finanças Descentralizadas, tendo em vista os aspectos de descentralização, abertura, 

transparência e a capacidade de criação de registros, teoricamente, imutáveis (SUN; 

STASINAKIS; SERMPINIS, 2022). 

Logo acima da camada de liquidação observamos a camada dos ativos. Esta camada 

define todos os tipos de ativos que serão emitidos via camada de liquidação. Podendo incluir, 

não apenas os ativos do protocolo básico da rede blockchain, mas também outros ativos 

permitidos, denominados de forma recorrente como tokens (SCHAR, 2021). Os tokens são a 

representação de um ativo em uma rede blockchain. No processo de tokenização, diferencia-se 

os ativos, condições ou parâmetros não nativos à blockchain (denominados de off-chain) com 

aqueles nativos à blockchain (denominados de on-chain). Os ativos off-chain podem envolver 

risco de crédito e risco de contraparte, enquanto os on-chain potencialmente não possuem riscos 

de contraparte, em virtude da atomicidade (quando as operações são realizadas de forma 

simultânea, onde a ocorrência de qualquer falha implica na não concretização da operação) das 

operações em uma rede de Finanças Descentralizadas (ZHANG, 2021). Os tokens são 

construídos em contratos inteligentes padronizados que possuem funções básicas como 

transferência (beneficiário, quantia), aprovação (pagador, quantia) e origem da transferência 

(origem, beneficiário, quantia) (SCHAR, 2021). 

 A camada de protocolo tem como principal objetivo promover aplicações práticas. Por 

exemplo, é nesta camada que são definidos os padrões e protocolos para uso nos mercados de 

crédito, derivativos, seguros e pagamentos (ZHANG, 2021). Por fim, as últimas camadas são 

relacionadas aos aspectos de interfaces para os usuários — user interface (UI). A camada de 

aplicações permite a criação de aplicativos (DApps). Os DApps podem se comunicar com 

protocolos específicos e interagir com navegadores, o que permite uma maior facilidade de 

acesso aos usuários finais (SCHAR, 2021). A camada de agregação pode ser entendida como a 
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compilação de DApps da camada de aplicação. Por exemplo, possibilitando a agregação de 

informações de diversos protocolos para o serviço de comparação de taxas. Segundo alguns 

critérios, estas últimas camadas, especialmente a camada de agregação, são consideradas as 

camadas com maior centralização (SUN; STASINAKIS; SERMPINIS, 2022). Em geral, 

também são indicadas como as camadas em que instituições das finanças tradicionais possuem 

maior interesse em participar no curto prazo, por ser possível oferecer esse serviço de conexão 

dos usuários finais com as Finanças Descentralizadas (SCHAR, 2021). 

Este modelo estrutural das Finanças Descentralizadas é útil para uma visualização em 

alto nível dos principais elementos que compõem esse ecossistema. No entanto, devido à 

complexidade dos protocolos desenvolvidos e das flexibilidades oferecidas pelas camadas de 

liquidação, e respectivas redes blockchain, não é possível resumir ou capturar em um único 

modelo estrutural todas as interações possíveis entre blockchain, criptoativos, DApps e as suas 

respectivas aplicações segundo a International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO, 2022).  

Em conclusão à esta seção 2.1.1, a partir do entendimento do arcabouço estrutural das 

Finanças Descentralizadas, torna-se importante uma análise mais aprofundada da camada de 

protocolos, onde são construídos os produtos e serviços das Finanças Descentralizadas. A seção 

a seguir tem por objetivo explorar de forma detalhada cada uma das principais possibilidades 

de utilização dessa camada e identificar as principais aplicações, produtos e serviços 

observados. 

 

2.1.2 Produtos e Serviços  

 

As aplicações, produtos e serviços de Finanças Descentralizadas, em conjunto com o 

processo de tokenização, possuem o potencial de geração de benefícios para a sociedade em 

termos de redução de custos e aumento de transparência, eficiência, agilidade e inclusão 

(OECD, 2022). A natureza descentralizada das aplicações de DeFi também possuem o potencial 

de aumentar a diversidade e inclusão de usuários ainda não atendidos pelo sistema financeiro 

tradicional e reduzir a concentração na oferta de serviços financeiros segundo a Financial 

Stability Board (FSB, 2019). Muitos dos atuais produtos e serviços das Finanças 

Descentralizadas possuem analogia e referência aos produtos já oferecidos pelas finanças 

tradicionais (IOSCO, 2022). Como por exemplo, iniciativas relacionadas à empréstimos, 

câmaras de compensação e liquidação — Decentralized Exchanges (DEX) —, gestão de 

recursos, derivativos e seguros. Por outro lado, existem iniciativas exclusivamente existentes 



19 

 

 

nos sistemas de Finanças Descentralizadas, como os flash loans, uma inovação viabilizada pela 

tecnologia de atomicidade embutida na infraestrutura DeFi (ARAMONTE; HUANG; 

SCHRIMPF, 2021). Portanto, de maneira geral, as Finanças Descentralizadas criam serviços 

análogos ou alternativos àqueles já ofertados pelas finanças tradicionais (MAKAROV; 

SCHOAR, 2022). Os mercados de empréstimos são, atualmente, os maiores em termos de 

volume. A figura abaixo resume a participação relativa entre as principais aplicações de 

produtos e serviços de Finanças Descentralizadas. 

 

 

Figura 4: Valor total alocado em protocolos de Finanças Descentralizadas  

Fonte: adaptado de Makarov e Schoar (2022) 

 

2.1.2.1 Plataformas Descentralizadas de Empréstimos 

 

Operações de empréstimos são um componente central para as finanças tradicionais. É 

um mecanismo que permite a transformação de recursos no tempo entre agentes superavitários 

e agentes deficitários (SHILLER, 2012). Nas finanças tradicionais, as instituições financeiras 

são os principais agentes responsáveis pela gestão de liquidez, definição dos tomadores 

elegíveis, das condições e, entre outros aspectos, do custo das operações de empréstimos através 

da definição de uma taxa de juros. Por outro lado, nas Finanças Descentralizadas, o processo 

de empréstimo é definido sem a existência de uma entidade intermediadora central, onde o 

credor e o tomador dos recursos não identificam a si mesmos (SCHAR, 2021).  

Existe uma ampla gama de protocolos de Finanças Descentralizadas que oferecem os 

serviços de empréstimos e que possuem características em comum. Nota-se que a prática mais 

comum é aquela onde os empréstimos são totalmente cobertos por garantias e, em geral, em 

uma razão mais elevada em relação ao valor obtido no empréstimo (overcollateral). A definição 
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da taxa de juros se origina de um processo de oferta e demanda entre os usuários do protocolo 

(SCHAR, 2021). Além disso, tendo em vista que as operações de empréstimos são garantidas 

por ativos digitais e sobrecolateralizadas por meio de um contrato inteligente, os usuários não 

realizam qualquer tipo de avaliação de risco de crédito anteriormente à concessão do 

empréstimo. A estrutura geral de operações de empréstimos em Finanças Descentralizadas 

funciona em um modelo onde os credores depositam ativos digitais na plataforma e, em troca, 

recebem tokens desta plataforma e os juros acruado nas operações de empréstimos. Por outro 

lado, os tomadores de recursos também depositam os ativos digitais como garantia e são 

responsáveis por realizar o pagamento do valor tomado em empréstimo, acrescidos dos juros 

ao final da operação (XU, T.; XU, J., 2022). Se, ao longo da operação, ocorrer algum evento de 

não pagamento, ou, se o valor da garantia for menor do que o valor emprestado, o contrato 

inteligente que gerencia a operação de empréstimo poderá executar operação de pré-liquidação 

da operação de forma automática (SCHAR, 2021). 

Alguns protocolos de empréstimos de Finanças Descentralizadas também podem 

oferecer tokens de governança. Esses tokens são distribuídos aos usuários em troca da sua 

adesão à plataforma e podem levar a um efeito final de centralização ao invés de 

descentralização (BARBEREAU et al, 2022). Ademais, esse tipo de mecanismo pode levar ao 

fenômeno de empréstimo e alavancagem em espiral. Usuários devedores podem ter incentivos 

em realizar operações com esses ativos para obtenção de outros benefícios econômicos, de 

forma que aumentem a sua posição tomadora de empréstimos. O incentivo apenas termina 

quando o custo do empréstimo se torna menor do que a receita recebida nos tokens de 

governança (ARAMONTE; HUANG; SCHRIMPF, 2021). 

 

2.1.2.2 Câmaras de Compensação e Liquidação 

 

As aplicações de Finanças Descentralizadas permitem a criação de protocolos com o 

objetivo de operacionalizar operações de compra e venda de ativos. Esses protocolos são 

conhecidos como câmaras de compensação descentralizadas (DEX). Esse tipo de aplicação 

permite não apenas o depósito de ativos digitais no protocolo, mas também a possibilidade de 

sua negociação através do protocolo (IOSCO, 2022). No caso das finanças tradicionais, as 

câmaras de compensação centralizadas exercem o papel de prover a confiança aos seus 

usuários, por exemplo, na atuação como provedor de serviço de custódia, liquidação e 

monitoramento das operações. Entretanto, nas DEX de Finanças Descentralizadas, a custódia é 

realizada pelos próprios usuários. Todo o processo de compensação e liquidação é realizado de 
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forma automática e instantânea por meio de contratos inteligentes (ARAMONTE; HUANG; 

SCHRIMPF, 2021). Existem dois principais modelos para a realização das negociações: o 

modelo de formadores de mercados automatizados — Automated Market Makers (AMM) e o 

de livros de negociação (SCHAR, 2021). 

Um modelo de livros de negociação usualmente inclui aspectos on-chain e off-chain. 

Existe um protocolo responsável pela ligação entre o comprador e o vendedor; e o processo de 

liquidação ocorre em uma camada de blockchain. De maneira resumida, o funcionamento se dá 

através da comunicação do vendedor e do comprador para o protocolo que irá realizar a ligação 

das ordens. Após a realização dessa ligação, o protocolo irá submeter as ordens para a camada 

de liquidação. A diferença desse processo de livro de negociação das Finanças Descentralizadas 

em relação ao processo das finanças tradicionais, está na condição do comprador e o vendedor 

realizarem a custódia própria dos ativos, e o protocolo servir apenas como um repassador de 

informações. Nessa estrutura, o protocolo pode cobrar taxas tanto do comprador quanto do 

vendedor. Além disso, a parte compradora usualmente realiza pagamento ao protocolo utilizado 

para a liquidação da operação, podendo parte da receita ser redirecionada para o comprador, 

por ter prestado o serviço de prover liquidez ao protocolo (MAKAROV; SCHOAR, 2022). 

O segundo modelo, e a forma mais proeminente de câmaras de compensação 

descentralizadas, é o de AMM. Nesse modelo, o tradicional livro de negociação das câmaras 

das finanças tradicionais deixa de ser utilizado, sendo substituído por um algoritmo de 

determinação da paridade entre ativos digitais, podendo ocorrer integralmente on-chain. O 

principal mecanismo para o funcionamento das AMM, origina-se de usuários que buscam 

prover liquidez ao protocolo e usuários que buscam promover operações de arbitragem. Ainda, 

os protocolos também são flexíveis para ajustar parâmetros como segurança, escalabilidade, 

taxa de latência e taxa de transferência. A estrutura básica envolve agentes provedores de 

liquidez e agentes interessados na negociação de um ativo, seja para compra ou para venda 

(SCHAR, 2021). Por exemplo, um agente interessado em negociar um ativo não irá realizar 

uma operação bilateral, mas irá realizar uma operação contra a piscina de liquidez. Essa 

estrutura também permite que seja gerada liquidez para ativos com baixa negociação, sem que 

seja incorrido um alto custo de negociação devido à baixa liquidez. As operações também estão 

sujeitas a custos, por meio de taxas que são pagas pelos usuários da piscina de liquidez para os 

usuários que irão prover a liquidez. 
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2.1.2.3 Operações de Derivativos 

 

Faz-se mister ressaltar, ainda, que os protocolos de Finanças Descentralizadas permitem 

que usuários obtenham posições sintéticas em determinados ativos digitais através de operações 

de derivativos. Essas operações ocorrem de forma análoga às operações de derivativas das 

finanças tradicionais, oferecendo aos usuários alavancagem à exposição de determinado ativo, 

com potencial de ampliar tanto ganhos quanto perdas. Os derivativos podem realizar referência 

tanto a outros ativos quanto à ocorrência de determinados eventos, que podem ser verificados 

tanto on-chain quanto off-chain. Assim como nas operações de empréstimos, os protocolos de 

derivativos também exigem que seja depositada garantia, e em razão maior do que o valor de 

mercado da operação de derivativo (SCHAR, 2021). A não manutenção dessa relação, ao longo 

da operação, implica a liquidação antecipada da operação de derivativo. A liquidação da 

operação de derivativo pode ocorrer através da entrega do ativo digital utilizado como garantia 

da respectiva operação.  

