


27 de maio de 2020

Meios de Pagamentos e os 
Bancos Digitais

Agenda BC# :
Caminhando para o Futuro

Evento ANEFAC

Carlos A. de Oliveira



01

02

03

2002

Modernização dos
pagamentos de Varejo
Implantação do SPB

Relatórios e
diagnósticos da

indústria de cartões

2013
Marco Legal:
Lei 12.865

Nov/2013

2015 a 2017
• Abertura do Credenciamento

• Interoperabilidade do POS

• Regulamentação 
SCD e SCEP

Neutralidade do
Instituidor de Arranjos

• Bancos c/serviço para IPs

• Limite intercâmbio Débito

• Proteção crédito com base 
em recebíveis de cartões

2018

- Registro de Recebíveis
- Cadastro Positivo

2019

Start do PIX e 
OpenBanking

2º Semestre

2020

Linha do Tempo : Evolução da Modernização dos Meios de Pagamento 

Agenda BC+

Regulamentação 
das IPs

2016

 Cyber Security
2018

- Res 4480 
Banco Digital



Visão de futuro da Indústria

• tecnologia diminui as barreiras à entrada para novos players e
facilita o acesso à informação por clientes

• consumidor no banco do motorista: titularidade dos seus dados
pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)

• poder disruptivo nos mercados de crédito, de distribuição de
produtos de investimento e de serviços de pagamento

• papel do regulador: zelar pela solidez prudencial sistêmica e pela
proteção dos consumidores, mas também fomentar a inovação
pró-competitiva

Linha de Ação : Para onde estamos mirando ? 



# Recebíveis de Cartão de crédito

# Digitalização de Títulos de Crédito

# Unicidade e a portabilidade do
registro dos ativos

# Sandbox regulatório

# Emissão de duplicatas eletrônicas

# Cadastro positivo

# Projeto de Modernização
de Infraestrutura do MF

# Regulação dos Caixas Eletrônicos

#

Open banking#

Pagamentos instantâneos

EficiênciaCompetitividade Agilidade

(em andamento)

Agenda BC#

Modernizações do Mercado Financeiro

Não exaustivo



BC# - Competitividade

...os dados do cliente pertencem ao próprio cliente, e portando ele tem o 

direito de exercer a portabilidade de seus dados. (alinhado a LGPD)

Paradigma Fundamental

Modelo de integração tecnológica que permite o compartilhamento dos dados dos 

clientes entre as instituições através padronização de interfaces de comunicação

Sistema financeiro aberto (Open Banking)



GRUPO 1: dados públicos de 
produtos e serviços 

• canais de acesso

• prod. e serviços (+ relevantes)

GRUPO 2: dados de cadastro e 
de transações de clientes

• dados de cadastro

• dados de transações (+ relevantes)

GRUPO 3: serviços

• iniciação de transação 
de pagamento

• encaminhamento de 
proposta de operação 
de crédito

GRUPO  4: outros

• outros produtos e 
serviços

...

O compartilhamento de dados cadastrais e transacionais dos clientes, bem
como demais serviços, dependem sempre de consentimento prévio do cliente.

25/out/202130/nov/2020 31/mai/2021 30/ago/2021

Plano de  implementação  em  4 fases de complexidade crescente

Status :

• Regulação 
publicada

• Inicio dos GTs
de Auto-
regulação

Planejamento :

Escopo Geral do Projeto OpenBanking



Open Banking: Oportunidades

 Empoderamento do consumidor, preservando sua segurança 
e a do sistema financeiro.

 Estimulo a maior competição com queda das barreira de 
saída e entrada de novos players, inclusive não tradicionais. 

 Facilitação na integração e geração de soluções de serviços 
inclusivos, que se adaptam rapidamente ao desejo do cliente.

 Criação de um ambiente propício a inovação e eficiente para 
oferta de serviços e construção de novos modelos de negócio.



Disponibilidade

Velocidade

Conveniência

Ambiente aberto

Multiplicidade

Fluxo de dados

Operação ininterrupta, 24x7

Liquidação da transação em tempo real

Simples e Fácil, sem fricção

Interoperável entre qualquer iniciador

Adoção de qualquer tipo de pagamento

Conciliação para pagador e recebedor

Pilares do novo Ecossistema PIX

BC# - CompetitividadePagamentos Instantâneos (PIX)



Ecossistema de Pagamentos Instantâneos

Infinitas oportunidades serão 
geradas pelo Pagamentos 
Instantâneos, quando :

- As transferências de recursos 
são realizadas de maneira digital 
sem intermediários.

- A efetivação da transação de 
pagamento e confirmação dos 
recursos ocorrem de forma 
imediata   e os serviços estão 
sempre disponíveis ao uso.

- Viabilizado e interconectado 
entre quaisquer tipo de 
participante

03/nov
Soft Opening
Go live DICT

Mudança do paradigma atual 
de liquidação de compromissos



Tao fácil como um bate-papo

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

Transferindo recursos da “própria agenda de contatos”



L- BANCO'CENTRAL *r
DO BRASIL

Pagando e confirmando com apenas um toque...



Objetivos do Ecossistema do PIX

imS

Facilitar a vida de 

pagadores e 

recebedores

. Gerar Conveniência

. Simetria Informação

Viabilizar novos

modelos de 

negócio

. Aumentar Velocidade

. Gestão de Informações

Contribuir para 

eletronização dos 

pagamentos 
. Redução do dinheiro 

. Inclusão financeira

Reduzir custos

. Maior competição,
com novos agentes

. Estrutura simplificada, 
sem intermediários



 Regulação de incentivo 
aos Entrantes/Fintechs

 Pagamentos Instantâneos

 OpenBanking

+ Competição/Concorrência

+ Interoperabilidade

Ecossistema Aberto

Instantaneidade, Agilidade

Maior Eficiência Sistêmica

Tudo se conecta... 
Agenda BC#

e, gera conveniência e redução de preços



Mensagem

Final

Estas inovações (OpenBanking

e PIX) não se traduzem em

uma imediata revolução na

formato da prestação de

serviços financeiros
É a ignição de um grande processo 
de ruptura, gradual mas crescente

A velocidade da inovação será proporcional à 
compreensão dos clientes de que poderão 
escolher e, por que não, exigir novos serviços e 
novas formas de relacionamento
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