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O presente trabalho foi produzido no âm-
bito do Núcleo de Estudos Avançados de 
Regulação do Sistema Financeiro Nacional 
(Neasf), vinculado ao Centro de Pesquisa 
em Direito e Economia (CPDE) da Escola 
de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 
Getulio Vargas (FGV Direito Rio).

O objetivo principal do Neasf é contribuir 
para o aprimoramento do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), por meio de uma análise re-
gulatória que permita diagnosticar gargalos 
e vislumbrar oportunidades de aperfeiçoa-
mento, visando à promoção e ao desenvol-
vimento dos mercados financeiros no Brasil. 
O Neasf tem uma composição multistakehol-
der, com participação de membros da aca-
demia, do mercado e do governo. Por meio 
de debates e mesas-redondas, os membros 
do núcleo discutem temas relevantes da re-
gulação do sistema financeiro, colaborando 
para uma compreensão mais ampla do fun-
cionamento do setor, das tendências, dos 
riscos, das lacunas e das implicações.

O presente trabalho está vinculado à pes-
quisa “Repercussões jurídicas e econômicas 
do mercado de cartões de crédito no Bra-
sil”, atualmente em desenvolvimento pelo 
Neasf com o apoio institucional da Nu Pa-
gamentos S.A. Em linha com o propósito do 
núcleo, o objetivo desta pesquisa é apre-
sentar um panorama do funcionamento do 
mercado de cartões de crédito no Brasil e 
analisar suas implicações jurídicas e econô-

1. APRESENTAÇÃO

micas, propondo possíveis aprimoramentos 
para o desenvolvimento desse segmento do 
mercado financeiro brasileiro.

Este trabalho é o segundo da série de poli-
cy papers elaborados nesta pesquisa e tem 
como objetivo descrever e analisar tendên-
cias e implicações regulatórias da atuação 
das big techs no mercado de pagamentos. 
O core business de tais empresas não está 
tradicionalmente ligado ao mercado finan-
ceiro, visto que atuam majoritariamente em 
segmentos relacionados com tecnologia, 
telecomunicações, mídias sociais, comércio 
eletrônico e software1, embora sua atuação 
no setor financeiro já represente hoje cerca 
de 11% de suas receitas2.

As big techs têm poder em mercados ad-
jacentes aos de serviços financeiros – por 
exemplo, a plataforma de varejo on-line da 
Amazon e as lojas de aplicativos do Google 
e da Apple. Dessa forma, destacam-se pelo 
enorme volume de dados acumulados em 
suas atividades e pela capacidade de tratar 
algoritmicamente esses dados para inferir 
percepções e necessidades de consumido-
res3. Apenas para dimensionar a extensão da 
rede de usuários das big techs, vale mencio-
nar que o Facebook tem aproximadamente 
2,3 bilhões de usuários ativos mensais4.

Em razão desse potencial de escala global, 
as big techs tem começado a oferecer servi-
ços financeiros, sobretudo nos Estados Uni-

1 FINANCIAL STABILITY INSTITUTE. FSI Insights on policy implementation nº 39: Gatekeeping the gatekeepers: when 
big techs and fintechs own banks – benefits, risks and policy options. Janeiro de 2022. Disponível em:< https://www.
bis.org/fsi/publ/insights39.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2022. 
2 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Annual Economic Report 2019. p. 56. Disponível em: <www.bis.org/
publ/arpdf/ar2019e.htm>. Acesso em 20 de julho de 2021.
3 Para mais informações, veja-se BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. BIS Annual Economic Report 2019. p. 
62. Disponível em: <www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.htm>. Acesso em 20 de julho de 2021.
4 QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs?  Oliver Wyman 
and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/
big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021. p. 15. 
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dos e na China5, que complementam suas 
atividades principais. A título de exemplo, 
Apple e Google oferecem carteiras digitais 
e estão expandindo para o setor de paga-
mento; a Amazon oferece empréstimos aos 
estabelecimentos comerciais que utilizam 
sua plataforma e recentemente celebrou 
uma parceria comercial com o Goldman 
Sachs nos Estados Unidos para expandir a 
oferta de produtos financeiros; o Facebook 
tinha planos de implementar o Diem, moe-
da digital que poderia ser transferida entre 
usuários de sua plataforma digital6.

O relevante êxito das big techs depende 
de seu modelo de negócio, que é capaz de 
possibilitar interações diretas com um gran-
de número de usuários, por meio das quais 
se coletam dados decorrentes das intera-
ções na plataforma. Com base na análise de 
big data, essas empresas exploram econo-
micamente as externalidades de rede gera-
das pelas plataformas,7 as quais permitem 
que as big techs atuem como gatekeepers, 
de modo a aproveitar sua posição dominan-
te em determinado mercado para exercer 
influência sobre seu funcionamento. Desse 
modo, elas conseguem ter controle sobre 
quem entra no mercado, quem recebe qual 
tipo de dado e como o mercado opera8.

A mudança impulsionada pela tecnologia 
e pela entrada de big techs e fintechs no 
setor financeiro trazem benefícios em curto 
e médio prazos aos consumidores9, como 
maior inclusão financeira, inovação e efi-
ciência. No entanto, também gera novos 
tipos de riscos, difunde a responsabilidade 
dos atores e transfere os riscos para fora 
do perímetro regulatório. A escala global 
das big techs apresenta desafios adicionais 
referentes à concentração de poder de mer-
cado e proteção de dados do consumidor, 
além de, possivelmente, riscos à estabilida-
de financeira. 

O trabalho se justifica na medida em que a 
crescente atuação dessas empresas de tec-
nologia no setor financeiro impõe diversos 
desafios regulatórios, pois as big techs con-
tam com uma ampla base de usuários, têm 
alcance global e interconectividade em suas 
redes. Alguns desses desafios regulatórios 
estão associados ao escopo de atuação dos 
bancos centrais e dos reguladores do siste-
ma financeiro, como a mitigação de riscos 
financeiros, a supervisão da resiliência ope-
racional do sistema bancário e a proteção 
dos consumidores. No entanto, existem ou-
tros riscos regulatórios intersetoriais, como 
questões concorrenciais, proteção de dados 

5 Alibaba é o exemplo mais proeminente de comércio eletrônico na China, lançou em 2003 Taobao como um e-commerce 
de consumo e adicionaram Alipay a esse modelo em 2004 como uma plataforma de pagamentos online. Desde então, 
Alipay renomeada para AntFinancial em 2014 alcançou uma posição proeminente ao oferecer uma variedade de 
produtos financeiros que contemplam: pagamentos, gestão de ativos, empréstimos, seguros e classificação de crédito. 
PADILLA, Jorge. DE LA MANO, Miguel. Big Tech Banking. 4 de dezembro de 2018. p. 4. Disponível em:  https://ssrn.com/
abstract=3294723. Acesso 25 de julho de 2021. 
6 Op. Cit.  2020. p. 21
7 A estrutura das big techs é caracterizada por externalidades de rede naquilo que se denomina na literatura econômica 
de mercado de dois lados. Um mercado de dois lados pode ser entendido como um mercado no qual uma ou várias 
plataformas permite(m) a interação entre dois ou mais tipos de usuários finais e por meio de uma estratégia de 
precificação diferenciada para cada um de seus usuários é capaz de aumentar o volume das transações totais da 
plataforma. A partir do momento que as big techs alcançam um número expressivo de usuários nos dois lados da 
plataforma, os efeitos de rede se potencializam, de modo a acelerar seu crescimento e aumentar seus retornos em 
escala. Pragmaticamente, cada usuário adicional cria valor para os outros, na medida em que mais vendedores atraem 
mais compradores, e vice-versa, além dos dados que são gerados, os quais são analisados para fins de aprimoramento 
dos serviços oferecidos e atração de um maior número de usuários. Para mais informações sobre mercados de dois lados 
e externalidades de rede, consultar: ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Two-sided markets: an overview. Institut d’Economie 
Industrielle Working Paper, 2004
8 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS; FINANCIAL STABILITY INSTITUTE. FSI briefs nº 12: Big techs in finance: 
regulatory approaches and policy options. Março 2021.p. 3 Disponível em: <https://www.bis.org/fsi/fsibriefs12.htm>. 
Acesso em 15 de setembro de 2021. 
9 DE LA MANO, Miguel; PADILLA, Jorge. Big tech banking. Journal of Competition Law & Economics, v. 14, n. 4, p. 494-
526, 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3294723.
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e privacidade, cibersegurança e resiliência 
dos sistemas operacionais, entre outros.

Assim, faz-se necessário o desenvolvimento 
de pesquisas que aprofundem os seguintes 
questionamentos: como essas empresas se 
enquadram na estrutura da regulação finan-
ceira?; como a regulação financeira deve se 
adaptar a essa crescente participação das 
big techs no mercado de pagamentos para 
se proteger dos eventuais riscos associados 
(risco sistêmico, concorrencial, prudencial, 
vazamento de dados, riscos cibernéticos 
etc.)?; essas empresas deveriam estar sujei-
tas às mesmas exigências regulatórias im-
postas às instituições financeiras (os limites 
prudenciais estabelecidos como a exigência 
de capital mínimo e de depósitos compul-
sórios)?; como os reguladores devem lidar 
com eventuais dificuldades para monitorar 
e mitigar o risco sistêmico?