Por fim, existe um outro tipo de operação, o qual permite que seja gerada uma exposição 

sintética a determinados ativos digitais. Essas operações são denominadas operações ponte 

(“bridge token”, “wrapped token”). São utilizadas por usuários que possuem a intenção de obter 

exposição a determinado ativo digital, sem o objetivo de liquidar posições atualmente detidas 

em um outro ativo digital. Dessa forma, servindo como uma ponte entre diferentes ativos 

digitais.  

 

2.1.2.4 Investimentos e Gestão de Recursos 

 

Alguns protocolos de Finanças Descentralizadas funcionam de forma análoga às 

atividades de gestão de recursos das finanças tradicionais. Os protocolos de gestão de recursos 

em Finanças Descentralizadas são responsáveis pela gestão de uma carteira de ativos digitais. 

A gestão pode ocorrer de forma automatizada através de algoritmos ou de forma centralizada. 

O princípio está na criação de um token que poderá gerar exposição a um diversificado grupo 

de ativos. As carteiras podem incluir não apenas ativos digitais, como derivativos ou ativos em 

piscinas de liquidez, bem como ativos do mundo das finanças tradicionais, incluídos no mundo 

de Finanças Centralizadas através do processo de tokenização (TIAN et al, 2019). Devido à 

camada de blockchain e de contratos inteligentes, as operações de todas as atividades da 

plataforma de gestão de recursos possuem transparência em relação à composição da carteira e 
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todos os custos relacionados. O entendimento profundo das operações, e análise dos dados da 

rede blockchain, exigem um elevado nível de entendimento técnico (SCHAR, 2021). 

Em conclusão para a seção 2.1.2, como observado nos subitens acima, grande parte dos 

produtos e serviços propostos pelas Finanças Descentralizadas, possuem uma analogia ou 

buscam replicar aqueles oferecidos pelas finanças tradicionais. A seção a seguir tem por 

objetivo explorar em detalhes essa observação: uma vez que esses dois sistemas de finanças 

apresentam propostas equivalentes, busca-se detalhar quais as observações e possíveis cenários 

de interação entre as Finanças Descentralizadas e as finanças tradicionais. 

 

2.1.3 CeFi versus DeFi versus Finanças Tradicionais 

 

De forma bem ampla, sistemas financeiros possuem a função de alocar recursos escassos 

em um uso mais produtivo. Nas finanças tradicionais, essa locação é realizada através de 

intermediários financeiros ou através do mercado de capitais. O funcionamento das finanças 

tradicionais é dependente de uma sólida base legal e regulatória. Os bancos e demais 

instituições financeiras desempenham um papel fundamental para as finanças tradicionais, uma 

vez que são responsáveis pela criação e transformação do dinheiro e investimentos para fins 

comerciais ou financeiros (SCHAR, 2021). De maneira agnóstica à tecnologia, a função dos 

sistemas financeiros também pode ser resumida em 6 (seis) funções principais. Essas funções 

são estáveis ao longo do tempo, no entanto, a organização institucional e as tecnologias 

subjacentes são variáveis (MERTON; BODIE, 2016). Merton e Bodie (2016) também destacam 

a transição dos sistemas financeiros, inicialmente de instituições com menor transparência para 

um cenário de maior nível de transparência das instituições, e aumento no volume de transação 

de novos produtos financeiros, o que, em última análise, teria o potencial de eliminar as 

fronteiras entre o sistema financeiro tradicional e usuários finais: 

a) fornecer meios de compensação e liquidação de pagamentos para facilitar o comércio; 

b) fornecer um mecanismo para o agrupamento de recursos e para a subdivisão de 

participações em várias empresas; 

c) fornecer maneiras de transferir recursos econômicos ao longo do tempo, além das 

fronteiras entre as indústrias; 

d) fornecer formas de gerenciamento de risco; 

e) fornecer informações sobre preços para ajudar a coordenar a tomada de decisão 

descentralizada em diversos setores da economia; 
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f) fornecer maneiras de lidar com os problemas de incentivos, criados quando uma das 

partes de uma transação tem informações que a outra parte não tem ou quando uma parte 

age como agente para outra. 

A diferenciação entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas também 

inclui o conjunto mais amplo no qual as Finanças Descentralizadas faz parte. Esse conjunto 

mais amplo pode ser categorizado como o sistema financeiro de criptoativos, o qual pode ser 

subdividido em finanças centralizadas e Finanças Descentralizadas.  

O objetivo desta sessão é realizar uma breve diferenciação entre o sistema financeiro 

tradicional e o sistema financeiro baseado em criptoativos, com especial ênfase na distinção 

entre Finanças Descentralizadas e finanças centralizadas. A principal diferença entre Finanças 

Descentralizadas e finanças centralizadas está na forma como os serviços financeiros são 

realizados. Nas Finanças Descentralizadas, todo o serviço é realizado de forma automatizada 

através de contratos inteligentes em uma camada de blockchain, seguindo a estrutura de 

camadas descrita na seção 2.1.1. Por outro lado, nas finanças centralizadas observamos a 

existência de intermediários. Os intermediários das finanças centralizadas são responsáveis por 

realizar toda a guarda, custódia e o registro das operações realizadas (off-chain), enquanto, nas 

Finanças Descentralizadas, todo o registro ocorre diretamente na camada da blockchain (on-

chain). O quadro abaixo fornece um breve comparativo entre as principais funções e serviços, 

assim como exemplos do sistema financeiro tradicional versus sistema financeiro de 

criptoativos (ARAMONTE; HUANG; SCHRIMPF, 2021). 
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Quadro 1: Sistema Financeiro Tradicional versus Sistema Financeiro de Criptoativos 

Fonte: adaptado de Aramonte, Huang e Schrimpf (2021) 

 

 A centralização das finanças pode levar à geração de relevantes aluguéis econômicos, 

contribuindo para ineficiências caso não exista uma regulação apropriada (MAKAROV; 

SCHOAR, 2022). Em adição, a centralização pode levar a maiores fragilidades e riscos 

sistémicos devido às peculiaridades dos intermediários, tais como corrupção ou perda de 

confiança. Os proponentes das Finanças Descentralizadas apontam que a estrutura aberta e 

transparente dos protocolos permitiria uma maior competição, gerando a redução dos aluguéis 

econômicos. No entanto, tal argumento ainda carece de evidências devido ao estado inicial 

desse novo modelo de finanças. Não obstante, de forma análoga às finanças tradicionais, 

existem camadas das Finanças Descentralizadas que permitem a criação de elevados aluguéis 

econômicos, em razão de restrições endógenas dos protocolos. Por exemplo, na camada de 

liquidação, aluguéis podem ser gerados através da concentração de mineradores, podendo levar 

a acordos que geram o aumento das taxas. Em relação à camada de contratos inteligentes, 

determinado protocolo pode ser o dominante, conseguindo exercer influência, tais como outros 

sistemas de pagamento das finanças tradicionais, como Visa e Mastercard, no ambiente das 

finanças tradicionais (MAKAROV; SCHOAR, 2022). Por exemplo, em 2021, a receita de taxas 

da Visa foi de aproximadamente 24 (vinte e quatro) bilhões de dólares, enquanto a receita de 

taxas geradas na rede Ethereum foi de, aproximadamente, 10 (dez) bilhões de dólares. 
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Como avaliado por Wieandt e Heppding (2021), diversos agentes assumem que as 

finanças tradicionais irão coexistir com as Finanças Descentralizadas. Não apenas devido ao 

seu volume, mas também devido ao papel que desempenha para a criação de dinheiro e 

definição de políticas monetárias. Wieandt e Heppding (2021) avaliam como será a interação 

entre as Finanças Descentralizadas e as finanças tradicionais. Em relação às Finanças 

Descentralizadas, citam como pontos importantes para análise o interesse pelo público, o 

crescimento de valor, e a popularidade entre as novas soluções e a integração com novas 

tecnologias — Non-Fungible Token (NFT), Web3, Metaverso etc.) —, em um processo de 

transformação digital relacionado à automatização de procedimentos. As duas principais 

hipóteses do seu estudo são, primeiro, que as Finanças Descentralizadas coexistirão com as 

finanças centralizadas, ocorrendo uma baixa interação entre os dois sistemas; e, segundo, que 

existiria uma convergência entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas. Em 

relação ao cenário de convergência, são citados exemplos de parceria entre agentes de finanças 

tradicionais com os agentes de Finanças Descentralizadas, por exemplo, a pareceria entre a 

Aave e Centrifuge. Essa parceria permite que usuários utilizem ativos fora de uma rede 

blockchain como colateral para a piscina de liquidez dos protocolos de Finanças 

Descentralizadas para empréstimos da Aave. Outro exemplo é a parceria entre o Société 

General e a Maker-DAO, em que se propõe o teste para uma ferramenta de refinanciamento de 

dívidas através de uma piscina de liquidez em um protocolo de Finanças Descentralizadas. 

Por fim, em relação às Finanças Descentralizadas, pode-se destacar como será o 

prospectivo processo de institucionalização deste novo conceito de finanças. O processo de 

institucionalização pode ser definido como “o processo de se tornar uma parte permanente e 

respeitada da sociedade, de um sistema ou de uma organização” (BEKEMEIER, 2021). 

Bekemeier (2021) propõe três cenários para o entendimento desse processo. O primeiro cenário 

assume a coexistência entre Finanças Descentralizadas e finanças tradicionais. No entanto, com 

uma adoção da tecnologia de criptoativos, porém, com as Finanças Descentralizadas sendo 

restrita a uma pequena comunidade de usuários. Esse cenário é denominado “mito das Finanças 

Descentralizadas”, por causa do baixo entendimento pela população, assim como seu baixo uso 

pela sociedade. Um segundo cenário assume uma alta adesão pela sociedade, um alto 

reconhecimento e utilização pelos indivíduos. Porém, as aplicações e protocolos possuiriam 

uma baixa permanência. Esse cenário seria categorizado por ondas de adopção e rejeição a 

novos protocolos. Em um terceiro cenário, em que as Finanças Descentralizadas teriam a 

característica de permanência, em adição às características citadas no cenário anterior, 

Bekemeier (2021) também argumenta que, para este cenário ser atingido, deveria ser necessário 
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algum tipo de proteção institucional ao ambiente das Finanças Descentralizadas, para garantir 

a confiança permanente da utilização pela sociedade.  

Em conclusão à seção 2.1.3, uma vez compreendido os possíveis cenários de interação 

entre as Finanças Descentralizadas e as finanças tradicionais, tendo em vista o caráter de 

novidade e vanguarda das Finanças Descentralizadas, torna-se essencial a avaliação sobre os 

riscos envolvidos, tanto do ponto de vista dos usuários finais quanto da tecnologia subjacente. 

 

2.1.4 Riscos e Fragilidades das Finanças Descentralizadas  

 

As finanças tradicionais e o modelo de utilização de intermediários possuem problemas 

conhecidos,  como assimetria de informação, seleção adversa e moral hazard. Tais problemas 

podem levar a cenários de abuso e fraude, o que aumenta o custo para a sociedade e economia. 

Ao longo dos anos, surgiram inovações nas finanças tradicionais para endereçar esses 

problemas e aumentar a eficiência dos mercados financeiros (MAKAROV; SCHOAR, 2022). 

Por outro lado, as Finanças Descentralizadas, como descrito nos capítulos anteriores, ainda 

possui um escopo limitado de aplicações, como a negociação de criptoativos e empréstimos 

sobrecolateralizados. Contudo, tais aplicações e desenvolvimento ainda são realizados à 

margem da regulação e de medidas de proteção para o usuário final. O otimismo dos 

evangelistas e dos investidores, aliado ao estágio inicial de desenvolvimento dessa tecnologia, 

faz com que muitos problemas, riscos e ineficiências das Finanças Descentralizadas tenham 

pouca atenção (MAKAROV; SCHOAR, 2022). Os tópicos a seguir possuem como objetivo 

elencar um breve levantamento e descrição das principais fragilidades e riscos relacionados às 

Finanças Descentralizadas. 

