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ABERTURA E COMENTÁRIOS INICIAIS

No dia 11 de março de 2022, ocorreu, excepcionalmente de modo virtual, a 13ª reunião do 
Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (NEASF), or-
ganizado pelo 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 da regulação do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), por meio de pesquisas e análises que permitam diagnosticar gar-
galos e vislumbrar oportunidades de aperfeiçoamento do setor financeiro no Brasil. O NEASF 
possui uma composição multistakeholder, com participação de membros da academia, do 
mercado e do governo. Por meio de debates em mesas-redondas, os membros do núcleo 
discutem temas relevantes da regulação do SFN, colaborando para uma compreensão mais 
ampla do setor, suas tendências, riscos, lacunas e implicações.

O tema escolhido para a 13ª reunião do NEASF foi “Assimetria regulatória entre instituições 
financeiras e fintechs”.

Um dos debates centrais atualmente no Sistema Financeiro Nacional (SFN) se refere ao que se 
intitula assimetria regulatória. Esse fenômeno ocorre quando diferentes agentes concorrem no 
mesmo subsistema regulado, mas se veem submetidos a regulações diferentes, assimétricas1.

O tema ganhou relevância com a repercussão do embate entre instituições financeiras e 
fintechs (particularmente, instituições de pagamentos). Por um lado, argumenta-se que as 
instituições financeiras estariam sujeitas a exigências regulatórias mais rígidas em compa-
ração com outros agentes que atuam no mercado financeiro. Nessa linha, sustenta-se que 
o fomento à competitividade e os incentivos para a diminuição das barreiras de entrada no 
mercado financeiro podem ter ocasionado tratamento regulatório desproporcional entre ins-
tituições que prestam essencialmente os mesmos serviços, mas que se submetem a regimes 
regulatórios diferenciados. Logo, determinados modelos de negócios poderiam amplificar 
riscos à estabilidade e à higidez do SFN, que não estariam sendo tratados de maneira ade-
quada pela regulação.

Por outro lado, sustenta-se que as atividades desempenhadas pelas fintechs não represen-
tariam os mesmos riscos que as instituições financeiras e, portanto, não haveria justificativas 
para o estabelecimento de uma regulação simétrica entre as instituições financeiras e as 
fintechs. Ademais, a imposição de requerimentos mais rigorosos acarretaria custos de con-
formidade maiores às fintechs, gerando um desincentivo à inovação e à competitividade no 
Sistema Financeiro Nacional.

1 GUERRA, S. Regulação estatal e novas tecnologias. Interesse Público, v. 100, 2016.



A fim de contribuir para o debate e compreender diferentes perspectivas sobre a discus-
são, a presente reunião foi estruturada da seguinte maneira: (i) distinção entre assimetria 
regulatória e regulação assimétrica, tendo por enfoque os aspectos teóricos relacionados 
com regulação; (ii) visão econômica sobre regulação assimétrica, pautada na perspectiva 
econômica; a sessão abordou as atividades desempenhadas pelos participantes e os pos-
síveis riscos à estabilidade do SFN; e (iii) aspectos tributários operacionais da regulação 
assimétrica, que tratou da necessidade de regular, sob uma ótica funcional, e de repensar a 
tributação aplicável à atividade desempenhada por instituições financeiras e/ou fintechs no 
Sistema Financeiro Nacional.

As manifestações por integrantes dos quadros da Fundação Getulio Vargas e por convida-
dos que participaram da reunião representam, exclusivamente, a opinião dos seus autores, 
e não necessariamente a posição institucional da FGV.
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DISTINÇÃO ENTRE ASSIMETRIA 
REGULATÓRIA E REGULAÇÃO ASSIMÉTRICA

A primeira sessão tratou sobre a perspectiva 
teórica do conceito de assimetria regula-
tória. Na Teoria da Regulação, compreen-
de-se “assimetria regulatória” como regras 
diferenciadas para atores de um mesmo se-
tor ou de uma mesma cadeia setorial2, que 
pode, entre outros objetivos, favorecer a 
entrada de novos participantes em deter-
minado mercado para corrigir um cenário 
de concorrência imperfeita3. Assim, “assime-
tria regulatória” refere-se àquelas situações 
em que o ordenamento jurídico admite a 
exploração de uma atividade em regimes 
jurídicos/regulatórios distintos4. 

No contexto dessa discussão teórica, foi 
apontada, de maneira preliminar, a distinção 
entre “assimetria regulatória” e “regulação 
assimétrica”, com a advertência de que o 
primeiro termo poderia remeter, de maneira 
equivocada, à ideia de arbitragem regulató-
ria, que ocorre quando um agente econômico 
pode optar por determinado regime jurídico 
não em razão da natureza dos serviços pres-
tados, mas em função do regime regulatório, 
mais benéfico para si. 

Em sentido diverso, o termo “regulação as-
simétrica” seria utilizado mundialmente pela 
Teoria da Regulação, em todos os merca-
dos, e na origem do termo “regulação” está 
uma ideia de equilíbrio. Para compreender 
de que maneira essa regulação assimétrica 
se transpõe aos mercados, resgatou-se uma 

análise da etimologia do vocábulo “simetria”, 
que tem origem grega e consiste na reunião 
de “sym” (junto), com “metría” (que tem a 
mesma medida), de modo que na origem da 
palavra está a noção de uma regulação para 
atividades com características similares. 