Dessa forma, este policy paper tem por 
objetivo apresentar o movimento de ex-
pansão da atuação das big techs no setor 
financeiro, com enfoque no mercado de 
pagamentos. Além disso, pretendem-se 
endereçar perspectivas regulatórias para 

esse segmento, de modo a remediar e pre-
venir potenciais riscos da atuação dessas 
empresas, capazes de trazer instabilidade 
ao sistema financeiro e ocasionar even-
tuais prejuízos aos consumidores. Por fim, 
o relatório examina se a atual estrutura e 
instrumentos regulatórios disponíveis no 
mercado de pagamentos brasileiro endere-
çam as preocupações anticompetitivas por 
manter aberto o mercado de pagamentos.

O trabalho está organizado da seguinte ma-
neira. Na seção 2, será realizada a descrição 
do movimento de expansão das big techs 
ao setor financeiro e apresentado um ma-
peamento da atuação dessas empresas de 
tecnologia no setor financeiro, assim como 
serão analisadas as estratégias de parceria 
com instituições financeiras tradicionais para 
o desenvolvimento de suas atividades. Na 
seção 3, discutimos brevemente sobre o ce-
nário regulatório das big techs no mercado 
de pagamentos no Brasil e no exterior. Por 
fim, serão analisados os principais desafios 
e riscos da perspectiva regulatória, assim 
como endereçadas algumas propostas para 
lidar com alguns dos problemas impostos 
pelas big techs no mercado de pagamentos.
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2.1 BIG TECHS IN BANKING: A ENTRADA DAS BIG 
TECHS NO SETOR FINANCEIRO

2. A EXPANSÃO DAS BIG TECHS
NO SETOR FINANCEIRO

Nesta seção, pretende-se analisar o movi-
mento de expansão das big techs ao setor 
financeiro. Em seguida, faremos um mapea-
mento da capacidade delas de incorporar 

A transformação tecnológica no setor fi-
nanceiro tem impulsionado o surgimento de 
novos modelos de negócios. As empresas 
de tecnologia financeira (fintechs) surgi-
ram na última década, oferecendo soluções 
inovadoras no setor que viabilizaram maior 
concorrência, melhorias na experiência dos 
usuários e serviços a preços mais acessíveis. 

Mais recentemente, as big techs também 
vêm entrando no setor financeiro, dado seu 
potencial de oferecer produtos e serviços 
mais direcionados ao atendimento das ne-
cessidades dos clientes por meio da análise 
de dados agregados (big data). Só que, ao 
contrário das fintechs, essas plataformas têm 
ampla base de usuários, alcance global, mar-
ca com boa reputação e representatividade, 
grande disponibilidade de recursos financei-
ros e acesso ao mercado de capitais10.

O Conselho de Estabilidade Financeira (Fi-

nancial Stability Board – FBS) definiu as big 
techs como “grandes empresas com plata-
formas digitais estabelecidas e uma ampla 
rede de usuários”11 (FSB, 2019). Por sua vez, 
o relatório da Oliver Wyman, em conjunto 
com a International Banking Federation (IB-
FED), considerou que essa definição deveria 
ser ampliada para compreender o modelo 
de negócios das big techs como a criação 
de um ecossistema por meio do qual as big 
techs prestam serviços financeiros e não fi-
nanceiros como parte de um conjunto muito 
mais amplo de plataforma12.

A entrada das big techs no setor financeiro 
se deu, primeiramente, por meio do merca-
do de pagamentos, em particular na China, 
onde as soluções de tecnologia para paga-
mentos por dispositivos móveis se difundi-
ram amplamente. Lá, as duas big techs do-
minantes (Alipay e Tencent) detêm, juntas, 
94% do market share dos mobile payments13.

10 DE LA MANO, Miguel; PADILLA, Jorge. Big tech banking. Journal of Competition Law & Economics, v. 14, n. 4, p. 
494-526, 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3294723.
11 FINANCIAL STABILITY BOARD. Big tech in finance: market developments and potential stability implications. 
2019. Disponível em: <https://www.fsb.org/2019/12/bigtech-in-finance-market-developments-and-potential-financial-
stability-implications/>. Acesso em 20 de julho de 2021. 
12 QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs? Oliver Wyman 
and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/
big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021.
13 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Regulating big techs in finance. Bis Bulletin nº 45. 2021. Disponível 
em: <https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2021.

serviços financeiros e como isso tem se 
dado de modo operacional, além de escla-
recer os possíveis riscos e desafios regula-
tórios dessa expansão. 
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Para fins de análise deste trabalho, consi-
deram-se big techs as principais empre-
sas de tecnologia, as quais são chamadas 
de Gafas (Google, Amazon, Facebook e 
Apple)14 e, especificamente no mercado 
asiático, BAT (Baidu, Alibaba e Tencent)15. 
No entanto, não se deve considerar as Ga-
fas um grupo homogêneo, tendo em vista 
que cada empresa apresenta um modelo 
de negócio e uma cultura organizacional 
própria16. Além disso, é importante ressal-
tar que existem diferenças regionais signi-
ficativas e que, até o presente momento, 
não emergiu nenhum modelo globalmente 
dominante de oferecimento de serviços fi-
nanceiros pelas big techs.

As big techs prometem ganhos de eficiên-
cia e podem contribuir de maneira relevan-
te para a ampliação da inclusão financeira, 
além do aprimoramento operacional da 
prestação de serviços financeiros. Em parti-
cular, podem reduzir os custos de transação 

e melhorar a tomada de decisões ao dispor 
de um conjunto de dados mais abrangente 
do que aquele a que os incumbentes nor-
malmente têm acesso, por meio da análise 
de big data, que permite verificar o histórico 
bancário e outras informações de preferên-
cias de consumo dos usuários.

Não obstante, a atuação das big techs no 
setor financeiro impõe desafios que se es-
tendem além do domínio da regulação fi-
nanceira. Elas têm potencial de ocasionar 
concentração de poder de mercado em 
razão das vantagens proporcionadas pela 
sua ampla base de usuários, aumentando 
preocupações concorrenciais e ligadas à 
privacidade e à segurança de dados. Es-
ses novos desafios estão fora do escopo 
tradicional da missão central dos bancos 
centrais, que, no entanto, podem interferir 
em sua missão institucional de assegurar 
a estabilidade monetária, a integridade e 
bom funcionamento do sistema financeiro17.

2.2 CAPACIDADE DAS BIG TECHS DE INCORPORAR 
SERVIÇOS FINANCEIROS

O modelo de negócios das big techs está 
centrado na operação de ecossistemas di-
gitais de produtos e serviços interconec-
tados. Suas operações, majoritariamente, 
se concentram em áreas como comércio 
eletrônico (Alibaba e Amazon), buscas na 
internet (Baidu e Google) e mídias sociais 
(Tencent e Facebook). Além disso, em razão 

14 Considera-se, para os fins deste trabalho, as empresas de tecnologia “GAFAs” (Google, Amazon, Facebook e Apple) 
porque são as empresas de tecnologia que mais tem demostrado mais interesse em prestar serviços financeiros ou 
oferecer soluções no mercado financeiro. Outras empresas de tecnologia como Microsoft e Netflix não se enquadram 
na análise proposta neste policy paper. 
15 NASCIMENTO, Louise. Big techs: a entrada das empresas de tecnologia no setor financeiro. p. 94. In: EROLES, PEDRO 
(Coord.). Fintechs, bancos digitais e meio de pagamento. Aspectos regulatórios das novas tecnologias financeiras 
vol. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2020. 
16 SMITH, Tom; GERADIN, Damien. Maintaining a level playing field when Big Tech disrupts the financial services sector. 
European Competition Journal, p. 1-39, 2021.
17 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Regulating big techs in finance. Bis Bulletin nº 45. 2021. Disponível em: 
https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2021.
18 A Amazon Web Services é um dos atores dominantes, no que tange a cloud computing, principalmente para instituições 
financeiras, para as quais atua em áreas como administração de riscos, sistemas bancários e análise de dados.

dos recursos tecnológicos de que dispõem, 
algumas big techs também se tornaram pro-
vedoras de serviços de tecnologia da infor-
mação e infraestrutura digital, como cloud 
computing e análise de dados,18 mas suas 
atividades não têm se limitado a tais seto-
res e têm avançado, cada vez mais, para os 
serviços financeiros. 
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As diferenças observadas entre regiões, es-
truturas de mercado e segmentos de pro-
dutos financeiros geram uma mistura de 
modelos de interação das big techs com 
as instituições financeiras tradicionais. Na 
maioria das vezes, as big techs oferecem 
serviços financeiros em mercados ou seg-
mentos não tão explorados ou explorados 
de maneira ineficiente – ou seja, em seg-
mentos com baixa penetração de incum-

bentes. Com menos frequência, entram nos 
serviços financeiros para competir direta-
mente com os incumbentes, em segmentos 
do mercado financeiro nos quais estes já 
têm penetração significativa.