 

2.1.4.1 Riscos Operacionais e Riscos de Execução de Contratos Inteligentes 

 

Schar (2021) argumenta que, embora os contratos inteligentes possam possuir as 

vantagens de realização de procedimentos de forma determinística, ainda há um certo grau de 

incerteza. Os contratos inteligentes podem estar sujeitos a erros em seu código de programação, 

o que abre espaço para que hackers ataquem tais vulnerabilidades. A segurança do protocolo 

está diretamente relacionada à segurança do contrato inteligente subjacente. HARVEY, 

Ramachandran e Santoro (2020) complementam que, a base do código aberto proporciona aos 

eventuais hackers uma maior oportunidade de ataques, em comparação aos sistemas das 

finanças tradicionais, uma vez que as blockchain públicas são sistemas abertos. Os riscos 
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relacionados aos contratos inteligentes não se limitam apenas a erros no código, mas pode 

incluir também ataques relacionados à exploração de fragilidades de aspectos econômicos 

(OOSTHOEK, 2021). Esse tipo de risco é considerado mais súbito do que o risco de erro na 

lógica de programação, uma vez que não há nenhuma falha potencial, determinada de forma 

explícita no código. Esses ataques envolvem agentes com um nível de sofisticação suficiente 

para influenciar as condições de mercado, de forma que consigam extrair resultados do 

protocolo do contrato inteligente. São registrados alguns exemplos desse tipo de ataques, tais 

como do contrato inteligente Stock.it, em 2016; DForce`s Lendf.Me, em 2020; e, 

Yaarn.finance, em 2021. Além disso, os riscos relacionados aos erros nos códigos tendem a se 

perpetuar, uma vez que muitos protocolos exigem uma manutenção e atualização periódica do 

seu código (IOSCO, 2022).  

Os protocolos de Finanças Descentralizadas e os contratos inteligentes também possuem 

um risco adicional, classificado de forma geral como risco de dependência. Para que um 

protocolo funcione de forma adequada é necessário não apenas a participação de diversos 

agentes, mas também, a obtenção de dados externos à cadeia blockchain (off-chain) (IOSCO, 

2022). Além disso, devido à característica de composabilidade das Finanças Descentralizadas, 

também existe uma vasta interação entre contratos inteligentes e diferentes de protocolos, 

conforme descritos nas seções anteriores (SCHAR, 2021). Essa interação pode levar ao risco 

de uma falha em determinado contrato inteligente ou, em determinado protocolo, levar a uma 

falha sistêmica de contratos inteligentes vinculados a este protocolo. Outro risco que se encaixa 

nessa categoria é denominado risco de oráculo. Oráculo é o termo utilizado para os mecanismos 

de obtenção de informações externas a uma rede blockchain, informações que serão utilizadas 

para a realização dos procedimentos dos protocolos e dos contratos inteligentes 

(CALDARELLI; ELLUL, 2020). Chen e Bellavitis (2020) argumentam que o risco de oráculo 

é o principal risco para os protocolos de Finanças Descentralizadas que dependem desse tipo 

de mecanismo. Além disso, oráculos on-chain geram riscos adicionais como de front running. 

Algumas soluções já estão sendo analisadas e propostas para contornar esse risco, tais como 

schelling-point oracle, em que determinados agentes são responsáveis por votar sobre 

determinado resultado.  

 

2.1.4.2 Assimetrias, Golpes e Atividades Ilegais 

 

Ainda que os protocolos e os contratos inteligentes dos produtos de Finança 

Descentralizadas sejam públicos e transparentes para todos, a sua total compreensão depende 
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de conhecimentos técnicos específicos (IOSCO, 2022). Ademais, investidores com maior grau 

de sofisticação e conhecimentos técnicos também podem explorar essa assimetria de 

informação para fins de obtenção de resultados em relação aos demais investidores. Segundo 

IOSCO (2022), diversos protocolos de Finanças Descentralizadas não disponibilizam a abertura 

de informações sobre os seus riscos subjacentes, condição importante para a tomada de decisão 

dos investidores finais. Por outro lado, no mercado de finanças tradicionais, requerimentos 

relacionados à transparência e a abertura das informações geram um tipo de proteção para tais 

investidores ou usuários finais. Outro aspecto relacionado à assimetria de informação envolve 

a concentração de riscos dos protocolos nos investidores finais. Por exemplo, certos protocolos 

de Finanças Descentralizadas utilizam mecanismo de governança, onde eventuais perdas 

relacionadas a problemas de protocolo sejam concentradas nos investidores finais e não nos 

desenvolvedores dos protocolos ou de seus patrocinadores. Um dos mecanismos utilizados é a 

criação de token de governança e outros mecanismos que permitem a obtenção de lucros pelos 

desenvolvedores, entretanto, mantendo um baixo risco em relação a problemas dos protocolos 

(IOSCO, 2022). 

Os investidores individuais das Finanças Descentralizadas se comunicam através de 

comunidades online e são trazidos ao mercado através de mídias sociais, influenciadores ou 

através de outras formas de promoção (IOSCO, 2022). Esse movimento gera um aumento na 

participação dos investidores individuais, podendo aumentar as chances de oportunidades para 

que fraudes ocorram. Em relação aos golpes, são reportadas diversas formas de esquemas, 

podendo envolver desenvolvedores ou influenciadores que utilizam os mecanismos como 

esquemas ponzi ou de tecnologias para roubo de chaves privadas.  

Além disso, devido à característica de anonimidade, os protocolos de Finanças 

Descentralizadas podem ser utilizados por agentes que buscam realizar atividades ilegais a fim 

de evitar qualquer tipo de monitoramento (SCHAR, 2021). Regras relacionadas à prevenção à 

lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo ainda não são aplicadas de 

maneira integral aos protocolos de Finanças Descentralizadas. Ainda, agentes sofisticados 

conseguem formas de contornar tais barreiras através de tecnologias de aumento na 

anonimidade anonymity enhanced cryptocurrencies (AEC).  

 

2.1.4.3 Regulamentação 

 

A nova estrutura financeira proposta pelas iniciativas de Finanças Descentralizadas e 

pelas criptomoedas apresentam relevantes desafios de dimensão regulatória. Reguladores 
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possuem três objetivos principais: prevenção de atividades ilegais de lavagem de dinheiro ou 

de evasão fiscal, proteção dos entrevistados do mercado contra fraudes e outros tipos de abusos, 

garantir a estabilidade do sistema financeiro como um todo (MAKAROV; SCHOAR, 2022). 

Diferentes países podem implementar diferentes entendimentos e regras. Por exemplo, de um 

lado, a China seguiu com a completa proibição das atividades de criptomoedas e iniciou o 

projeto de desenvolvimento de sua moeda digital e, por outro lado, El Salvador definiu o Bitcoin 

como uma moeda legal. Todavia, outro limite para a regulação vem do fato que a natureza não 

permissionada, anônima e descentralizada dos protocolos de Finanças Descentralizadas 

possuem o potencial de remover as barreiras entre países e seus sistemas financeiros. Esse nível 

de insegurança atrai riscos não apenas para usuários finais, mas também para os 

empreendedores que atuam nos projetos (MAKAROV; SCHOAR, 2022). Reguladores em 

diversas jurisdições também estão tomando uma perspectiva neutra em relação à tecnologia, as 

mesmas regras e condições são aplicadas aos mesmos ativos financeiros, independentemente 

da tecnologia subjacente. Um exemplo dessa perspectiva são as operações de tokenizacão 

(OECD, 2022).  

Neste sentido, um outro desafio relacionado vem do fato que essas regras foram 

desenhadas para um modelo com a existência de intermediários. Devido à característica de 

descentralização dos protocolos de Finanças Descentralizadas cria-se um desafio regulatório 

sobre qual entidade deve ser objeto de regulação, uma vez que o conceito tradicional de 

supervisão envolve agentes a serem supervisionados, no entanto, nas Finanças Descentralizadas 

se observa a criação de um modelo sem existência de uma entidade central responsável pelo 

desenvolvimento, o que leva ao desafio de identificação de quem serão os agentes que serão 

supervisionados (VOIGT, 2021). Por fim, esse tipo de ambiente também permite que 

oportunidades de arbitragem regulatória sejam exploradas pelos seus participantes, sendo 

necessária uma regulamentação adequada e alinhada à forma de funcionamento da tecnologia 

subjacente (SALAMI, 2021). 

 

2.1.4.4 Proteção ao Consumidor 

 

Protocolos descentralizados deixam usuários finais com um menor grau de proteção em 

relação aos produtos regulados das finanças tradicionais (IOSCO, 2022). Por exemplo, na 

ocorrência de problemas relacionados aos protocolos de Finanças Descentralizadas os usuários 

finais terão dificuldades em reaver os recursos perdidos ou responsabilizar uma determinada 

parte ou entidade responsável pelo protocolo (IOSCO, 2022).  
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2.1.4.5 Governança  

 

Determinados protocolos e contratos inteligentes utilizados em Finanças 

Descentralizadas possuem uma estrutura de governança baseada nas decisões tomadas pelas 

pessoas responsáveis pela gestão do projeto e gerenciamento do risco de execução do contrato 

inteligente (HARVEY; RAMACHANDRAN; SANTORO, 2020). Essa característica introduz 

um risco intrínseco para as Finanças Descentralizadas: o risco de governança dos protocolos 

(FAQIR-RHAZOUI; ARROYO; HASSAN, 2021). A governança de um protocolo pode ser 

determinada como “o mecanismo que permite mudanças no respectivo protocolo” (HARVEY; 

RAMACHANDRAN; SANTORO, 2020). Os protocolos ficam sujeitos a ataques à medida que 

os tokens de governança são emitidos e ficam sujeitos ao controle de determinados agentes, em 

geral, os desenvolvedores iniciais dos projetos. Por exemplo, pode-se citar o ataque ocorrido, 

em 2021, no protocolo True Seigniiorage Dollar, em que um agente se tornou detentor de uma 

quantidade de tokens de governança, que permitiu que ele realizasse uma proposta de 

transferência significativa para a sua conta em outro protocolo (IOSCO, 2022). 

 

2.1.4.6 Estabilidade do Sistema Financeiro Tradicional 

 

O crescimento das Finanças Descentralizadas também pode implicar preocupações 

relacionadas à estabilidade do sistema financeiro tradicional. No presente, ainda que os 

protocolos de Finanças Descentralizadas tenham observado um rápido crescimento, a ligação 

com o mercado financeiro tradicional ainda não é material (ARAMONTE; HUANG; 

SCHRIMPF, 2021). Alguns supervisores do sistema financeiro tradicional impuseram 

restrições à participação dos bancos tradicionais em relação a determinados criptoativos 

(ARAMONTE; HUANG; SCHRIMPF, 2021). No entanto, instituições financeiras têm 

realizado investimentos de forma indireta, através da aquisição de produtos financeiros 

sintéticos relacionados a criptoativos e Finanças Descentralizadas (SCHAR, 2021). Porém, as 

ligações também podem ocorrer na medida em que moedas estáveis não algorítmicas utilizem 

cada vez mais ativos bancários ou do sistema financeiro tradicional como lastro. Esse tipo de 

ligação pode causar determinados choques às finanças tradicionais, com base na negociação 

dos ativos que servem como lastro em momentos de corrida de recurso junto às moedas estáveis 

(ARAMONTE; HUANG; SCHRIMPF, 2021).  
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2.1.5 Descentralização Ilusória e o Teatro da Descentralização  

 

Devido a recente exuberância do tema de Finanças Descentralizadas, existem muitas 

empresas ou startups que se autodeclaram, arbitrariamente, como projetos de Finanças 

Descentralizadas. Contudo, muitos desses projetos acabam não sendo de fato enquadrados no 

conceito de Finanças Descentralizadas. Por exemplo, existe uma entidade central responsável 

pelo controle da camada de liquidação e das camadas superiores. Além disso, muitos desses 

projetos que são autointitulados como Finanças Descentralizadas possuem um usuário master 

que detém a senha de acesso e autoridade para realizar alterações significativas nos protocolos 

da camada de ativo e protocolo (OECD, 2022).  

Outro ponto de atenção está relacionado ao processo de nascimento de um novo 

protocolo de Finanças Descentralizadas. Muitas das novas iniciativas em seus estados iniciais 

de desenvolvimento possuem uma natureza híbrida. Neste escopo, existe uma empresa ou uma 

organização que possui o controle centralizado das aplicações e que utiliza uma arquitetura de 

camadas análogas a uma estrutura verdadeiramente de Finanças Descentralizadas. Esse tipo de 

estrutura acrescenta riscos adicionais aos usuários finais. Por exemplo, uma entidade 

centralizada possui acesso às chaves e poderes para alterações no código, assim como usuário 

final pode não possuir a custódia de seus ativos. Esse tipo de estrutura tem o potencial de reduzir 

os benefícios das Finanças Descentralizadas (OECD, 2022). 

Em conclusão, existe um espectro em que as iniciativas podem ser atualmente 

classificadas. Em um extremo, existem as iniciativas que podem ser classificadas como 

verdadeiramente de Finanças Descentralizadas, ou seja, aquelas que atendem as características 

descritas no item 3.1.1. e, no outro extremo, existem aquelas iniciativas que não atendem a essas 

características. Iniciativas ligadas a este extremo tendem a ser denominadas teatro da 

descentralização e podem colocar em risco não só os usuários finais, mas também a confiança 

nos sistemas de Finanças Descentralizadas (ARAMONTE; HUANG; SCHRIMPF, 2021). 

 

2.2 Conclusão do Referencial Teórico 

 

Esta seção tem por objetivo realizar a identificação dos principais autores e a síntese das 

respectivas temáticas e as abordagens utilizadas por cada um deles, conforme observações 

realizadas na pesquisa bibliográfica para construção do referencial teórico. Através do quadro 

abaixo, realiza-se a categorização dos principais autores e são resumidas e definidas as 
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respectivas temáticas e abordagens que serviram como base para análise dos resultados nas 

seções de análise de resultados e considerações finais. 

 

Autores Temáticas Abordagem 

Satoshi Nakamoto 

(2008) 
Blockchain 

Propõe uma solução tecnológica (peer-to-peer 

network) para endereçar o problema do gasto duplo 

para transações eletrônicas, posteriormente 

denominada tecnologia blockchain. 

Nick Szabo (1996) 
Contratos Inteligentes 

(Smart Contracts) 

Propõe a definição do conceito de contratos 

inteligentes, identificando os seus potenciais e 

desafios de implementação, desde o ponto de vista 

jurídico, tecnológico, regulatório e econômico. 

Fabian Schar 

(2021) 

Finanças 

Descentralizadas 

Blockchain 

Riscos 

Propõe uma estrutura de várias camadas para 

analisar a arquitetura implícita e os vários blocos de 

construção das Finanças Descentralizadas, 

incluindo os padrões de ativos e modelos de 

negócio, por exemplo, câmaras descentralizadas, 

ativos de dívida descentralizados, além de 

derivativos e gestão de recursos financeiros. 

Sirio Aramonte, 

Wenqian Huang e 

Andreas Schrimpf 

(2021) 

Finanças 

Descentralizadas 

Estabilidade 

Financeira 

Riscos 

Propõe a análise e identificação dos principais 

riscos relacionados às Finanças Descentralizadas, 

por exemplo, envolvendo desde as dimensões 

regulatórias e de estabilidade do sistema financeiro 

global até questões de proteção ao usuário final e 

atividades ilegais. 

Xavier Meegan e 

Tommy Koens 

(2021) 

Finanças 

Descentralizas 

Identifica os desafios para a realização de uma 

definição para Finanças Descentralizadas e realiza 

uma proposta de Definição de Finanças 

Descentralizadas. 

Axel Wieandt e 

Laurenz 

Heppding (2022) 

Finanças 

Descentralizadas 

Analisa diferentes cenários sobre os caminhos 

futuros das finanças tradicionais e das Finanças 

Descentralizadas, concluindo que um cenário de 

convergência é mais provável. 

Eva Meyer, 

Isabell Welpe e 

Finanças 

Descentralizadas 

Apresenta a primeira revisão sistemática da 

literatura sobre o fragmentado campo de pesquisa 

sobre Finanças Descentralizadas. Identifica, analisa 
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Philipp Sandner 

(2022) 

e integra 83 publicações relacionadas ao tema e 

propõe uma estrutura de classificação para a 

literatura de Finanças Descentralizadas. 

Igor Makarov e 

Antoinette Schoar 

(2022) 

Finanças 

Descentralizadas 

Riscos 

Apresenta uma detalhada análise comparativa entre 

as finanças tradicionais e as Finanças 

Descentralizadas, abordando aspectos como 

redução de custos, aluguéis econômicos e desafios 

para arrecadação fiscal e monitoramento e 

prevenção de lavagem de dinheiro e demais 

atividades ilícitas. 

Felix Bekemeier 

(2021) 

Finanças 

Descentralizas 

Propõe um modelo estrutural para compreensão e 

análise do processo de institucionalização das 

Finanças Descentralizadas, além de discutir 

conceitos relacionados para um aumento de sua 

aceitação. 

Quadro 2: Conclusão do referencial teórico — autores, temáticas e abordagens 

Fonte: Próprio autor (2022) 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo possui como objetivo apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

incluindo, desde a sua classificação e justificativa até as suas limitações. Em adição, são 

detalhados os procedimentos de coleta de dados, incluindo a seleção e classificação dos 

entrevistados. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa e Justificativa do Método 

 

O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa qualitativa. Além disso, tendo 

em vista a nascente base de conhecimento sobre o tema de Finanças Descentralizadas, a 

pesquisa foi de caráter exploratório. Portanto, considerando que a metodologia escolhida para 

ser utilizada neste estudo foi de escopo qualitativo e, seguindo a taxonomia proposta por 

Vergara (2007), a pesquisa também pode ser classificada de acordo com os seguintes critérios. 

Primeiro, quanto aos fins, a pesquisa se enquadra como exploratória, uma vez que há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado em relação à questão central deste estudo de Finanças 

Descentralizadas, especialmente no Brasil. Segundo, quanto aos meios, para obtenção dos 

dados, escolheu-se: 1) a pesquisa bibliográfica, em que o estudo foi desenvolvido com base em 

uma revisão de livros, artigos, teses entre outras fontes de dados, que abordam o tema de 

Finanças Descentralizadas; e 2) entrevistas semiestruturadas, onde buscou-se analisar o 

problema de pesquisa com entrevistas junto a especialistas sobre o assunto de Finanças 

Descentralizadas, especialmente na perspectiva do Brasil.  

Como justificativas para a escolha dos métodos, pode-se destacar os argumentos a 

seguir. Primeiro, a pesquisa qualitativa é utilizada tendo como objetivo a obtenção e 

compreensão do significado de acontecimentos ou interações subjetivas. Além disso, a pesquisa 

qualitativa possui o ambiente e o pesquisador como agentes principais, para que sejam 

abordados a complexidade do problema de pesquisa, seja a nível organizacional ou 

comportamental, permitindo a seleção dos fornecedores das informações e avaliação dos dados 

coletados (GODOY, 1995). Portanto, diante do problema de pesquisa apresentado, o qual tem 

como objetivo analisar o tema de Finanças Descentralizadas, na perspectiva brasileira, com 

base no ambiente e subjetividade, a abordagem qualitativa se mostra como a mais adequada 

para a coleta e análise dos dados subjetivos coletados, permitindo avaliar subjetividades no 

contexto do problema apresentado. Segundo, de acordo com Godoy (1995), a abordagem 
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exploratória é utilizada para endereçar questões com baixo conhecimento acumulado ou 

também quando há poucas informações prévias sobre o objeto de estudo, em linha com o 

exposto previamente sobre o problema de pesquisa. Terceiro, a opção pelo formato de 

entrevistas semiestruturadas foi escolhida de forma a possibilitar uma análise mais ampla do 

tema, além de trazer flexibilidade para sua exploração. Em adição, para análise das entrevistas 

foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo. Tendo em vista que, a análise de conteúdo 

possibilita a realização da investigação de um tema e a obtenção de inferências a partir de 

material coletado, por exemplo, documentos ou entrevistas. Portanto, esta foi a metodologia 

mais adequada para análise dos dados obtidos nas entrevistas. Nesse sentido, segundo Bardin 

(2021), a análise de conteúdo pode ser subdividida em três fases principais: pré-análise, 

organização, exploração e tratamento dos resultados. Por fim, os procedimentos e fases da 

pesquisa, como resumido no quadro abaixo e detalhado na seção 3.2 a seguir, foram planejadas 

com base nessa proposta de classificação. 

 

Fase Objetivo Abordagem 

Fase 1 Pesquisa 

Biobibliográfica 

Realização de pesquisa em bases acadêmicas, artigos, 

dissertações entre outros, utilizando-se palavras chaves 

relacionadas às Finanças Descentralizadas, incluindo as 

principais características e bases dos modelos de negócios. 

Foram pesquisados materiais em português e inglês. 

Definição do 

Referencial 

Teórico 

Após a realização da Pesquisa Bibliográfica, as informações e 

dados coletados de mais de 70 documentos passaram por um 

processo de triagem, para obtenção dos materiais e estudos de 

maior relevância para este trabalho, e que serviram de base para 

a definição do referencial teórico. Foram priorizados artigos 

publicados a partir de 2015. 

Fase 2 Entrevistas Realização de entrevistas semiestruturadas com especialistas 

sobre o tema de Finanças Descentralizadas ou criptoeconomia 

no Brasil. 

Fase 3 Definição das 

Dimensões de 

Estudo 

Consolidação, com base nos dados obtidos nas Fases 1 e Fase 

2, de parâmetros para definição da organização do trabalho, de 

modo a analisar o problema de pesquisa proposto e a influência 

das Finanças Descentralizadas para o Brasil. 
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Fase 4 Análise e 

Considerações 

Finais 

Análises e comentários sobre as observações, informações e 

descobertas com base no referencial teórico e na estruturação 

dos dados obtidas na Fase 3 e considerações finais sobre o 

trabalho. 

Quadro 3: Fases da Análise 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

3.2 Procedimentos de Coletas de Dados 

 

Como descrito nas seções anteriores, além da pesquisa bibliográfica também foram 

coletados dados através de uma abordagem de entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de 

gerar flexibilidade na coleta de tais dados. Neste sentido, destaca-se que, na abordagem 

exploratória, deve-se priorizar a escolha da amostra e o tipo de informação a ser coletada ao 

invés do tamanho da amostra (NIQUE; LADEIRA, 2017). As entrevistas foram baseadas em 

um questionário previamente elaborado e não compartilhado com os entrevistados. Além disso, 

a ordem das perguntas ou as próprias perguntas específicas foram ajustadas com base nas 

respostas dos entrevistados. O objetivo das entrevistas com especialistas também incluiu o 

contraste e avaliação da interação entre os temas destacados a partir da revisão bibliográfica e 

definição do referencial teórico em relação ao problema de pesquisa. 

Os entrevistados foram selecionados através de uma pesquisa em redes sociais 

profissionais, no caso específico, foi utilizada a rede do LinkedIn. Para identificação dos 

potenciais entrevistados realizou-se a busca de termos tais como “Finanças Descentralizadas”, 

“DeFi” ou blockchain. A partir do levantamento dos entrevistados prospectivos realizou-se uma 

análise mais detalhada dos perfis de cada um dos entrevistados. Com o objetivo de filtrar a 

experiência e setor de atuação dos entrevistados prospectivos, após esse processo, foi obtido 

um total de 17 (dezessete) entrevistados prospectivos. Cada um desses entrevistados 

prospectivos recebeu uma mensagem padrão de convite para participação deste trabalho de 

pesquisa. Foram obtidas um total de 13 (treze) confirmações de aceite para participação do 

estudo. Deste número apenas uma entrevista foi cancelada. No entanto, foi escolhido um 

número final de 10 (dez) entrevistados para obtenção dos dados para a realização deste trabalho, 

de forma a manter um balanço entre agentes das finanças tradicionais com os das Finanças 

Descentralizadas/Cripto. Obtendo-se um total de aproximadamente 380 (trezentos e oitenta) 

minutos de entrevistas, sendo aproximadamente uma divisão de tempo de entrevista de 46% 
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(quarenta e seis porcento) de entrevistados das finanças tradicionais e 54% (cinquenta e quatro 

porcento) de entrevistados das Finanças Descentralizadas/Cripto. 

Para fins de análise dos dados e classificação dos entrevistados, estes foram tratados 

como números sequenciais sucedidos da letra E (E1, E2, E3, ... E10). Abaixo, o quadro traz um 

resumo das principais informações em relação aos entrevistados e às entrevistas. Foi possível 

atingir uma amostra balanceada entre entrevistados do sistema financeiro descentralizado e do 

sistema financeiro centralizado. Em relação à experiência profissional total, os entrevistados 

selecionados possuíam entre 5 (cinco) e 20 (vinte) anos de experiência profissional em seus 

respectivos campos de atuação. No entanto, buscou-se focar na informação relacionada à 

experiência profissional sobre o tema de Finanças Descentralizadas ou criptoativos. As 

entrevistas foram realizadas entre os meses de maio e junho de 2022, conforme disponibilidade 

de agenda dos entrevistados. 