As grandes empresas de tecnologia também 
podem atuar como investidores em institui-
ções financeiras ou fintechs, às vezes adqui-
rindo-as diretamente – por meio de operações 

Fonte: Adaptado de BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS; FINANCIAL STABILITY INSTITUTE.
FSI briefs nº 12: Big techs in finance: regulatory approaches and policy options. Março 2021.  Tabela 1, p. 3 

Figura 1 - Serviços financeiros oferecidos pelas big techs

Quanto à receita das big techs, os serviços 
de tecnologia da informação ainda são os 
que geram maior contribuição. Em rela-
tório técnico, o BIS expôs que 46,2% da 

receita advém do referido setor; 21,6%, do 
consumo de bens; 11,3%, de finanças; 14,8%, 
de serviços de comunicação; e 6,1%, de ou-
tras atividades.19

19 Para fins de elaboração dos referidos dados, incluíram-se na amostra as empresas Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, 
Baidu, Facebook, Grab, Kakao, Mercado Libre, Rakuten, Samsung e Tencent. Os percentuais foram baseados nas receitas 
totais de 2018, advindos de estudos da S&P Capital. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Annual Economic 
Report, 2019, p. 56. Disponível em: www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e.htm. Acesso em: 20 jul. 2021.
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de M&As –, como a aquisição da tradicional 
seguradora Cathay Insurance pelo Alibaba20. 
Em relatório recentemente publicado pelo  
Financial Stablity Institute (FSI), consta-
tou-se que, a despeito das preocupações 
históricas sobre aquisições de instituições 
financeiras por sociedades empresárias 
não financeiras (non-financial companies – 
NFCs), diversos bancos centrais e autorida-
des concorrenciais ao redor do mundo têm 
permitido a aquisição de instituições finan-
ceiras por empresas de tecnologia.

O relatório ressalta que essa mudança de 
abordagem reflete uma visão de que a tec-
nologia e as inovações na prestação de ser-
viços financeiros podem ajudar a contribuir 
para melhorias aos consumidores. Assim, 
várias big techs e fintechs obtiveram habili-
tação para o desenvolvimento de atividades 
bancárias. Em algumas jurisdições asiáticas, 
foram introduzidas no sistema regulatório 
licenças específicas para bancos digitais, 
enquanto em outras (Reino Unido) houve 
maior simplificação do processo de licencia-
mento ou demonstração de maior abertura 

para considerar que empresas de tecnolo-
gia pudessem obter licenças específicas de 
instituições financeiras21.

Mais comuns são as parcerias ou joint  
ventures. Nos casos em que as big techs 
operam por meio de parcerias e/ou joint 
ventures com incumbentes e oferecem 
seus serviços financeiros em colaboração 
com entidades financeiras, a depender da 
estruturação do oferecimento do serviço, 
podem não precisar de nenhuma licença 
específica22,  como é o caso da parceria 
Apple-Goldman Sachs. As big techs po-
dem atuar ainda como fornecedoras para 
incumbentes, fornecendo-lhes serviços 
especializados, como computação em nu-
vem, análise de dados, segurança ciberné-
tica, entre outros23. Algumas das ativida-
des financeiras exercidas pelas big techs 
e conhecidas publicamente até o momen-
to desta publicação estão descritas a se-
guir, mas é importante destacar que pode  
haver eventual modificação das informações, 
a depender dos projetos de expansão das  
empresas mencionadas.

2.2.1 Google

O Google oferece sua carteira digital, o 
Google Pay, desde 2015. Ela é oferecida em 
inúmeros locais, incluindo Estados Unidos, 
Reino Unido e países da União Europeia. 
Em setembro de 2021, o Google lançou sua 
conta Plex nos Estados Unidos, uma conta 
bancária móvel integrada ao Google Pay. As 
Contas Plex serão oferecidas por 11 institui-
ções financeiras e cooperativas de crédito, 

incluindo contas correntes e de poupança 
sem mensalidade e sem encargos obriga-
tórios de contratação de cheque especial 
ou exigência de saldo mínimo24. Ela está 
sendo oferecida nos sistemas operacionais 
Android e iOS.

No final de 2018, o Google obteve uma licença 
(das autoridades irlandesas) para operar 

20 Fonte: https://www.cbinsights.com/research/insurance-tech-asian-internet-giants/.
21 FINANCIAL STABILITY INSTITUTE. FSI Insights on policy implementation nº 39: Gatekeeping the gatekeepers: when 
big techs and fintechs own banks – benefits, risks and policy options. Janeiro de 2022. Disponível em:< https://www.
bis.org/fsi/publ/insights39.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2022.
22 “Partnerships in payments, for example, feature a range of approaches. Big techs may provide banks with the technology 
for tokenising credit cards and making contactless payments (eg Apple and Google), or facilitating international money 
transfers (eg Baidu and Tencent)”. In: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS; FINANCIAL STABILITY INSTITUTE. 
FSI briefs nº 12: Big techs in finance: regulatory approaches and policy options. Março 2021. p. 7
23 QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs?  Oliver Wyman 
and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/
big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021.
24 Fonte: https://blog.google/products/google-pay/reimagined-pay-save-manage-expenses-and-more/.
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2.2.2 Apple

A Apple oferece sua carteira digital, a Apple 
Pay, desde 2014,28 em países como Estados 
Unidos, Reino Unido e alguns da União Eu-
ropeia. Nos Estados Unidos, disponibiliza o 
Apple Cash desde 2017, o qual permite aos 
usuários enviar, receber e solicitar dinheiro 
de outras pessoas por meio do iMessage.29 
Além disso, lançou seu cartão de crédito, 
o Apple Card, em parceria com a Goldman 
Sachs e o Mastercard, em agosto de 2019. 
O cartão tem taxa zero, fornece cashback 
diário e mensal, dá opções de parcelamen-
to para compras de produtos da Apple e 
permite a precificação de juros em tempo 
real, com base na análise de gastos da car-
teira digital dos consumidores. O Goldman 

Sachs fornece os principais serviços ban-
cários, incluindo realização de balanços, 
aprovações de pedidos de solicitações de 
emissão de cartões em tempo real, avalia-
ção de crédito algorítmica e pagamento, 
liquidação e autenticação. Isso permite à 
Goldman Sachs explorar a base de clientes 
da Apple e se beneficiar da projeção de 
marketing e branding proporcionado pela 
associação com a marca da big tech. Além 
disso, a parceria com a Mastercard garan-
te a ampla aceitação do Apple Card em 
diferentes estabelecimentos comerciais. 
Abaixo, a ilustração da cadeia de valor do 
Apple Card.

25 A licença foi concedida pelo Banco Central da Irlanda em dezembro de 2018. Fonte: http://registers.centralbank.ie/
FirmRegisterDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C178423&register=61.
26 A licença foi concedida pelo Banco da Lituânia em dezembro de 2018. Fonte: https://www.lb.lt/en/news/google-
granted-an-electronic-money-institution-licence-in-lithuania.
27 Fonte: https://blog.google/products/google-pay/send-money-loved-ones-abroad/.
28 A Apple anunciou, em 8 de fevereiro de 2022, o recurso tap to pay (toque para pagar), por enquanto disponível apenas 
nos Estados Unidos, que permitirá a estabelecimentos comerciais usarem o smartphone para realizar pagamentos via 
cartões de débito e crédito, assim como outras carteiras digitais, por aproximação, sem a necessidade de um terminal 
de pagamento, a conhecida maquininha. Isso inclui, a princípio, os cartões emitidos por corretoras de criptoativos, 
como Coinbase e Crypto.com, em parceria com bandeiras como Visa e Mastercard. Para mais informações, ver:
https://www.apple.com/newsroom/2022/02/apple-unveils-contactless-payments-via-tap-to-pay-on-iphone/. Acesso 
em: 10 fev. 2022. 
29 Fonte: https://support.apple.com/apple-cash. Acesso em: 8 fev. 2022.

como provedor de serviços de iniciação de 
pagamentos (Pisp) em toda a União Europeia, 
o que significa que poderia começar a ofe-
recer serviços de iniciação de pagamentos.25 
Além disso, obteve uma licença de emissor 
de moedas eletrônicas das autoridades litua-
nas, que lhe permite emitir e resgatar dinheiro 
eletrônico, bem como prestar serviços de pa-
gamento em toda a União Europeia.26

Além disso, os usuários do Google Pay nos 
Estados Unidos poderão enviar dinheiro 
para usuários do Google Pay na Índia e em 
Cingapura, graças a uma nova integração 
com Western Union e Wise. Está atualmente 
em fase de implementação a extensão do 
serviço para pessoas em mais de 200 países 
e territórios por meio da Western Union e 
para mais de 80 países por meio da Wise.27
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Fonte: Adaptado de QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob.  
Big Banks, Bigger Techs? Oliver Wyman and International Banking Federation. 2020. Disponível em: 
<https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de 

novembro de 2021. Box Case study: partnership model in payments. Tabela da página 23.

Figura 2 - Ilustração da cadeia de valor do Apple Card

2.2.3 Facebook/Meta Platforms

A Diem Association, iniciativa antes conhe-
cida como Libra e apoiada pelo Facebook/
Meta Platforms, era um projeto para emissão 
de uma moeda digital por meio da tecnolo-
gia blockchain.30 A Associação Diem estava 
em processo de solicitação de uma licença 
de sistema de pagamento junto à Autorida-
de Supervisora do Mercado Financeiro Suíça 
(Finma), mas, em 12 de maio de 2021, foi 
anunciado que o Facebook/Meta havia reti-
rado o pedido de licença e transferido suas 
operações para os Estados Unidos.31 Com a 
mudança, a proposta inicial era emitir uma 
stablecoin lastreada em dólares americanos 
em parceria com o Silvergate Capital, uma 
instituição financeira estatal da Califórnia.