 

Entrevistado Experiência no Contexto de 

Criptoeconomia ou Finanças 

Descentralizadas (em anos) 

Atuação no 

Sistema 

Financeiro 

Duração da Entrevista 

(em minutos) 

E1 5 Descentralizado 45 

E2 7 Descentralizado 29 

E3 4 Descentralizado 43 

E4 5 Descentralizado 42 

E5 3 Centralizado 31 

E6 3 Centralizado 26 

E7 7 Centralizado 58 

E8 5 Centralizado 28 

E9 5 Centralizado 32 

E10 4 Descentralizado 43 

Quadro 4: Resumo das características dos entrevistados 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

Por fim, seguindo a metodologia de análise de conteúdo mencionada previamente na 

seção 3.1 e tendo como base a conclusão do referencial teórico, destacado na seção de 2.2, foi 

construída a estrutura de análise ilustrada da figura abaixo. A construção tem por objetivo 

endereçar o problema de pesquisa, incluindo os objetivos gerais e específicos, através da 



39 

 

 

exploração de relações entre o roteiro das entrevistas, do referencial teórico e das análises dos 

resultados, que será discutida no capítulo a seguir. 

 
Figura 5: Estrutura de Análise da Pesquisa 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

3.3 Limitações 

 

A utilização de entrevistas semiestruturadas para obtenção de dados possui aspectos 

positivos, tais como obtenção de informações que não podem ser diretamente observadas, 

perspectiva histórica e flexibilidade em relação às questões abordadas. No entanto, esse tipo de 

abordagem também apresenta algumas limitações. Por exemplo, os entrevistados podem 

fornecer informações filtradas, assim como fornecer respostas com vieses devido a presença do 

entrevistador (CRESWELL, 2007). Para mitigar tais efeitos, optou-se por utilizar a 

anonimidade dos entrevistados e uma participação neutra por parte do entrevistador.   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as observações e os resultados obtidos 

através da realização das entrevistas e construção do referencial teórico. A análise foi realizada 

com base no referencial teórico e buscando endereçar o problema de pesquisa, incluindo os 

demais objetivos específicos. Assim como a organização das entrevistas, o capítulo é dividido 

em 3 (três) grupos, seguindo a proposta ilustrada na Figura 5, do capítulo 3. O primeiro busca 

apresentar o resultado em relação ao embasamento e definições sobre o que é DeFi, de acordo 

com a perspectiva dos entrevistados. O segundo busca avaliar os impactos das Finanças 

Descentralizadas para o Brasil. Por fim, o terceiro busca refletir uma síntese dos principais 

riscos levantados pelos entrevistados em relação às aplicações de DeFi. Ao final de cada grupo 

há um esquema para comparar e sintetizar os resultados e observações com o referencial teórico. 

 

4.1 Finanças Descentralizadas: aspectos conceituais e de interação com TradFi 

 

4.1.1 Definição de Finanças Descentralizadas  

 

De acordo com as observações de Meegan e Koens (2021), a literatura apresenta 

definições de Finanças Descentralizadas envolvendo uma interpretação como um paradigma ou 

como um modelo de finanças, no entanto, observa-se a existência de diversas outras definições. 

Na visão de definição de Finanças Descentralizadas como um paradigma, a principal 

característica está relacionada à inexistência de controle por uma parte central, onde há a gestão 

descentralizada realizada por múltiplos participantes. Por outro lado, na visão de um modelo de 

finanças, as Finanças Descentralizadas servem como uma estrutura para produtos financeiros 

(MEEGAN; KOENS, 2021). Algumas definições encontradas na literatura são listadas no 

quadro abaixo. 

 

Autor Definição 

Meegan e Koens 

(2021) 

DeFi são serviços financeiros que operam em uma blockchain 

pública não permissionada. 

Gudgeon et al. 

(2020) 

Sistema financeiro peer-to-peer, que aproveita 

 contratos inteligentes baseados em rede distribuída  

para garantir sua integridade e segurança. 



41 

 

 

POPESCU (2020) Um ecossistema de aplicativos financeiros que estão sendo 

desenvolvidos em blockchain e tecnologia de rede distribuída — 

Distributed Ledger Technology (DLT). 

Moin, Sekniqi e 

Gun Sirer (2020) 

DeFi executa contratos financeiros por meio de código executado  

em redes blockchain, não permissionada 

e resistentes à censura. 

Musan (2020) DeFi são Dapps que permitem protocolos interoperáveis para 

alavancar e negociar exclusivamente tokens ERC-20. 

Quadro 5: Propostas de Definição de Finanças Descentralizadas 

Fonte: Próprio autor (2022) com base nos autores citados 

 

Em relação à definição de Finanças Descentralizadas, assim como observado na revisão 

da literatura, não se percebe um consenso em relação a uma definição precisa sobre Finanças 

Descentralizadas e quais seriam os componentes que caracterizam um protocolo de serviço ou 

uma aplicação como sendo de Finanças Descentralizadas (MEEGAN; KOENS, 2021). Os 

principais termos observados nas definições estão relacionados a não existência de um 

intermediário central para gestão das aplicações e presença da tecnologia blockchain. De acordo 

com as classificações propostas por Meegan e Koens (2021), esta observação se encontra mais 

próxima à definição de Finanças Descentralizadas como um paradigma. 

Abaixo, o quadro sintetiza as definições apresentadas por cada um dos entrevistados. 

Em relação à definição proposta por Meegan e Koens (2021) e demais definições observadas 

na literatura, nota-se a interseção em relação ao paradigma das Finanças Descentralizadas, isto 

é, inexistência de um intermediário através de uma rede não permissionada e em relação à 

tecnologia utilizada. Por outro lado, também não se observa a menção aos produtos e serviços 

de Finanças Descentralizadas, como observado em algumas das definições da literatura ou no 

mapeamento realizado na construção do referencial teórico, especialmente a seção 2.1.2 do 

Capítulo 2. 

 

Entrevistado Definição 

E1 

“DeFi são serviços financeiros descentralizados e construídos em uma 

arquitetura de web 3, onde a estrutura do  

software é um blockchain.” 

E2 
“Novo mercado financeiro que está em formação, que já nasce global e 

acessível a todos. Sistema que não possui a necessidade de 
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intermediários e que já nasce em um novo mundo de web 3 e viabilizado 

pela tecnologia de blockchain.” 

E3 

“Utilização de protocolos que torna a troca de valores dentro de uma 

estrutura de blockchain de uma forma descentralizada  

através de contratos inteligentes.” 

E4 

“Processo de remoção do agente intermediador, por exemplo, os bancos 

no caso das finanças tradicionais, migrando para um sistema 

descentralizado, através de protocolos construídos sob uma blockchain. 

Sem a existência de um agente regulador. Sistema em que os usuários 

são o seu próprio banco, inclusive em relação a custódia dos ativos, uma 

vez que a guarda dos  

ativos fica com o próprio usuário.” 

E5 

“Realizar transações financeiras que envolvem risco e não são triviais de 

forma descentralizada sem um intermediário responsável por avaliar e 

quantificar o risco envolvido.” 

E6 

“Para a definição precisamos entender os papéis de 3 agentes: o 

regulador, a regulação e quem aplica a regulação. Quando falamos em 

Finanças Descentralizadas, é importante definir como a tecnologia afeta 

cada um desses papeis. As Finanças Descentralizadas envolvem 

aplicações que atribuem cada um desses papéis para a tecnologia. 

Inclusive quanto ao papel do regulador, que também seria transferido 

para os usuários através da tecnologia.” 

E7 

“Importante olhar em 3 níveis diferentes: infraestrutura, modelo de 

negócio e governança. Uma plataforma de Finanças Descentralizadas 

precisaria envolver a descentralização nesses 3 níveis. Tentativa de 

recriar um sistema financeiro e não financeiro em uma infraestrutura 

distribuída com base na tecnologia blockchain.” 

E8 

“Existe o modelo ideal versus o praticado hoje em dia. Existem diversos 

níveis de descentralização: pura ou nascente. O principal ponto está 

relacionado a não existência de intermediários,  

através de blockchain.” 

E9 
“Ambiente financeiro construído com base na tecnologia blockchain e 

que permite o desenvolvimento, a operação e negociação de produtos e 



43 

 

 

serviços financeiros sem a necessidade ou qualquer outra instituição 

financeira.” 

E10 

“Finanças Descentralizadas: trata-se da utilização da tecnologia 

blockchain para o desenvolvimento de um sistema financeiro sem 

intermediários. No entanto, com base no que está sendo proposto e 

desenvolvido hoje, ainda há os intermediários responsáveis pelo 

desenvolvimento das plataformas de Finanças Descentralizadas.” 

Quadro 6: Definição de Finanças Descentralizadas dos entrevistados 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.1.1.1 Esquema Resumo: Definição de DeFi 

 

 

 
Figura 6: Esquema Resumo: Definição de DeFi 

Fonte: Próprio autor (2022) 



44 

 

 

 

4.1.2 Anonimidade 

 

Conforme destacado por Aramonte, Huang e Schrimpf (2021), as Finanças 

Descentralizadas promovem maior anonimidade em relação as finanças tradicionais. No 

entanto, tal anonimidade também permite que as Finanças Descentralizadas fiquem expostas a 

atividades ilegais ou manipulação de mercado. Em relação a questão da anonimidade foi 

observada uma convergência em relação aos entrevistados. Por exemplo, 7 (sete) dos 

entrevistados (4 de finanças tradicionais e 3 de Finanças Descentralizadas) entendem que a 

anonimidade não é uma condição necessária para os produtos e serviços de Finanças 

Descentralizadas. Entendem que o sigilo é algo essencial, assim como para as finanças 

tradicionais, mas que anonimidade pode ter um impacto de determinados agentes não se 

sentirem confortáveis em utilizar determinado protocolo ou serviço de Finanças 

Descentralizadas. 

Entre os entrevistados que entendem que anonimidade é algo essencial, os principais 

argumentos estão relacionados ao ponto que, ainda que usuário final seja anônimo, as suas 

operações e todas as transições se tornam públicas e transparentes através da rede blockchain. 

Existem protocolos de DeFi que possuem diferentes frentes de atuação. Por exemplo, a Aave 

que possui uma frente voltada para o ambiente centralizado das finanças tradicionais e outra 

voltada para as Finanças Descentralizadas. Possui essa distinção para atender as necessidades 

do mercado financeiro tradicional e para atender todos os requisitos regulatórios de 

conhecimento do cliente e prevenção à lavagem de dinheiro.  

Por outro lado, existem argumentos que a anonimidade é uma condição necessária para 

uma visão mais purista das Finanças Descentralizadas. No entanto, entende-se que, para certos 

protocolos, como por exemplo operações de empréstimo, o conhecimento de características dos 

usuários finais poderia beneficiar o mercado. Por exemplo, uma das consequências observadas 

é o fato que as operações de empréstimos em Finanças de Descentralizadas exigem elevado 

grau de depósito de garantias em comparação com as finanças tradicionais, onde pode-se 

observar um grau de depósito de garantias menos elevado. Nesta mesma tendência, Aramonte 

et al. (2022), destaca que, para promoção da inclusão, as Finanças Descentralizadas deverão 

abandonar a anonimidade, além disso, também menciona que a sobrecolateralização é um 

retrocesso e traz ineficiências. 

Outro ponto de atenção está relacionado as motivações para o desenvolvimento dos 

sistemas descentralizados, como destacado pelo E8: 
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“Existe uma demanda social sobre o anonimato em relação as iniciativas dos 

criptoativos. No entanto, quando a aplicação ocorre de forma prática, o 

anonimato deveria ser minimizado. Por exemplo em relação às câmeras 

centralizadas, existe um processo de conhecimento do cliente e possibilidade 

de inserir processos de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas tendo em vista 

essa demanda social, também é possível que determinados usuários tenham 

preferência por protocolos que preservem o anonimato.” 

 

Por outro lado, como contraponto ao E8, o E6 identifica uma eficácia prática 

relacionada à anonimidade: 

 

“Quem faz negócio no mundo real, de forma séria, deseja anonimidade em 

relação a sua participação na operação. Mas, por outro lado, também deseja 

ter o conhecimento e avaliar a sua contraparte. De forma que se torna 

interessante anonimidade em relação as demais pessoas, porém não em 

relação às partes envolvidas na negociação.” 

  

No final, o ponto mais importante é a oportunidade de escolha pelo usuário. Dessa 

forma, torna-se importante a existência de ambientes que possuam os dois modelos de 

identificação, seja o anonimato ou seja o não anonimato. Cada um destes sistemas terá os seus 

pontos positivos e pontos negativos, cabendo ao usuário final a escolha. No longo prazo, 

processos evolutivos irão determinar o equilíbrio do mercado (ARAMONTE et al., 2022). 

 

4.1.2.1 Esquema Resumo: Anonimidade 

 

 
Figura 7:  Esquema Resumo: Anonimidade 

Fonte: Próprio autor (2022) 
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4.1.3 A Relação entre as Stablecoins, CBDC e as Finanças Descentralizadas 

 

De acordo com Schar (2021), as stablecoins desempenham um papel muito importante 

para as Finanças Descentralizadas, pois são uma forma de gerar um ativo com baixa 

volatilidade, um requisito essencial para muitos contratos. Do ponto de vista do 

desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, todos os entrevistados manifestaram o 

entendimento que stablecoins são um mecanismo essencial para o desenvolvimento das 

Finanças Descentralizadas. Destacando que as stablecoins são uma condição necessária para a 

existência das finanças decentralizadas. Por outro lado, os entrevistados também entendem que 

as moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) não são uma condição necessária para o 

desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. As moedas digitais dos bancos centrais 

poderão trazer maior confiança para os protocolos de Finanças Descentralizadas. Segundo 

Carstens (2022), uma rede global de CBDC seria o passo inicial para um ambiente mais 

colaborativo entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas, de forma a gerar um 

contexto propício a inovações e mitigar fragmentações. E7 comparara as CBDC ao PIX: 

 

“Em termos de eficiência e custos para pagamentos no varejo as CBDC seriam 

equivalentes ao PIX. No entanto, as CBDC trariam maior componente de 

segurança para os usuários além de possibilitar a rastreabilidade das 

operações. A inclusão das CBDC nas finanças centralizadas também 

aumentaria a liquidez dos mercados descentralizados.”  

 

Os stablescoins são fundamentais dentro das Finanças Descentralizadas porque é uma 

forma de ter as moedas fiduciárias incluídas dentro dos projetos de Finanças Descentralizadas. 

Como destacado pelo E2: 

 

“As Finanças Descentralizadas não necessariamente precisariam das moedas 

digitais dos bancos centrais, uma vez que as moedas estáveis cumpririam esse 

papel. Para que as CBDC conseguissem realizar de forma plena a sua conexão 

com as Finanças Descentralizadas, deveriam operar de forma análoga as 

moedas físicas. Seria necessário que elas cobrissem os aspectos de 

anonimidade e ausência controle governamental, cenário que tenderia a ser 

menos provável. Devido às restrições às moedas digitais, tais limitações 

podem ser um desafio para que essas moedas acompanhem as necessidades 

de inovação e rápido desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. Além 

disso, outra variável de relevância é o prazo para a implementação. Muitos 

dos projetos de moedas digitais possuem um prazo de implementação 

esperado de aproximadamente de 3 a 5 anos. Prazo em que o desenvolvimento 

das moedas estáveis poderia ser mais acelerado.” 
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Outro papel fundamental destacado e observado entre os entrevistados sobre uma 

convergência, está relacionado a menor volatilidade das stablecoins e a possibilidade de criação 

de reservas de valor através de ativos digitais, de acordo com as observações de Schar (2021), 

destacadas no início desta seção. Além disso, as moedas estáveis também podem servir como 

o primeiro ponto de contato para novos usuários. Como observado por E5: 

 

“É comum que as primeiras experiências estejam relacionadas à compra de 

uma moeda estável tais como USDC e USDT. Além disso, a utilização de 

CBDC nos protocolos de Finanças Descentralizados teria o potencial de, não 

apenas auxiliar no aumento da confiança, mas assim como o papel realizado 

pelas stablecoins, poderia facilitar a primeira forma de contato de novos 

usuários com protocolos de Finanças Descentralizadas.” 

 

No entanto, também são destacadas algumas ineficiências em relação às stablecoins, 

como por exemplo a utilização de lastro em excesso. 

 

“Algumas moedas utilizam excesso de lastro de ativos como garantia para a 

manutenção da paridade contra alguma outra moeda forte, o que gera 

ineficiência em relação à alocação de capital. Por exemplo, moedas como a 

DAI utilizam como lastro títulos do Tesouro americano de aproximadamente 

150% das moedas estáveis emitidas.” 

 

Utilização das moedas digitais dos bancos centrais, além do benefício de potencial 

aumento de liquidez, também poderia ser benéfica em relação a diminuir riscos atuais em 

relação às moedas estáveis, por exemplo, os riscos de perda de valor e armadilhas de 

instabilidade (LI; MAYER, 2021). Por outro lado, a recepção pelo mercado ainda será incerta. 

Certos usuários podem optar por uma rejeição em relação à utilização das moedas digitais em 

protocolos de Finanças Descentralizadas. As stablecoins são instrumentos que visam dar maior 

liquidez no mercado de Finanças Descentralizadas. Para que as moedas digitais dos bancos 

centrais tenham sucesso em sua aplicação é necessário que elas sejam programáveis. Como 

observado por E5: 

 

“Este ponto é importante pois é provável que os usuários, desenvolvedores e 

empreendedores demandem a flexibilidade da programabilidade e consigam 

encontrar novos usos e novas formas de aplicação da tecnologia, agindo de 

maneiras mais ágeis e inovadoras em relação a eventual centralização 

realizada pelos governos ou bancos centrais.” 

 

Para que as aplicações se tornem mais amigáveis ao usuário final, a cobertura de uma 

moeda emitida por um banco central teria o papel de facilitar a adoção pela população. Além 
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disso, a presença de um ativo distribuído pelos bancos centrais também poderia incentivar a 

adoção, inclusive, pelos agentes institucionais. Por fim, como observado por Carstens (2022), 

de certa forma as CBDC possuem uma credibilidade natural, uma vez que, assim como a moeda 

convencional, são emitidas por entidades que já possuem a confiança das sociedades; os bancos 

centrais, desta forma, herdam a confiança que o público já deposita em sua moeda. Portanto, 

devido a essa característica da confiança, poderiam servir como uma base para a inovação 

futura. 

 

4.1.3.1 Esquema Resumo: Stablecoins vs. CBDC vs. DeFi 

 

 
Figura 8: Esquema Resumo: Stablecoins vs. CBDC vs. DeFi 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.1.4 A interação entre Finanças Descentralizadas e Finanças Tradicionais 

 

Na questão sobre a forma de interação entre Finanças Descentralizadas e finanças 

tradicionais, esse foi um tema do problema de pesquisa em que também se observa certa 

convergência em relação ao entendimento dos entrevistados. Observou-se que, 8 (oito) dos 10 

(dez) entrevistados entendem que existirá um cenário de coexistência entre as Finanças 

Descentralizadas e as finanças tradicionais. Tais resultados possuem interseção com as 

conclusões obtidas por Wieandt e Heppding (2021). Segundo Wieandt e Heppding (2021), o 

cenário mais provável para interação entre Finanças Descentralizadas e as finanças tradicionais 

seria o de convergência. De forma geral, pode-se concluir que os entrevistados entendem que a 
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direção que será seguida no longo prazo pelas finanças tradicionais será a de convergência para 

utilização das tecnologias de Finanças Descentralizadas.  

No entanto, também se observou certa variação em relação à forma como essa 

coexistência se daria na prática. De um lado, 2 (dois) dos 8 (oito) entrevistados que entendem 

que haveria a coexistência, também entendem que tal coexistência existiria de forma 

independente. Este caso cenário, segundo Wieandt e Heppding (2021), também seria 

considerado como possível, tendo em vista que permitiria uma conexão mínima entre os dois 

sistemas, de forma a minimizar riscos relacionados a volatidade, problemas operacionais ou 

relacionados a lavagem de dinheiro. Por outro lado, 6 (seis) dos 8 (oito)entrevistados que 

entendem que haveria a coexistência, entendem que seria uma coexistência de forma 

complementar. Neste caso, para esses entrevistados, também se observou que o cenário mais 

provável seria aquele em que os agentes das finanças tradicionais venham a utilizar as 

tecnologias das Finanças Descentralizadas, convergindo para esse novo modelo de finanças. 

Além disso, nenhum dos entrevistados entende que existiria uma convergência apenas 

para as finanças tradicionais, no sentido em que eventualmente ocorresse uma dissolução dos 

projetos de Finanças Descentralizadas. Nesse sentido, os entrevistados enxergam como pouco 

provável o caminho em que as Finanças Descentralizadas migrem para as finanças tradicionais 

ou que as Finanças Descentralizadas deixem de existir. Em relação a este ponto, de acordo com 

Wieandt e Heppding (2021), existiriam três grandes forças contrárias à extinção das Finanças 

Descentralizadas. Primeiro, o seu crescimento acelerado e contínuo, observado pelo 

crescimento nos valores financeiros alocados em projetos ou produtos de Finanças 

Descentralizas. Segundo, sua utilização por pessoas jovens, que demonstram abertura e 

interesse por essa nova tecnologia, citando o exemplo da adoção dos NFTs. Terceiro, uma onda 

de transformação global relacionada a maior automatização, que seria um dos benefícios 

trazidos pelas Finanças Descentralizadas.  

Uma das hipóteses destacadas por alguns dos entrevistados para que ocorra a 

coexistência seria o foco do sistema financeiro tradicional nos usuários mais leigos, em relação 

à tecnologia. Dessa forma, permitindo uma maior inclusão de participantes. As empresas das 

finanças tradicionais teriam de se adaptar em relação as iniciativas do sistema financeiro 

descentralizado. Por exemplo, com a geração de produtos mais colaborativos e transparentes. 

Uma vez que há uma ideologia e valores por trás das Finanças Descentralizadas em dar uma 

maior autonomia e poder para os usuários, além do fomento ao cooperativismo e a divisão de 

recursos e benefícios gerados nas plataformas. Além disso, como observado pelo E2:  
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“DeFi já é um novo modelo de finanças que tem uma origem global, enquanto 

as finanças tradicionais possuem uma limitação geográfica.”  

 

Essa característica já causa alguns pontos de atritos entre as finanças tradicionais e as 

Finanças Descentralizadas. A tecnologia de blockchain utilizada como base das Finanças 

Descentralizadas permite um nível de eficiência maior do que observados pelo determinadas 

operações das finanças tradicionais. Por exemplo, como indicado pelo E4: 

 

“Operações de remessas e transferências de valores, em especial, 

transferências entre fronteiras as quais podem levar quase 2 dias para o 

mercado tradicional, podem e ser realizados de forma quase instantânea para 

os mercados das Finanças Descentralizadas. Portanto, existe uma baixa 

eficiência na comunicação dos sistemas financeiros tradicionais regionais. É 

provável que haja uma convergência no sentido das finanças tradicionais em 

direção às Finanças Descentralizadas. O principal ponto de atenção para uma 

convergência estaria justamente relacionado aos elementos de prevenção a 

lavagem de dinheiro e conhecimento do cliente final.”  

 

A participação das instituições tradicionais na oferta de serviços e produtos financeiros 

realizados em protocolos de Finanças Descentralizadas possui o impacto de facilitar a entrada 

de novos usuários. Em primeiro, observa-se a dimensão da confiança, uma vez que tais agentes 

já possuem a confiança dos usuários finais, o que possibilitaria uma facilidade em relação à 

adoção (LOCKL; STOETZER, 2021). Em segundo lugar, também permitiria uma facilidade na 

oferta dos produtos aos usuários finais. Portanto, as finanças tradicionais poderiam trazer maior 

confiança e facilidade na perspectiva de uso do usuário final e sua adoção às Finanças 

Descentralizadas.  

Em relação ao aspecto de resiliência dos sistemas, E4 observa que: 

 

“Inclusive em relação a crises, o problema da menor transparência dos 

mercados centralizados em relação aos não centralizados também poderá ser 

um benefício adicional quanto à convergência dos mercados tradicionais para 

os descentralizados. Falhas nos sistemas descentralizados permitem que 

diversos grupos de pessoas possam realizar a análise dos problemas ocorridos 

e mitigar que voltem a acontecer em novos projetos.” 

 

E o entrevistado E2 pondera algo similar: 

 

O sistema descentralizado é mais forte que os centralizados uma vez que todo 

o sistema é aberto. Na ocorrência de problemas e crises os sistemas 

centralizados tendem a se fechar, exemplo da grande crise de 2008. Enquanto 

os sistemas descentralizados, permanecem abertos. Permitindo que pessoas ao 

redor do mundo consigam estudar as causas e mitigar problemas futuros e criar 

produtos melhores. 
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As finanças tradicionais apresentam uma vantagem de possuir um arcabouço regulatório 

e legal já estruturado para a solução de conflitos. Eventuais conflitos e discussões que surgirem 

em relação às aplicações de Finanças Descentralizadas precisarão passar pelo arcabouço legal 

existente. Como destacado pelo E7: 

 

“Por exemplo, no caso de execuções de dívidas e demais de créditos. Ainda 

existe um risco jurídico elevado em relação aos produtos DeFi, outro ponto 

que vale destacar é que devido às condições de sobrecolateralização. O 

mercado de Finanças Descentralizadas possui limitada capacidade de 

alavancagem quando comparada com o sistema financeiro tradicional.” 