Em novembro de 2021, porém, as autorida-
des do Banco Central dos Estados Unidos  
(Federal Reserve) emitiram um relatório sobre 
a stablecoin no qual consideraram que a legis-
lação deve exigir que elas sejam emitidas por 
instituições financeiras depositárias, sujeitas à 
supervisão e à regulação. As autoridades do 
Federal Reserve ressaltaram a preocupação 
com a possível concentração excessiva de 
poder econômico das big techs na emissão 
de stablecoins32. Por fim, em 1 de fevereiro de 
2022, a Diem Association anunciou a venda 
de seus ativos para a Silvergate Capital por 
US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,05 bilhão). 
Com isso, a big tech encerrou o projeto de 
emissão de moeda digital.33 O Facebook tem 
uma licença de emissor de moeda eletrônica 
das autoridades irlandesas.34

30 Fonte: https://www.diem.com/en-us/. Em 2019, o Facebook havia adquirido a Chainspace, uma pequena startup de 
blockchain fundada por pesquisadores da University College London.
31 Fonte: https://www.cnbc.com/2021/05/12/facebook-backed-diem-is-moving-from-switzerland-to-the-us.html.
32 FEDERAL RESERVE. Report on stablecoins. Novembro de 2021. Disponível em: https://home.treasury.gov/system/
files/136/StableCoinReport_Nov1_508.pdf. Acesso em dezembro de 2021.
33 Fonte: https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/26/moeda-virtual-de-zuckerberg-desmorona-sob-pressao-
regulatoria.ghtml. Acesso em: 26 jan. 2021. 
34 A licença foi concedida pelo Banco Central da Irlanda em julho de 2018. Disponível em: http://registers.centralbank.
ie/FirmRegisterDataPage.aspx?firmReferenceNumber=C148215&register=63
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2.2.4 Amazon

Desde 2007, a Amazon oferece o Amazon 
Pay, seu serviço de processamento de pa-
gamentos on-line, nos Estados Unidos, no 
Reino Unido e em alguns países da União 
Europeia, além de ofertar empréstimos 
para pequenas e médias empresas desde 
2011 nos Estados Unidos, no Reino Unido 
e em alguns outros países. No entanto, em 
junho de 2020, anunciou uma nova parce-
ria com o Goldman Sachs para começar 
a oferecer linhas de crédito a pequenas 
e médias empresas que oferecem seus 
produtos na plataforma de e-commerce.35 
Desde março de 2018, também oferece um 
cartão de débito recarregável no México36. 
Em setembro de 2020, expandiu sua linha 
de cartões de crédito para incluir um em-
presarial no Reino Unido37. Em novembro 
de 2021, a Amazon anunciou que proibiria 
a utilização do cartão da Visa para compras 
em sua plataforma, em razão das altas tari-
fas de transação cobradas pela bandeira. No 
entanto, em janeiro de 2022, as empresas 
chegaram a um acordo, e a Amazon mani-
festou que não deixará de aceitar cartões 
de crédito Visa emitidos pelo Reino Unido.38

É possível constatar algumas das 
estratégias básicas de negócios utilizadas 
pelas Gafas com base na descrição acima 

35 Fonte: https://www.cnbc.com/2020/06/10/amazon-and-goldman-sachs-unveils-small-business-credit-lines-up-to-1-
million.html.
36 Fonte: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-mexico/amazon-launches-first-debit-card-in-mexico-e-
commerce-push-idUSKCN1GP35A.
37 Fonte: https://business.amazon.co.uk/en/discover-more/blog/american-express-credit-card.
38 Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/business/amazon-suspende-proibicao-de-cartoes-de-credito-visa-emitidos-
no-reino-unido/
39 Fonte: http://www.thfund.com.cn/en/. Acesso em 04 de fevereiro de 2022.
40 Em março de 2021, o Banco Central aprovou as Resoluções BCB n° 80/2021 e nº 81/2021, apresentando novas 
diretrizes sobre a constituição, a autorização de funcionamento e as obrigações regulatórias exigidas pelo Banco 
Central para as instituições de pagamento.

da atuação dessas empresas no setor 
financeiro. Ao que tudo indica, ainda há 
pouco interesse das big techs em atividade 
de front-end de bancos comerciais, 
bancos de investimento e concessão de 
empréstimos de longo prazo. Na China, 
as big techs têm alguma presença na 
gestão de ativos (asset management), 
mas o objetivo principal ainda é oferecer 
suporte aos seus serviços financeiros de 
varejo. Por exemplo, a Ant Financial detém 
51% da Tianhong Asset Management, que 
administra o fundo do mercado de ativos 
para Alipay, visando principalmente 
clientes de varejo.39

Essa abordagem direcionada permitiu que 
as big techs entrassem no mercado de pa-
gamentos com a obtenção de licenças es-
pecíficas (activity based licenses), como 
emissores de moeda eletrônica, iniciado-
res de pagamentos ou de instrumento de 
pagamento pós-pago, no caso do Brasil40. 
Em geral, as big techs restringiram seu es-
copo de atuação, pelo menos por ora, para 
se concentrar em atividades ou partes de 
cadeias do sistema financeiro que não apre-
sentasse altos custos regulatórios, focando 
principalmente no mercado de pagamentos.



12

2.3 POSSÍVEIS RISCOS DA ENTRADA DAS BIG TECHS 
NO SETOR FINANCEIRO

O modelo de negócios das big techs en-
volve uma ampla variedade de serviços 
prestados por meio de suas plataformas41. 
Os mercados em que essas plataformas 
digitais operam apresentam determinadas 
características econômicas que, quando 
combinadas, podem levar à monopolização. 
Essas características são: fortes efeitos de 
rede – quanto mais pessoas usam um pro-
duto, mais atraente ele se torna para outros 
usuários –; economia de escala e escopo – 
quanto maior o volume da produção, menor 
se tornam os custos proporcionais de pro-
dução (custo marginal) –; custos marginais 
próximos de zero – o custo de atendimento 
a outro consumidor é próximo de zero –; 
retornos altos e crescentes do uso de dados 
– quanto mais dados se controlam, melhor 
o produto –; baixos custos de distribuição 
que permitem alcance global.

Segundo um estudo publicado pelo Stigler 
Center for the Study of the Economy and 
the State42 a conjunção dessas caracterís-
ticas no mercado de plataformas digitais 
implica uma tendência à concentração de 
mercado, de modo que um entrante prova-
velmente enfrentará dificuldades em supe-
rar as barreiras à entrada nos mercados em 
que as big techs atuarem. Portanto, consi-
dera-se que a análise de dados, as externa-
lidades de rede e as atividades entrelaçadas 
(conhecidas pela sigla DNA, que significa 
data, network e activities) constituem as 
principais características dos modelos de 
negócios das big techs.

A oferta de serviços financeiros pelas big 
techs complementa e potencializa suas ati-
vidades comerciais. O exemplo típico são os 
serviços de pagamento, que facilitam tran-
sações seguras em plataformas de e-com-
merce ou possibilitam o envio de dinheiro 
para outros usuários nas redes sociais. As 
transações de pagamento também geram 
dados que detalham a rede de ligações en-
tre os participantes dessa relação. Esses da-
dos podem ser usados tanto para aprimorar 
as relações comerciais já existentes – por 
exemplo, publicidade direcionada – quanto 
para desenvolver outros serviços financei-
ros, como pontuação de crédito.

As sinergias provocadas de DNA nas big 
techs variam consideravelmente, a depen-
der das atividades principais desenvolvidas 
pela empresa e do tipo de dados coletados. 
Aquelas big techs com presença dominan-
te no comércio eletrônico coletam dados 
de fornecedores, como vendas e lucros, 
combinando informações sobre finanças e 
hábitos do consumidor. Por sua vez, big te-
chs com foco em mídias sociais têm dados 
sobre indivíduos e suas preferências, assim 
como sua rede de conexões. Por fim, de-
ve-se mencionar que as big techs que têm 
como atividade central busca e pesquisa 
normalmente contam com uma ampla base 
de usuários e podem inferir suas preferên-
cias com base em suas pesquisas on-line.

Por um lado, o DNA das big techs pode con-
tribuir para a redução de algumas ineficiên-
cias do setor financeiro, ligadas à prestação 

41 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Annual Economic Report 2019. p. 62. Disponível em: <www.bis.org/
publ/arpdf/ar2019e.htm>. Acesso em 20 de julho de 2021.
42 ZINGALES, Luigi; LANCIERI, Filippo Maria. Stigler Committee on Digital Platforms: Policy Brief. Stigler Center 
for the Study of the Economy and the State, 2019.Disponivel em: < https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/
news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report>. Acesso em 04 de fevereiro de 2022.
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de serviços, com a possível diminuição dos 
custos de informações e de transação, au-
mentando, dessa forma, a inclusão financeira. 
Por outro, há de considerar que os elemen-
tos que caracterizam o modelo de negócios 
das big techs podem ocasionar o surgimento 
de novos riscos e falhas de mercado.

Em relatório anual de 2019, o BIS apontou 
preocupações sobre a potencial dominância 
de mercado e uso indevido de informações 
pelas big techs, considerando que, uma vez 
estabelecidas, as plataformas podem au-
mentar as barreiras de entrada de novos 
competidores. O relatório alerta ainda para 
a possibilidade de as big techs privilegia-
rem os próprios produtos e obter margens 
maiores, dificultando o acesso das institui-
ções financeiras a potenciais clientes por 
meio de suas plataformas43.