 

4.1.4.1 Esquema Resumo: interação entre DeFi e Finanças Tradicionais 

 

 
Figura 9: Esquema Resumo: Interação entre DeFi e Finanças Tradicionais 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.1.5 Uma Perspectiva do Futuro das Finanças Descentralizadas 

 

Os entrevistados reconhecem o desafio de conseguir prever ou definir direções sobre 

como será o cenário das Finanças Descentralizadas para um período de médio ou longo prazo. 

No entanto, enxergam uma maior integração entre o mercado financeiro tradicional e o mercado 

financeiro descentralizado. Em relação ao curto prazo, especialmente aqueles que atuam no 

ambiente das finanças tradicionais, ainda não implementaram aplicações para os protocolos de 

Finanças Descentralizadas. No longo prazo, os entrevistados entendem ser provável que os 

usuários finais utilizem os protocolos de Finanças Descentralizadas sem ter conhecimento em 
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relação à tecnologia base que está sendo utilizada, de forma análoga ao que existe hoje em 

relação à internet. Conclusão também observada na avaliação de Broby (2021), o qual identifica 

o papel da internet no processo de desintermediação financeira. Por exemplo, alguns 

entrevistados citaram que a perspectiva para o futuro é que as informações relevantes das 

pessoas, não apenas aquelas financeiras, serão centralizadas em uma blockchain, a saber, a 

própria identidade das pessoas e demais dados de identificação entre outros usos que ainda 

serão descobertos ou propostos. 

 

4.2 Finanças Descentralizadas no Brasil 

 

4.2.1 Estágio de Desenvolvimento no Brasil e Desafios 

 

A maior parte dos entrevistados entende que o atual estágio de desenvolvimento das 

Finanças Descentralizadas no Brasil é baixo ou incipiente. Por outro lado, alguns entrevistados 

também ponderam que esta é uma tecnologia ainda muito recente no mundo como um todo e 

que possui uma característica de ser global desde o seu início. Dessa forma, também pode-se 

existir a dificuldade de olhar para o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas 

exclusivamente com viés mais regional, por exemplo, no caso do Brasil. São conhecidas poucas 

iniciativas ou empresas que se enquadrariam como sendo propriamente de Finanças 

Descentralizadas. Empresas de serviços de blockchain ou web 3 são mais comuns, mas 

plataformas totalmente descentralizadas ainda é um nicho com pouquíssimos entrevistados. 

Existem participantes do mercado com iniciativas mistas, tais como QR Capital, Transfero, 

Mercado Bitcoin e Hashdex, No entanto, é difícil mensurar essa importância de forma 

específica em relação às iniciativas de Finanças Descentralizadas. Por fim, uma crítica 

levantada por alguns dos entrevistados está justamente sobre a possibilidade de aplicação do 

conceito de “Desenvolvimento no Brasil”, por entenderem se tratar de um desenvolvimento que 

não observa fronteiras. Como exemplo E2:  

 

“Não existe o conceito de desenvolvimento de Finanças Descentralizadas no 

Brasil, uma vez que se trata de um desenvolvimento global e que almeja uma 

utilização sem barreiras de jurisdições.” 

 

No Brasil, nota-se elevada receptividade dos usuários finais e investidores em relação 

aos produtos relacionados a criptoativos. Por exemplo, a quantidade de usuários pessoas físicas 

com contas em câmeras centralizadas de criptoativos é duas vezes o número de pessoas físicas 
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com contas da câmara de finanças tradicionais. Um desafio comum levantado por 5 (cinco) dos 

entrevistados está relacionado à barreira do idioma utilizado para o desenvolvimento e interação 

dos principais projetos de Finanças Descentralizados. Como os principais materiais são 

desenvolvidos em inglês, os entrevistados apontam esse como uma barreira para uma maior 

adoção e expansão outros projetos no Brasil. Além disso, os entrevistados também notam que 

o Brasil possui uma população vasta, no entanto, a educação tende a ser um desafio para o 

desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. Não apenas o nível de educação relacionado 

aos usuários finais, mas também aos de níveis de educação necessários para o desenvolvimento 

de protocolos. 

Como observado por E6: 

 

“Outra barreira está em relação à adoção das novas tecnologias nas 

perspectivas geracionais, uma mudança geracional para uma nova geração 

mais adaptada e familiarizada com a tecnologia poderia papel facilitar a 

adoção. Além disso em relação a mão de obra, o cenário de imigração de 

talentos e cérebros pode significar mais uma barreira para o desenvolvimento 

futuro das finanças centralizadas no Brasil.” 

 

 A estrutura regulatória brasileira também pode significar um desafio para a expansão 

dos produtos de Finanças Descentralizados no Brasil. Os entrevistados citam um estágio 

bastante deficiente e sem a presença de grandes ou pequenas startups desenvolvendo aplicações 

com uso real de Finanças Descentralizadas. Mencionam que o foco está em desenvolvimento 

de plataformas de negociação de criptoativos. No entanto, também notam que, tendo em vista 

a burocracia relacionado a diversos processos financeiros há um grande potencial a ser 

explorado no país. Como destacado por E4: 

 

“Em relação ao desenvolvimento das Finanças Descentralizadas em si é 

provável que ainda leve mais tempo para que de fato ocorram aplicações 

práticas no mercado brasileiro. É provável que o desenvolvimento comece 

através de investidores institucionais e mais sofisticados tais como fundos de 

investimentos, especialmente em fundos de investimentos em direitos 

creditórios.” 

 

Por fim, se observa que os entrevistados identificam potencial em relação a melhoria de 

processos, destacando que produtos e aplicações de Finanças Descentralizadas possuem o 

potencial de tornar processos atrelados ao mercado financeiro brasileiro mais eficientes e menos 

burocráticos. Por exemplo, na criação de instrumentos de créditos construídos sobre contratos 

inteligentes que possuem a opção de acionar eventos, tais como garantias ou vencimento 
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antecipado de forma automática. Os entrevistados citam que é mais provável que as grandes 

instituições utilizem de forma prévia aos usuários. 

 

4.2.2 Oportunidades para os usuários finais 

 

Em relação às oportunidades para os usuários finais, com foco no cenário do Brasil, os 

entrevistados indicaram como principal processo de oportunidade as atividades de tokenização 

de ativos. Neste sentido, os tokens são uma tecnologia nascente, porém, é importante considerar 

e desenvolver esse mecanismo de financiamento de maneira proativa, dado seu alto potencial 

para democratizar as finanças (SCHLETZ; NASSIRY; LEE, 2020). Este seria um processo em 

que ativos financeiros tradicionais poderiam ter sua representação de forma digital, utilizando-

se tecnologia de blockchain. Existem diversos tipos de modelos de negócios que podem ser 

utilizados. Os desafios estão relacionados a facilidade para utilização pelos usuários finais. No 

entanto, a expectativa é que com o seu desenvolvimento serão criadas camadas de interface 

para usuário que facilitará o acesso e maior adesão pela população em geral, sem que os usuários 

tenham um conhecimento detalhado da tecnologia subjacente utilizada. Como destacado por 

E9: 

 

“Como oportunidades podem ser citadas obtenção de empréstimos a custos 

menores que os financiamentos tradicionais e a existência de investimentos 

similares a renda fixa com remuneração melhor que os sistemas tradicionais. 

Também seria possível a utilização de mecanismos que sem valor os 

detentores dos dados as informações do usuário nas blockchain.” 

 

Mesmo considerando o desenvolvimento do sistema financeiro aberto no Brasil (Open 

Finance), os entrevistados identificam que, como regra geral, a troca das informações fica 

restrita às instituições financeiras. “Por outro lado, em relação às Finanças Descentralizadas 

abertura dessa informação estaria disponível a todos os usuários. Essa transparência na 

informação também possibilitaria benefícios em relação à redução de taxas de produtos.” 

 

4.2.3 Esquema Resumo: Finanças Descentralizadas no Brasil 
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Figura 10: Esquema Resumo: Finanças Descentralizadas “no Brasil” 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

 

4.3 Riscos 

 

Schar (2021) observa que ainda há um certo grau de incerteza no ambiente de Finanças 

Descentralizadas, neste sentido, observou-se convergência pelos entrevistados, os quais 

também entendem que existe um atual cenário de incerteza dos protocolos e dos serviços de 

Finanças Descentralizadas, mas ponderam que não seria um motivo para que não houvesse 

experimentação. Um ponto de atenção, argumentado por 6 (seis) entrevistados, está relacionado 

à importância da experimentação, porém, condicionada a uma baixa exposição, de forma a 

limitar os riscos de perdas caso ocorra qualquer evento ou choque em determinado protocolo 

ou projeto.  

Ao longo das entrevistas, foi observado um risco adicional levantado por diversos dos 

entrevistados, relacionado ao risco das stablecoins. Ao mesmo tempo em que reconhecem a 

importância para o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, também são reconhecidos 

seus riscos. Especialmente, devido a observação de ser um o processo inicial e sujeito a muita 

experimentação. Segundo os entrevistados, os dois componentes, de experimentação e fase 

inicial de desenvolvimento, implicam em maior fragilidade em relação este componente 

indicado como essencial para o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. Neste sentido, 

segundo Carstens (2022), em relação aos riscos das stablecoins, uma desvantagem vem do 

mecanismo de vínculo do seu valor a ativos das que já possuem credibilidade das finanças 
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tradicionais, destaca que os emissores podem ter uns incentivos perversos para investir ativos 

de reserva de maneira arriscada para obter retorno.  

Por fim, outro risco em comum, está relacionado à própria capacidade do usuário final 

de compreender e entender de forma completa todo o mecanismo e tecnologia por trás das 

plataformas e dos projetos de Finanças Descentralizadas. Este tipo de preocupação. também 

externalizado por instituições internacionais de regulamentação dos mercados de capitais, 

segundo a IOSCO (2022), a total compreensão dos protocolos depende de conhecimentos 

técnicos específicos (IOSCO, 2022). Em adição, os entrevistados também destacam que a 

segurança dos protocolos se torna um dos principais riscos relação à utilização pelos usuários 

finais. Este ponto, combinado a inexperiência dos usuários finais em relação à tecnologia, os 

tornam mais vulneráveis para ataques de hackers e golpes.  

Outro aspecto observado pelos entrevistados está relacionado à assimetria de 

informações e participação de pessoas com más intenções implementarem esquemas de 

pirâmide, explorando o baixo conhecimento dos usuários finais. Por outro lado, um aumento 

no nível de segurança, os usuários finais poderiam passar por uma maior adopção. Como 

observado por Aramonte, Huang e Schrimpf (2021), questões relacionadas a concentração de 

agentes validadores podem facilitar o conluio, possibilitando que um pequeno número de 

validadores grandes possa ganhar poder suficiente para alterar o blockchain a fim de obter 

ganhos financeiros ou, ainda, congestionar a rede blockchain com negociações artificiais 

através das suas carteiras proprietárias (“wash trades”), com o objetivo de aumentar as taxas 

pagas pelos usuários. 

Como os protocolos funcionam tendo como base códigos de contratos inteligentes, 

existem os riscos sistémicos de falhas operacionais e falhas de tecnologias, outro item também 

destacado por diversos entrevistados. Outro ponto de observação é que o mercado também 

precifica tal tipo de informação, por exemplo, projetos mais recentes tendem a ter ou exigir uma 

remuneração maior do que os projetos que já possuam maior tempo de utilização no mercado e 

que já foram mais testados. Criando um mecanismo de incentivo para que novos usuários 

utilizem as novas aplicações. Como observado por E8: 

 

“Em geral, o ambiente DeFi ainda é um ambiente muito novo e ainda é 

classificado como inóspito por muitos dos usuários, devido a todo o 

aprendizado que ainda será necessário. Sempre que surge uma tecnologia 

nova, podem também surgir muitos golpes, uma vez que os entendimentos não 

são muito compreendidos pelos usuários. É necessário que seja realizado 

elevado estudos sobre a tecnologia, sobre qual é a empresa por trás qual e 

sobre a equipe que está envolvida no projeto, além de avaliar de forma 
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detalhada o white paper por trás da proposta da nova plataforma de Finanças 

Descentralizadas, assim como acompanhar o roadmap de propostas e como 

elas estão sendo apresentadas.”  

 

Outro fator destacado é a avaliação do engajamento da comunidade que atua na 

construção dos serviços e análise do engajamento. Os entrevistados destacam que pode ser um 

item importante para avaliação do risco em novos projetos de Finanças Descentralizadas. Como 

mencionado por E7:  

 

“O investimento em DeFi é algo de muito risco, sendo necessário um grande 

aprofundamento no tema para a realização das operações. Devido ao fato de 

ser operações no varejo e de grande parte das operações serem realizadas de 

forma individual e sem orientações, fazendo com que aumente o risco para o 

usuário final.”  

 

Outro ponto também observado está relacionado a falta de conteúdos traduzidos e um 

ambiente confiável que pode se tornar um risco para os usuários finais que carecem de material 

curado para a utilização dos produtos. E5 observa que: 

 

“A forma como muitos dos usuários possuem acesso ou primeiro contato 

muitas vezes vai ser por mídias sociais e plataformas de comunicação, como 

Telegram. Essas duas formas de contato podem expor os usuários a riscos de 

fraudes relacionados a usuários mal-intencionados. Por exemplo, podem ser 

compartilhados links ou informações enganosas para o usuário final. Além 

disso, também podem ser criados sites maliciosos que replicam os links e 

aparência de determinadas plataformas centralizadas, com objetivo de realizar 

o furto da chave de acesso e dos ativos dos usuários finais.” 
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4.3.1 Esquema Resumo: Riscos 

 

 
Figura 11: Esquema Resumo: Riscos 

Fonte: Próprio autor (2022) 

 

4.4 Considerações finais 

 

Em sua fase inicial de criação, as empresas de Finanças Descentralizadas são análogas 

às empresas das finanças tradicionais. Dessa forma, também é necessário que seja realizada 

uma análise criteriosa e detalhada antes da realização de qualquer investimento. Esse  conceito 

para avaliação dos produtos e projetos Finanças Descentralizadas foi levantado por alguns dos 

entrevistados. No entanto, os produtos e projetos de Finanças Descentralizadas ainda não 

contam com uma entidade que transmita confiança quanto a análise dos projetos, tais como os 

assessores de investimentos do mercado tradicionais ou demais instituições responsáveis pela 

realização das pesquisas que irão subsidiar as decisões dos investidores e usuários finais. 

Grande parte das aplicações dos produtos das Finanças Descentralizadas ainda se 

restringem ao universo das Finanças Descentralizadas, existindo uma interação muito limitada 

com as finanças tradicionais. Por exemplo, serviços de empréstimos tendem a se manter em 

protocolos distintos, porém, restritos ao DeFi. Em contrapartida, tendo em vista o necessário 

nível de conhecimento técnico para o real entendimento dos procedimentos dos protocolos 

existem algumas empresas de auditoria que realizam essas análises.  

Um ponto que vale destacar, levantado por diversos entrevistados, além da perspectiva 

do usuário final também existem bastantes oportunidades na perspectiva dos empreendedores 
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dispostos a liderar projetos de finanças centralizadas. Uma vez que existe bastante espaço para 

que novas ideias e novos modelos de negócios possam ser testados. Os entrevistados 

argumentam, ainda, que um dos principais desafios está relacionado à experiência do usuário e 

sobre como criar procedimentos que simplifiquem a sua utilização pelos usuários finais.  

Em adição, alguns entrevistados realizaram críticas no sentido que os processos de 

governança, modelo de negócio e as infraestruturas das finanças tradicionais já possuem um 

modelo de governança descentralizado, ainda que não possuam o uso da tecnologia blockchain 

para implementar tal descentralização. Citam, por exemplo, a governança de corporações que 

não possuem um controle definido. Como argumenta E7:  

 

“O conceito das DAOs não seriam algo revolucionário, uma vez que já existe 

essa tecnologia na governança das empresas sem controle definido.”  
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5 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, este trabalho teve como objetivo identificar os principais impactos das 

Finanças Descentralizadas para o mercado de intermediação financeira Brasil. Para que tal 

objetivo fosse atingido também foram determinados objetivos intermediários. Com base na 

revisão da literatura e na coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas foi possível a 

obtenção de resultados em relação aos objetivos do trabalho. Tendo como base a definição de 

estrutura deste trabalho, como proposto na Figura 5 do capítulo 3, e refletido na estrutura de 

análise do capítulo 4, os parágrafos a seguir buscam sintetizar os resultados e as principais 

observações realizadas no capítulo anterior. 

Em relação aos aspectos conceituais e de definição das Finanças Descentralizadas, 

observou-se uma visão de Finanças Descentralizadas como um paradigma. De acordo com 

Meegan e Koens (2021), nesta visão a principal característica está relacionada à inexistência de 

controle por uma parte central e gestão descentralizada, realizada por múltiplos participantes. 

Essa foi a percepção comum encontrada em todas as definições propostas pelos participantes 

das entrevistas. Por outro lado, a visão como um modelo de finanças, onde são descritas a 

estrutura para produtos financeiros não foram citadas de maneira direta. Portanto, neste atual 

estágio de Desenvolvimento, nota-se uma atenção maior à finalidade e ao conceito de 

descentralização em contrapartida aos produtos e serviços.  

Além disso, em relação à anonimidade, ainda que existam visões mais puristas sobre a 

descentralização, observou-se uma convergência do sigilo se sobressair em relação à 

anonimidade, modelo semelhante ao das finanças tradicionais. Aspecto que teria o potencial de 

trazer um maior benefício à alocação de capital, por exemplo, através de uma redução de 

garantias exigidas em operações de empréstimos ou derivativos. Ademais, sobre a interação 

entre CBDC e Finanças Descentralizadas, observou-se convergência no entendimento que as 

CBDC não seriam uma condição necessária para o desenvolvimento das Finanças 

Descentralizadas, devido a existência das stablecoins. No entanto, a inclusão das CBDC, 

atendendo a determinados requisitos, como programabilidade, poderiam impulsionar o 

desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, por trazer a dimensão de confiança, intrínseca 

às moedas fiduciárias, e potencial para aumento da liquidez dos mercados descentralizados. 

Observação que se alinha à visão de Carstens (2022), ao acreditar que as CBDC poderiam trazer 

um ambiente mais colaborativo entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas, e 

gerar um contexto propício às inovações e mitigar fragmentações. 



61 

 

 

Por fim, em conclusão às análises sobre os aspectos conceituais e de definição das 

Finanças Descentralizadas, no que tange a questão de interação entre as Finanças 

Descentralizadas e as finanças tradicionais, observou-se consolidação do cenário de 

convergência entre Finanças Descentralizadas e finanças tradicionais. Com a convergência 

ocorrendo na direção das finanças tradicionais para as tecnologias, produtos e serviços de 

Finanças Descentralizadas. O cenário de extinção das Finanças Descentralizadas foi 

considerado improvável, o que reforça a percepção de maior desenvolvimento das Finanças 

Descentralizadas no médio e longo prazo. Em linha com esta conclusão, no que tange a questão 

de perspectiva de futuro para as Finanças Descentralizadas, concluiu-se ser provável a 

integração e convergência das finanças tradicionais que implique na utilização da tecnologia 

subjacente, sem que ocorra o conhecimento pelos usuários finais.  

Em relação à questão sobre o processo de desenvolvimento das Finanças 

Descentralizadas no Brasil, observa-se o diagnóstico de maturação baixa ou incipiente, e com 

possíveis obstáculos oriundos do nível médio de educação da população e acessibilidade do 

conteúdo, geralmente produzidos em inglês. Por outro lado, do ponto de vista de demanda 

potencial, observou-se que há um potencial demanda e flexibilidade de adoção em relação à 

nova tecnologia pelos brasileiros. No entanto, como destacado inicialmente, desafios 

relacionados ao nível de educação dos brasileiros e a língua utilizada para o desenvolvimento 

dessas tecnologias se apresentariam como as principais barreiras. Dessa forma, um dos 

principais desafios para adoção em massa no mercado brasileiro estaria relacionados a esses 

aspectos. Por fim, em relação à regulamentação no Brasil, observou-se que o cenário regulatório 

brasileiro tende a ser receptivo e interessado no desenvolvimento de tais tecnologias de 

Finanças Descentralizadas no Brasil, citando os exemplos de iniciativas de sandbox do Banco 

Central do Brasil (BCB) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por fim, no curto e médio 

prazo, observa-se a expectativa que iniciativas relacionadas a tokenização serão aquelas com 

maior potencial de desenvolvimento. 

Em relação à questão sobre riscos existentes no ambiente das Finanças 

Descentralizadas, observou-se que surgem devido a combinação de dois fatores: a fase 

experimental e de desenvolvimento inicial das Finanças Descentralizadas. Em adição, além de 

aspectos já citados na literatura, como fraudes e ataques hackers, também foi identificada um 

risco relacionado a capacidade de compreensão, pelos usuários finais, das estruturas e 

tecnologia subjacente dos produtos. Por exemplo, assimetria de informação que pode ser 

explorada tanto na dimensão da tecnologia quanto na dimensão dos fundamentos econômicos 

dos protocolos. Por fim, em relação a literatura, também foram identificados fatores adicionais 
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que poderiam ser utilizados no processo de análise de novos protocolos de Finanças 

Descentralizadas. Observou-se a relevância da análise da comunidade na qual um determinado 

protocolo está sendo desenvolvido e análise detalhada dos envolvidos e do propósito do projeto.  

Entre as principais limitações deste trabalho pode-se destacar que, devido ao fato deste 

ser um assunto extremamente recente e iniciado há pouco menos de 3 (três) anos, ainda há 

pouco material acadêmico sobre o assunto. Em adição, o próprio assunto está em constante 

evolução, o que pode ser observado de forma diária através do acompanhamento deste mercado. 

Outra limitação que pode ser estar em relação à amostra utilizado, focada apenas em agentes 

que atuam no setor financeiro. No entanto, como mitigador para esta limitação, buscou-se a 

procura por entrevistados de diversos nichos das finanças, incluindo aqueles das finanças 

tradicionais quanto aqueles das Finanças Descentralizadas/Cripto. 

Por fim, com base no problema de pesquisa, observações e resultados deste estudo, 

podem ser propostas algumas agendas de pesquisas prospectivas. Primeiro, em relação à 

questão sobre os aspectos de inexistência de fronteiras para as aplicações de Finanças 

Descentralizadas, pode ser realizada uma análise para verificação das barreiras para 

implantação, de fato, de tal conceito, que foi destacado ao longo das entrevistas. Segundo, a 

presente pesquisa foi de natureza qualitativa e buscando endereçar problemas conceituais de 

Finanças Descentralizadas e sua perspectiva no Brasil, propõe-se como projetos de estudo uma 

avaliação de caráter quantitativo e detalhada voltada para determinado protocolo de Finanças 

Descentralizadas, por exemplo, avaliação de empréstimos ou derivativos. Terceiro, no caso do 

Brasil, podem ser realizados estudos adicionais para identificação dos principais agentes com 

propostas de projetos de Finanças Descentralizadas, com identificação dos objetivos e formas 

de interação com as instituições financeiras tradicionais. Por fim, um estudo para avaliação de 

forma mais detalhada sobre as questões de interação das finanças tradicionais com as Finanças 

Descentralizadas, especialmente nas perspectivas das instituições financeiras e a avaliação do 

componente da confiança para a adoção de produtos e serviços de Finanças Descentralizadas. 
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 

EXPERIÊNCIA  

• Há quantos anos você trabalha com criptoativos ou DeFi? 

 

CONCEITOS GERAIS SOBRE DEFI 

• Na sua percepção, o que é DeFi? Quais são os elementos que caracterizam 

determinado produto, protocolo ou aplicação como de DeFi? 

• Na sua percepção, como será a interação entre DeFi e finanças tradicionais? Por 

exemplo, na sua percepção, irá ocorrer uma convergência, coexistência ou extinção de 

alguma delas? No caso de coexistência, seria de forma independente ou de forma 

complementar? 

• Na sua percepção, qual o papel pode existir para CBDC para o desenvolvimento das 

Finanças Descentralizas e vice-versa? 

o CBDC precisa de DeFi para se desenvolver? 

o DeFi precisa de CBDC para se desenvolver? 

 

DEFI NO BRASIL 

• Na sua percepção, como você enxerga o atual estágio de desenvolvimento das 

Finanças Descentralizadas no Brasil? 

• Na sua percepção, quais são os principais desafios para o desenvolvimento de DeFi no 

Brasil? 

• Na sua percepção, quais são as principais oportunidades e benefícios do 

desenvolvimento de DeFi no Brasil? 

 

RISCOS 

• Na sua percepção, quais são as principais fragilidades e riscos relacionados aos 

produtos e serviços de DeFi? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Você teria algum outro ponto de atenção ou que julgue importante em relação aos 

impactos das Finanças Descentralizadas para o mercado brasileiro? 

 