Cumpre mencionar outro tipo de risco asso-
ciado à atuação das big techs no setor finan-
ceiro que diz respeito ao uso anticompetitivo 
de dados. Dada a sua escala e o potencial 
de alcance global, as big techs têm a capa-
cidade de coletar grandes quantidades de 
informações com custos marginais próximos 
de zero. Isso dá origem a monopólios digi-
tais (ou “dataopólios”), tendo em vista que, 
em razão de sua posição dominante, as big 
techs podem criar práticas anticoncorren-
ciais, como a discriminação de preços. As 
plataformas podem usar os dados que de-

têm de um usuário não apenas para avaliar 
sua capacidade de pagamento na tomada de 
um empréstimo, mas também para identifi-
car se o mesmo tomador de crédito estaria 
disposto a pagar taxas mais elevadas.44

Além das questões concorrenciais relacio-
nadas com o uso de dados, há evidências 
empíricas que apontam que os algoritmos 
sofisticados das big techs, utilizados para 
processamento de dados pessoais, podem 
replicar de maneira sistemática condutas 
discriminatórias em relação às minorias, 
desencadeando efeitos socioeconômicos 
adversos e, inclusive, a exclusão financeira 
de determinados grupos sociais45.

Buckley, Arner, Zetzche e Selga (2019), 
apontam que o lado mais sombrio da trans-
formação financeira digital pode ocasionar 
instabilidade ao sistema financeiro, com a 
caracterização de riscos e desafios até en-
tão não contemplados pela regulação finan-
ceira tradicional46. Dessa forma, os autores 
compreendem que, no contexto da trans-
formação financeira digital, o tratamento 
regulatório tradicional não é mais suficiente 
nem apropriado para capturar toda a gama 
de riscos enfrentados.

Os autores categorizam a análise dos riscos 
em três áreas diferentes: cibersegurança e 
riscos de segurança da informação, a en-
trada das big techs no setor financeiro e 

43 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Annual Economic Report 2019. p. 67. Disponível em: <www.bis.org/
publ/arpdf/ar2019e.htm>. Acesso em 20 de julho de 2021.
44 “Big Tech companies are also very efficient in pricing given big data. They can divide a customer population into 
very fine subcategories – each charged a different price, representing the maximum price each individual is willing to 
pay. By extracting more of the consumer surplus from those willing to pay more, prices can also be reduced for those 
able to pay less, potentially creating a more inclusive offering. Yet such fine price discrimination may overlap with 
protected categories such as gender or race. Regulators need to balance innovation and efficiency with consumer 
protection that might dampen certain innovations”.Disponível em: <https://voxeu.org/article/policy-triangle-big-techs-
finance>. Acesso em 03 de fevereiro de 2022. 
45 SWEENEY, Latanya. Discrimination in online ad delivery. Communications of the ACM, v. 56, n. 5, p. 44-54, 2013. 
Disponível em: https://cacm.acm.org/magazines/2013/5/163753-discrimination-in-online-ad-delivery/fulltext. Acesso 
em 31 de janeiro de 2022. 
46 BUCKLEY, Ross P. et al. The Dark Side of Digital Financial Transformation: The New Risks of FinTech and the Rise of 
TechRisk. UNSW Law Research Paper, n. 19-89, 2019.
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novos riscos tecnológicos e necessidade 
de proteção de dados, sendo que a segu-
rança cibernética e o risco tecnológico se-
riam enquadrados como categorias de risco 
operacional, que complementam os riscos 
financeiros (tradicionais).

Além dos riscos apresentados neste  
policy paper, o relatório da Oliver Wyman 
e da International Banking Federation  

(2020) menciona ainda outros riscos 
que devem ser levados em considera-
ção para o desenvolvimento de políti-
cas públicas direcionadas às big techs, 
como o desfoque do perímetro regula-
tório, com o aumento de cross-border,  
cross-industry e atividade cross-entity, 
reduzindo a transparência sobre ris-
cos e fragmentando a responsabilidade  
entre players47. 

47 QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs? Oliver Wyman 
and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/
big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021. Box Case study: partnership model in payments. p. 23.
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3. CENÁRIO REGULATÓRIO DAS BIG TECHS

Não há tratamento regulatório específico 
para as big techs que atuam no setor fi-
nanceiro. Em vez disso, a regulação ten-
de a variar, a depender de seu modelo de 
negócios específico, em particular do tipo 
de atividades financeiras em que estão en-
volvidas. Isso significa que as grandes em-
presas de tecnologia estão sujeitas a uma 
combinação de regulações específicas do 

Sob a perspectiva da regulação financeira, as 
instituições tradicionais – bancos comerciais 
e múltiplos, sociedades de crédito, financia-
mento e investimento etc. – estão submeti-
das a determinadas exigências regulatórias,48 
de modo a assegurar a solidez das institui-

setor financeiro e, portanto, aplicáveis aos 
tipos de serviços fornecidos, como bancá-
rios, concessão de crédito ou pagamentos 
(regulação financeira), bem como leis e re-
gulamentações gerais que se aplicam a ati-
vidades financeiras e não financeiras (regu-
lações intersetoriais), conforme descritas na 
tabela abaixo, do relatório da Oliver Wyman 
e da International Banking Federation.

ções do sistema, conforme definido pelos 
reguladores de cada jurisdição. Essas regras, 
muitas vezes, refletem recomendações esta-
belecidas por meio de ações coordenadas 
de órgãos supranacionais, como o FSB e o 
Comitê de Supervisão Bancária do BIS.

48 A definição de instituição financeira no Brasil está prevista no art. 17 da Lei nº 4.595/1964 e conduz à exigência de prévia 
e específica autorização governamental para a pessoa jurídica que pretenda exercer as atividades ali consignadas.

FINANCE-SPECIFIC REGULATIONS

Financial stability Frameworks around systemic instituitions, recovery and resolution, and operational
resilience (to minimize contagion and systemic impact from institution failures)

Prudential

Conduct and
customer protection

CROSS-SECTOR OR HORIZONTAL REGULATIONS

Competition
and antitrust

Frameworks around collusion and cartels, market dominance and monopoly, control
and reporting over merger and acquisitions, and use of intellectual property

Data privacy
and management

Standarts on data secutiry, data sovereignty, data management (collection, retention, use),
and cross-sector or cross-border exchange or inoperability

Corporate
governance

Including standarts to perform adequate due diligence and know-your-customers
processes, manage AML and CFT risks, and prevent fraud and other economic crimes

Cyber security
and resilience Frameworks and standarts for minimum security requirements in critical infrastructures

Fonte: Adaptado de QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs?  Oliver 
Wyman and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/publications/big-
-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021. Box Case study: partnership model in payments. Tabela da página 26. 
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Há critérios estabelecidos para avaliação e 
classificação de instituições sistematicamen-
te relevantes em nível doméstico e global em 
que serão aplicadas exigências regulatórias 
adicionais de monitoramento e supervisão, 
como é o caso dos requerimentos específicos 
de relevância sistêmica doméstica (D-SIBs) e 
global (G-SIBs) estabelecidos em Basileia III49.  
Assim, as instituições relevantes normalmente 
são definidas com base em potenciais riscos de 
contágio para o sistema financeiro em caso de 
quebra ou insolvência bancária – por exemplo, 
tamanho, interconectividade e serviços pres-
tados à economia. Em geral, excluem-se dessa 
definição instituições não bancárias, (como as 
instituições de pagamento).

Além disso, instituições financeiras quase 
sempre se submetem também às exigências 
regulatórias prudenciais definidas pelos re-
guladores financeiros de cada jurisdição, que 
têm por objetivo gerenciar riscos e estabe-
lecer requerimentos mínimos de capital para 
minimizar os riscos decorrentes de suas ati-
vidades. Os requisitos prudenciais costumam 
ser aplicados com proporcionalidade, como 
é o caso da segmentação estabelecida pelo 
Banco Central do Brasil (BCB) das instituições 
supervisionadas no Sistema Financeiro Nacio-
nal (SFN), classificadas em cinco segmentos, 
de acordo com porte, atividade internacional 
e perfil de risco.50

Por fim, as instituições financeiras muitas 
vezes estão submetidas a exigências regu-
latórias de conduta para proteção dos con-
sumidores e à supervisão de suas atividades 
operacionais, conforme definido pelos regu-
ladores financeiros de cada jurisdição, que 
podem ser complementados por normas in-

49 No Brasil, a avaliação da importância sistêmica global (Iaisg) de instituições financeiras e exigências de capital 
mínimo são regulamentadas pela Resolução BCB nº 171/2021 e pela Resolução CMN nº 4.958/2021.
50 No Brasil, a regulamentação da segmentação do conjunto das instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil está regulamentada pela Resolução CMN nº 4.553/2017. Fonte: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/regprudencialsegmentaca.
51 PORTO, A. J. M.; Lima Junior, J. M.; SILVA, Gabriela Borges. Regulação Financeira em Debate (2017-2019). Volume 
I. 1. ed. Rio de Janeiro: , 2020. v. 1. p. 52-53.

tersetoriais de proteção ao consumidor – no 
caso do Brasil, o Código de Defesa do Con-
sumidor, por exemplo.

As instituições financeiras também estão  
sujeitas à regulação concorrencial, a de-
pender do que dispõe a legislação de cada  
jurisdição. No caso do Brasil, a Lei nº 12.529, 
de 2011, estrutura o Sistema Brasileiro de  
Defesa da Concorrência (SBDC), estabelece a  
estrutura organizacional do Conselho  
Administrativo de Defesa da Concorrência 
(Cade) e dispõe sobre prevenção e repressão  
às infrações contra a ordem econômica.

No que diz respeito à análise de atos de  
concentração envolvendo instituições  
financeiras, o Cade e o BCB assinaram um 
memorando de entendimentos estabelecen-
do que esses pleitos ficam condicionado à au-
torização de ambas as autarquias, nos termos 
do art. 10, inciso X, alíneas c e g, c/c do art. 
18; do §2º da Lei nº 4.595/1964; e do art. 88, 
§3º, da Lei nº 12.529/2011. Além disso, nos ca-
sos em que aspectos de natureza prudencial 
indicam haver riscos relevantes e iminentes 
à solidez e à estabilidade do sistema finan-
ceiro nacional, o BCB poderá aprovar unila-
teralmente atos de concentração envolvendo 
instituição financeira51.

Sobre aspectos ligados à proteção de dados, 
encontra-se em vigor, desde agosto de 2021, 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), que dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
sendo aplicável às big techs e a quaisquer 
outras pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, inclusive instituições financeiras.  
No que se refere à regulação financeira  
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aplicável às big techs, até a publicação deste  
policy paper, não havia requisitos especí-
ficos de estabilidade financeira aplicados 
nem definição equivalente a instituições 
sistematicamente relevantes para empre-
sas não financeiras. Além disso, não há re-
quisitos prudenciais específicos aplicados 
às big techs, ainda que tais entidades pos-
sam estar sujeitas a exigências aplicáveis 
às licenças específicas concedidas para de-
terminadas atividades, que variarão subs-
tancialmente em diferentes jurisdições. Do 
mesmo modo, não existe nenhum requisito 
específico de proteção aos consumidores e 
dados aplicados às big techs, embora es-
tejam sujeitas às legislações de cada país 
sobre proteção de consumidores e dados. 

Em princípio, as big techs não são direta-
mente reguladas pelo BCB e, portanto, não 
se sujeitam à fiscalização dessa autoridade. 
Cumpre mencionar, contudo, que, quando 
desenvolvem atividades no setor de paga-
mentos, estão sujeitas à regulação dos ar-
ranjos de pagamentos, ficando vinculadas 
ao cumprimento dos próprios termos dos 
regulamentos dos arranjos de pagamento, 
que, por sua vez, são regulados pelo BCB, 
na medida do aplicável.

Como mencionado, as big techs entraram 
primeiro no mercado de pagamentos, ten-
do em vista que o setor adota uma abor-
dagem baseada majoritariamente em ati-
vidades (activity-based) que permitem às 
grandes empresas de tecnologia terem 
licenças específicas para realizar ativida-
des financeiras regulamentadas ou pres-
tar serviços em parceria com instituições 
financeiras que atendam aos requisitos 
regulatórios. As exigências regulatórias 
para essas licenças variarão de acordo 
com a jurisdição. Nos Estados Unidos,  

atividades ligadas a pagamentos são regidas 
por requisitos de licenciamento de money  
transmitter, que definem normas sobre  
habilitação, porém esses requisitos podem 
variar consideravelmente, a depender do 
estado da federação. Para a União Europeia, 
os requisitos de licenciamento são regidos 
por regras que se aplicam a instituições de 
pagamento ou de moeda eletrônica.

A abordagem activity-based é fundamen-
tada no princípio de same activity, same 
regulation (mesma atividade, mesma re-
gulação). De acordo com esse princípio, 
a aplicação consistente de requisitos de 
licenciamento baseados em atividades 
(activity-based) garante a mitigação de 
inovações que visem à arbitrariedade re-
gulatória e à exploração de lacunas nas 
estruturas regulatórias52.

Em relatório divulgado em agosto de 
2021, o BIS destacou que uma estrutura de 
regulação baseada apenas na abordagem 
activity-based provavelmente ficará aquém 
de uma resposta adequada aos desafios 
de regulatórios e políticos impostos 
pela entrada das big techs no mercado  
de pagamentos53.

A separação dos serviços financeiros 
(unbundling) entre diversos participantes 
na cadeia da atividade ou do serviço 
financeiro prestado pelas big techs pode 
tornar pouco claro quem é responsável por 
qual risco ou atividade. Essa difusão da 
responsabilidade tem o potencial de reduzir 
os incentivos das big techs para a triagem 
e o monitoramento de consumidores e 
atividades, gerando comportamento de 
risco excessivo que poderia impactar a 
condição financeira ou a reputação das 
empresas financeiras envolvidas54.

52 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Regulating big techs in finance. Bis Bulletin nº 45. 2021. Disponível 
em: <https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2021.p.7.
53 Idem, 2021. p. 7.
54 Fonte: QUEST, Lisa; ELLIOTT Douglas; TALIENTE, Davide Taliente; HOOK, Jacob. Big Banks, Bigger Techs?  Oliver 
Wyman and International Banking Federation. 2020. Disponível em: <https://projects.iq.harvard.edu/fintechlaw/
publications/big-banks-bigger-techs>. Acesso em 14 de novembro de 2021.
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Por essas razões, Augustín Cartens (2021) 
defende que haveria espaço para en-
frentar os desafios regulatórios impostos  
pelas big techs com o desenvolvimento de 
regras baseadas em outra abordagem que 
tenha por enfoque a entidade que presta o  
serviço (entity-based approach), de  
maneira complementar aos requisitos  
baseados em atividades.55

Elementos de uma abordagem entity-based 
para big techs já estão sendo desenvolvi-
das em várias jurisdições importantes, em 
especial União Europeia, China e Estados 
Unidos. Essas iniciativas têm sido lideradas 
principalmente por autoridades da concor-
rência e pelo poder legislativo nesses paí-
ses, mas as questões enfrentadas por elas 
afetam diretamente a missão dos bancos 
centrais e dos reguladores financeiros.

Na União Europeia, a Lei de Mercados Digi-
tais (DMA) tem requisitos específicos sobre 
a conduta das empresas que são conside-
rados gatekeepers. Esses requisitos incluem 
obrigações de interoperabilidade, critérios 
de acesso e entrada a mercados, igualdade 
de tratamento de fornecedores e portabi-
lidade de dados. Na China, o Conselho de 
Estado, sobretudo o State Administration for 
Market Regulation (SAMR), emitiu diretrizes 
concorrenciais para “plataformas de inter-
net”, ao passo que o Banco Popular da China 
(PBC) introduziu regras específicas que im-
pedem práticas de prestadores de serviços 
de pagamento não bancários. Nos Estados 
Unidos, a Câmara dos Representantes do 
Subcomitê de Direito Antitruste, Comercial 

e Administrativo divulgou um relatório com 
recomendações para reduzir o comporta-
mento anticompetitivo das big techs56.

Hoje, a designação de “instituição financeira 
sistematicamente relevante” é aplicada qua-
se exclusivamente a instituições tradicio-
nais, como bancos comerciais. Em algumas 
jurisdições, existem processos formais para 
designar essas instituições como relevan-
tes. No entanto, o atual cenário regulatório 
não aborda o potencial impacto sistêmico, 
talvez global, das operações de big techs 
e de possíveis efeitos colaterais para o se-
tor financeiro e em todas as atividades que 
realizam. Por essas razões, o BIS recomen-
dou uma coordenação entre os diferentes 
reguladores financeiros e não financeiros, 
em nível nacional e global, para endereçar 
o possível enquadramento das big techs na 
regulação financeira.

Até agora, houve poucas ações regulatórias 
para além de outros domínios que não a con-
corrência. Uma exceção é a revisão da regu-
lamentação das holdings financeiras (FHCs) 
na China para exigir que todas as empresas 
que detenham dois ou mais tipos de insti-
tuições financeiras – não necessariamente 
incluindo um banco comercial – solicitem 
uma licença de FHC. O PBC também pode 
exigir a formação de uma FHC de acordo 
com os requisitos regulatórios macropruden-
ciais. Os FHCs estão sujeitos a requisitos de 
capital mínimo compatíveis com o nível da 
holding e suas subsidiárias financeiras, dis-
pondo de um mecanismo de reposição de 
capital e de medidas de resolução bancária –  
por exemplo, bail in. Essas regras visam 

55 “Therefore, the widely used slogan “same activity, same regulation” cannot constitute, by itself, the basis of the 
required regulatory reform. Activity-based regulations do not provide the full answer to all relevant policy challenges 
posed by big techs. We have to go one step further. ” Discurso proferido por Augustín Cartens no Webinar 
Conversations on Central Banking na Asia School of Business, “Public policy toward big techs in finance”, 27 Janeiro 
de 2021. Disponível em: <https://www.bis.org/speeches/sp210121.pdf>. Acesso em 06 de dezembro de 2021.
56 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Regulating big techs in finance. Bis Bulletin nº 45. 2021. Disponível 
em: <https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2021.p.7.
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garantir que os recursos de big techs ou 
suas subsidiárias estejam disponíveis,  
caso necessário.

Tendo em vista que não há requisitos 
específicos de estabilidade financeira 
aplicados às big techs, os bancos centrais 

poderiam avaliar a necessidade de 
desenvolver uma taxonomia para definir 
as big techs como instituições relevantes e 
a necessidade de introduzir salvaguardas 
específicas para garantir resiliência e 
integridade do sistema financeiro.

3.1 CENÁRIO REGULATÓRIO DAS BIG TECHS NO BRASIL

57 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estudo especial nº 89/2020: Fintechs de crédito e bancos digitais. Disponível 
em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE089_Fintechs_de_credito_e_bancos_
digitais.pdf. Acesso em 02 de janeiro de 2022.
58 No Brasil, a Apple Pay é compatível com Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco (cartões de crédito e débito Visa), 
BTG Pactual, Itaú, Nubank, Porto Seguro e Woop! Sicredi. O Google Pay, por sua vez, é compatível com Acesso Bank, 
Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banestes, BRBCard, BTG+, Digio, Neon, Next, Original, Porto Seguro, 
Woop Sicredi, XP Investimentos, entre outros.
59 NASCIMENTO, Loise. Big Techs: a entrada das empresas de tecnologia no setor financeiro. In: Fintechs, bancos 
digitais e meio de pagamento: aspectos regulatórios das novas tecnologias financeiras. Vol. 02. Coord. Pedro 
Eroles. Editora Quartier Latin. São Paulo, 2020. p. 103.

Pretende-se, nesta seção, apresentar a en-
trada das big techs no mercado de paga-
mentos brasileiro e discorrer sobre a regu-
lação do mercado de meios de pagamentos 
no Brasil, com enfoque nas modalidades de 
instituições de pagamentos, aplicáveis a big 
techs, fintechs e quaisquer outras institui-
ções que queiram atuar no setor.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que 
o arcabouço regulatório brasileiro não 
estabeleceu regulamentação específica 
sobre banco digital, não havendo essa 
modalidade específica entre os tipos de 
instituições bancárias autorizadas pelo 
BCB. Assim, na hipótese de constituição 
de um banco digital, a depender do mode-
lo de negócio que se deseja implementar, 
deve-se obter autorização para funciona-
mento como uma instituição financeira – 
banco comercial, banco de investimento 
ou banco múltiplo –, ou, se for o caso, 
como instituição de pagamento57.

Entre as inovações nos meios de paga-
mento que têm possibilitado a entrada nas 
big techs no Brasil, as carteiras digitais se 

destacam.58 As carteiras digitais são soft-
wares oferecidos aos clientes na forma de 
aplicativos para smartphones, computa-
dores e outros meios digitais que possi-
bilitam a prestação de serviços de meios 
de pagamento prestados pela internet. As 
empresas que oferecerem esses serviços 
não necessariamente precisam ser insti-
tuição financeira ou de pagamento, mas 
precisam ter compatibilidade com contas 
de depósito bancário, contas digitais e/
ou instrumentos – cartões pré-pagos, de 
crédito e débito – que integrem arranjos 
de pagamentos. É possível, por meio das 
carteiras digitais, realizar compras e pa-
gamentos diretamente em máquinas – as 
conhecidas maquininhas de cartão –, bem 
como transferir dinheiro para carteiras di-
gitais de outras pessoas. Esse modelo de 
pagamento é possível pela aplicação da 
tecnologia que permite pagamentos por 
aproximação, a near field communication 
(NFC), conhecida também como con-
tactless, ou QR Code59.

De acordo com o Banco Central, um arranjo 
de pagamento é um conjunto de regras que 
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têm como objetivo disciplinar serviços de 
pagamento. Conforme as definições da Lei 
nº 12.865/13, o ecossistema dos arranjos é 
composto da seguinte forma:

• Arranjo de pagamento – Conjunto de 
regras e procedimentos que disciplina a 
prestação de determinado serviço de pa-
gamento ao público, aceito por mais de 
um recebedor, mediante acesso direto por 
usuários finais, pagadores e recebedores 
(Lei 12.865/2013, art. 6º, I).

• Instituições de pagamento – Pessoa jurí-
dica que viabiliza transações comerciais ou 
financeiras e movimentação de recursos, 
no âmbito de um arranjo de pagamento, 
sem a possibilidade de conceder emprés-
timos e financiamentos a seus clientes (Lei 
12.865/2013, art. 6º, III).

• Instituidor de arranjo de pagamento/ban-
deiras – Pessoa jurídica responsável pelo ar-
ranjo de pagamento e, quando for o caso, 
pelo uso da marca associada a este. Entre as 
principais bandeiras, estão Visa, Mastercard, 
Elo, American Express, Hipercard, UnionPay 
e Interlink (Lei 12.865/2013, art. 6º, II).

• Conta de pagamento – Conta de registro 
em nome do usuário final para executar os 
pagamentos (Lei 12.865/2013, art. 6º, IV).

• Instrumento de pagamento – Dispositivo 
para iniciar uma transação de pagamento 
(Lei 12.865/2013, art. 6º, V). 

Em resumo, o arranjo conecta pessoas e 
cria condições para que realizem transa-
ções financeiras entre si. Em 30 de março 
de 2020, foi editada a MP nº 930/2020, 
posteriormente convertida na Lei nº 

14.031/2020, que trata, entre outros assun-
tos, da alteração da Lei nº 12.865/2013, com 
a finalidade de promover aprimoramentos 
na legislação relativa à prestação de servi-
ços de pagamentos, no âmbito de arranjos 
de pagamentos integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB).

Em relatório, o BCB descreveu as fintechs 
como empresas que adentram o mercado 
financeiro, fazendo uso de tecnologia e de 
plataformas on-line, além de atuarem ofe-
recendo serviços digitais aos clientes. As 
categorias mais comuns dessas empresas 
que estão presentes no universo supervisio-
nado pelo BCB são as instituições de paga-
mento e as sociedades de crédito direto60. 
Portanto, é possível e recorrente que as big 
techs se insiram no mercado de pagamen-
tos brasileiro por meio das instituições de 
pagamento e de suas modalidades. 

A princípio, a Circular nº 3.885, de 26 de 
março de 2018, previa três diferentes mo-
dalidades de instituições de pagamento. 
Contudo, exercendo sua competência re-
guladora, o BCB aprovou a Resolução nº 
24/2020 e, posteriormente, a Resolução nº 
80/2021, que trouxeram ao setor de paga-
mentos uma quarta modalidade, que, como 
as três anteriores, também pode ser utiliza-
da pelas big techs como porta de entrada 
para sua atuação no mercado de pagamen-
tos nacional. Dessa forma, uma instituição 
de pagamento pode atuar no Brasil como:
 
1) Emissor de moeda eletrônica – Institui-
ção de pagamento que gerencia contas do 
tipo pré-pagas e disponibiliza transação 
que envolva o ato de pagar ou transferir, 
com base em moeda eletrônica depositada 
nessa conta anteriormente.

60 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estudo Especial nº 88/2020: As Instituições de Pagamentos e seus modelos de 
negócios. 2019. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE088_Institui-
coes_de_pagamento_e_seus_modelos_de_negocio.pdf>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2022. 
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61 No âmbito do processo administrativo, classificou-se o Facebook como um conglomerado de mídia social que inclui 
Instagram, WhatsApp, Messenger, entre outras redes sociais.
62 Por sua vez, nos autos do referido processo, a Cielo é classificada como uma empresa que atua na prestação de ser-
viços ligados a cartões de crédito, de débito e outros meios de pagamento, incluindo serviços de credenciamento de 
estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços; o aluguel, a instalação e a manutenção de terminais eletrô-
nicos; a coleta de dados e o processamento de transações eletrônicas e manuais.

2) Emissor de instrumento de pagamento 
pós-pago – Gerencia conta de pagamento 
do tipo pós-paga e disponibiliza transação 
de pagamento com base nessa conta.

3) Credenciador – Instituição de pagamento 
que, apesar de não gerenciar conta, habilita 
recebedores para a aceitação de instrumen-
to e participa do processo de liquidação das 
transações como credor perante o emissor.

4) Iniciador de transação de pagamento 
– Instituição de pagamento que presta 
serviço de iniciação de transação, não 
podendo gerenciar conta ou deter os fundos 
transferidos. Cumpre a função de conectar 
usuários a bancos ou instituições em que 
os primeiros mantêm contas transacionais, 
proporcionando maior facilidade em 
transferências ou pagamentos. O iniciador 
de transação de pagamento alcança seus 
objetivos por meio de parcerias com os 
referidos bancos e instituições. 

Disciplinando os processos de autorização 
relacionados ao funcionamento das IPs, a 
Resolução BCB nº 81/2021 estabeleceu, ao 
longo dos nove incisos de seu artigo 2º, os 
requisitos necessários ao funcionamento 
das instituições prestadoras de serviços de 
pagamentos. Cada modalidade tem limi-
tes operacionais próprios para autorização,  
necessária para que as atividades possam 
ser desempenhadas. 

De acordo com a referida Resolução, os 
requisitos para a atuação das instituições 
iniciadoras de transações de pagamento 
em nova modalidade de serviço são apenas 
parte daqueles necessários à concessão 

para o funcionamento de outras institui-
ções de pagamento. Entre os quais, des-
tacam-se a sustentabilidade do modelo de 
negócio; o conhecimento, pela administra-
ção, do ramo do negócio, do segmento, da 
dinâmica de mercado, das fontes de re-
cursos, do gerenciamento das atividades 
e dos riscos; a atenção às exigências míni-
mas de capital e de patrimônio previstas 
em regulamentação vigente.

Dessa forma, as estratégias das big techs 
para entrar no mercado de pagamentos têm 
sido a de parcerias com IPs ou IFs, a exem-
plo do que ocorre com Google Pay, Apple 
Pay, Paypal e Samsung Pay. Além disso, a 
nova modalidade de iniciador de transação 
de pagamento oferece novas possibilidades 
e consideráveis vantagens regulatórias.

Essa foi a estratégia utilizada pelo 
WhatsApp (Facebook)61 para dar início às 
suas atividades no mercado de pagamentos 
brasileiro. Assim, foi firmado um acordo 
entre o Facebook, a empresa Cielo S.A62 – 
que atuaria como credenciadora no arranjo 
de pagamento –, a Visa e a Mastercard, como 
instituidoras de arranjos de pagamentos, 
viabilizando pagamentos diretos por meio 
do aplicativo de mensagem WhatsApp.

Em 17 de junho de 2020, contudo, a su-
perintendência geral do Cade instaurou 
denuncia ex officio para apurar a parceria 
mencionada. Dias depois, foram destaca-
dos pela mesma superintendência, por meio 
do Despacho nº 665/2020, os potenciais 
impactos negativos provenientes da referi-
da operação e determinada a instauração 
de processo administrativo para apuração 
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do ato de concentração. No dia 23, por 
meio do Despacho SG nº 672/2020 e sob 
a afirmação de verificação de prováveis ou 
iminentes prejuízos irreversíveis no plano 
concorrencial, a superintendência geral de-
terminou a suspenção integral das opera-
ções do WhatsApp Pay no Brasil.

Quanto aos mercados afetados pela opera-
ção, estabeleceu-se a aplicabilidade daque-
le referente ao credenciamento (adquirên-
cia) de transações, em que a Cielo atua e é 
avaliada pelo Conselho do Cade,63 seja no 
que tange ao controle de concentrações, 
seja em sede de controle de condutas.64

Argumentou-se que o Whatsapp (Face-
book) tem uma base de milhões de usuá-
rios no Brasil, o que poderia garantir um 
poder de mercado significativo com sua 
entrada no setor de pagamentos, visto o 
grau de penetração que a nova funcionali-
dade teria. Tal base seria de difícil criação 
ou replicação por concorrentes da Cielo, 
sobretudo se o acordo envolver exclusivi-
dade entre elas.

Mais tarde, a pedido das requerentes, foi 
reconsiderada a medida cautelar antes im-
posta. As empresas argumentaram que o 
Facebook não teria de garantir os volu-
mes mínimos de transações capturadas, 
volumes capturados ou usuários, o que não 
faria a Cielo deixar de atuar em outros ca-
nais de captura de transações ou explorar 
outras parcerias. Além disso, o Facebook 
não teria incentivos para contratar servi-
ços apenas da Cielo, não havendo restri-
ções para as credenciadoras concorren-

tes fornecerem ao Facebook os mesmos 
serviços prestados pela empresa parceira. 
Para mais, argumentou-se que o arranjo 
de pagamento não se comporta como um 
sistema fechado de pagamento, possibili-
tando agregar outros agentes atuantes na 
cadeia de instrumentos de pagamento, o 
que reduz os riscos apontados na decisão.

Dessa forma, entendeu-se que os requisitos 
legais do fumus boni iuris e do periculum in 
mora não mais estavam presentes, concluin-
do-se pela revogação da medida cautelar.

Quanto ao Banco Central do Brasil, ape-
nas em 30 de março de 2021 foi concedida 
autorização para o funcionamento de dois 
arranjos de pagamento classificados como 
abertos de transferência, de depósito e pré-
-pago, domésticos, instituídos pela Visa do 
Brasil Empreendimentos Ltda. (Visa) e pela 
Mastercard Brasil Soluções de Pagamen-
to Ltda. (Mastercard), bem como de uma 
instituição de pagamentos na modalidade 
iniciador de transações de pagamentos pela 
Facebook Pagamentos do Brasil Ltda.

Em 22 de julho de 2021, o Banco Central 
aprovou a Resolução BCB nº 118/2021, pro-
pondo mudanças na regulamentação do 
Pix, com o estabelecimento de novo pro-
cedimento para iniciar um Pix por meio de 
serviço de iniciação de transação de pa-
gamento nos casos em que o participante 
tem todas as informações do usuário rece-
bedor, de modo a permitir que o comércio 
on-line e aplicativos de mensagens como o 
WhatsApp possam utilizar os serviços de 
pagamentos instantâneos.

63 No ato de concentração nº 08700.006345/2018-29, o Cade firmou precedente sobre a elevada participação de mer-
cado pela Cielo no mercado nacional de credenciamento e captura de transações, em percentual superior a 40% com 
base no número de terminais, o que constitui a ocupação de maior fatia de mercado em 2017, indicando a presença 
inequívoca de poder de mercado pela empresa.
64 Em outro processo administrativo do mesmo órgão, a Cielo firmou um requerimento de TCC nº 08700.005212/2018-
35 (Inquérito Administrativo nº 08700.001860/2016-51) visando cessar as práticas de discriminação e criação de difi-
culdades para o funcionamento de credenciadoras concorrentes, dificultando a livre concorrência nesse mercado, por 
conta de sua posição.
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Diante de tal contexto, vê-se que o Cade 
rapidamente reformou sua decisão cautelar 
frente aos esclarecimentos trazidos pelas 
empresas no âmbito do processo adminis-

trativo. Contudo, o BCB manteve a veda-
ção até final de março de 2021, quando 
concedeu autorização para o funcionamen-
to das empresas.

3.2 DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O FUTURO

A rápida expansão da atuação das big te-
chs no mercado financeiro apresenta vários 
desafios regulatórios. Alguns são variações 
de temas familiares que estão no escopo 
tradicional dos bancos centrais e de regu-
ladores financeiros, como a mitigação de 
riscos, a supervisão da resiliência opera-
cional e a proteção dos consumidores. No 
entanto, evitar o risco sistêmico e possíveis 
desafios impostos pelas big techs ao siste-
ma financeiro exigirá dos reguladores uma 
compreensão de monitoramento mais siste-
mática com base nos modelos de negócios 
dessas grandes empresas de tecnologia. 

Por parte das autoridades, além dos pro-
blemas referentes à estabilidade financei-
ra, existem outros desafios decorrentes da 
potencial concentração excessiva de poder 
de mercado e questões relativas à proteção 
de dados. Esses novos riscos estão fora do 
escopo tradicional dos bancos centrais, mas 
podem interferir em sua missão de manter 
o equilíbrio monetário, assim como a inte-
gridade e o bom funcionamento do sistema 
de pagamentos. 

Este policy paper pretendeu analisar o 
movimento de expansão das big techs ao 
mercado financeiro e os desafios impostos 
para os bancos centrais em sua atividade 
de supervisão, em especial no que se refere 
ao sistema de pagamentos. Demarcações 
tradicionais que separam a abrangência de 
competência dos reguladores financeiros 
das autoridades concorrenciais podem fi-
car confusas no caso da atuação das big 
techs no mercado financeiro. Regulações 
que foram formuladas com base em ris-

cos específicos de estabilidade financeira 
podem ser inadequadas para lidar com a 
combinação única de preocupações polí-
ticas originadas pelas big techs.

A ascensão das big techs aponta a rapidez 
com que a inovação digital pode revolucio-
nar os mercados e exercer pressão competi-
tiva sobre os atores estabelecidos. Isso pode 
gerar ganhos de eficiência e inclusão finan-
ceira, particularmente em mercados emer-
gentes e economias em desenvolvimento, 
mas também gera preocupações para os re-
guladores, com trade-offs entre objetivos de 
políticas públicas que envolvem estabilidade 
financeira e integridade do mercado, eficiên-
cia e concorrência, além de privacidade de 
dados e proteção ao consumidor.

Os trade-offs entre os objetivos de políti-
cas públicas exigem maior coordenação 
regulatória. Em nível doméstico, há ne-
cessidade de mais coordenação entre as 
autoridades nacionais que supervisionam 
a concorrência, a regulação financeira e 
a proteção dos dados dos consumidores.  
À medida que a economia digital se expan-
de internacionalmente, há necessidade de 
coordenação de regras e padrões que pre-
servem o interesse público. A estrutura atual 
para regular os serviços financeiros segue uma 
abordagem baseada em atividades (activity  
based approach), na qual os prestadores 
de serviços financeiros devem ter licen-
ças para linhas de negócios específicas. 
Faz-se necessário o desenvolvimento de 
mais pesquisas que aprofundem a possi-
bilidade de enfrentar os novos desafios 
impostos pelas big techs desenvolvendo  
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regras específicas baseadas em entidades  
(entity based approach), conforme propos-
to em várias jurisdições, em especial União 
Europeia, China e Estados Unidos.

Por fim, há de considerar a necessidade de 
adoção de uma nova abordagem pelos ban-

cos centrais que leve em consideração as 
características particulares das big techs – 
como escala, ampla base de clientes e acesso 
a grandes quantidades de dados – e a possi-
bilidade de classificar essas empresas como 
relevantes, sujeitando-se, portanto, a deter-
minadas exigências regulatórias prudenciais.
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