Foram apresentados pressupostos para o 
estabelecimento do que se entenderia por 
simetria regulatória, dentre os quais, ressal-
taram-se que: (i) deveriam se tratar de ati-
vidades iguais, sem diferença de natureza, 
sem barreiras, não havendo distinção de ris-
co, inclusive sistêmico; e (ii) que todas as 
empresas deveriam conseguir concorrer em 
condições de igualdade. 

No entanto, pontuou-se que uma regulação 
completamente simétrica é pouco provável 
em um cenário de mercados imperfeitos. 
Dessa forma, optou-se por adotar a expres-
são “regulação assimétrica” por entender 
que esta mostra-se mais precisa ao trans-
mitir a ideia de que as diferenças de trata-
mento normativo possuem uma justificativa 
fundamentada nas falhas de mercado, sendo 
necessária a atuação de um agente regulador 
para mitigá-las de maneira proporcional. 

Na sequência, ressaltou-se que a regulação 
assimétrica tem por base legal a própria 
Constituição Federal, tanto em seu preâm-
bulo e no art. 5º5, quanto em dispositivos do 
Título VII, que tratam sobre a Ordem Econô-

2 MARQUES NETO, F. de A.; ZAGO, M. F. Limites das assimetrias regulatórias e contratuais: o caso dos aeroportos. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 1, 2018, p. 175-201.
3 FRISON-ROCHE, M.-A. Asymmetry: asymmetric regulation/ asymetry of information. Jounal et Regulation & Compliance. 
Disponível em: < https://thejournalofregulation.com/en/article/asymetrie-regulation-asymetrique-asymetrie-dinform/>. 
Acesso em: 16 de abril de 2022.
4 LYON, T. P.; HUANG, H. Asymmetric regulation and incentives for innovation. Industrial and corporate change, v. 4, n. 4, 
1995, p. 769-776.
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade
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mica e Financeira, sendo destacado o papel 
do Estado como indutor da regulação. 

Foram citados alguns exemplos de regulação 
assimétrica como instrumento criador de um 
ecossistema colaborativo e incentivador da 
concorrência. Por exemplo, destacou-se que, 
na década de 1990, o setor de telecomunica-
ções passou por uma reestruturação, com a 
abertura do mercado para a concorrência e 
a saída do Estado da prestação direta desses 
serviços. Alguns operadores ficaram com a 
rede (infraestrutura e clientela) já existente, 
e, para neutralizar essa vantagem competiti-
va, ficaram sujeitos a exigências regulatórias 
de universalização e continuidade do servi-
ço. Estabeleceu-se uma regulação assimétri-
ca aos operadores entrantes, para garantir 
maior competitividade no setor de telecomu-
nicações. Dessa forma, os operadores entran-
tes atuavam sob o regime de “autorização”, 
por meio do qual não estariam submetidos à 
regulação de tarifas e às mesmas obrigações 
que os operadores que atuam sob o regime 
de “concessão”. 

Nesse sentido, foi mencionado que a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) adota 
o conceito de “poder de mercado significati-
vo” para determinar a aplicação de algumas 
obrigações aos operadores (conforme, por 
exemplo, a Resolução Anatel nº 600/2012, 
alterada pela Resolução Anatel nº 694/2018). 

Referiu-se, ainda, ao unbundling como outro 
caso bem-sucedido de regulação assimétrica. 
Nesse sentido, o unbundling consiste no de-
ver de compartilhamento de redes, que pode 
ser feito entre as operadoras de telefonia e as 
prestadoras de serviço local, permitindo que 
haja maior alcance por parte dos clientes e 
maior concorrência no setor. Com isso, teriam 

sido criadas as condições para a superação 
do monopólio e a possibilidade de ingresso 
de novas concorrentes no mercado, sendo o 
órgão regulador responsável por determinar 
as condições para que isso ocorresse. 

Ao se mapearem os casos exitosos de re-
gulação assimétrica, foram mencionados 
ainda os setores elétrico, aéreo, ferroviário 
e portuário. Considerando as diferenças de 
natureza, risco e atuação dos agentes, foi 
pontuado que a regulação assimétrica seria 
capaz de promover a competição, por meio 
do estabelecimento de uma “vantagem com-
petitiva artificial” normativamente definida 
em benefício de determinadas categorias e 
em detrimento de outras.

No setor financeiro, foi citado como exem-
plo de equilíbrio gerado pela regulação as-
simétrica o tratamento diferenciado entre 
as instituições de pagamento e as institui-
ções financeiras, o que seria justificado pelo 
fato de estas apresentarem especificidades 
e riscos próprios, de modo que mereceriam 
uma regulação mais rígida. Nesse sentido, 
destacou-se que somente as instituições fi-
nanceiras podem realizar intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios 
ou de terceiros, nos termos do artigo 17 da 
Lei nº 4.595/19646. Isso significa dizer que as 
instituições financeiras podem criar moeda 
(escritural), meio de sistema de reservas fra-
cionárias, uma vez que admite-se que estas 
mantenham apenas uma fração desses de-
pósitos em reserva no Banco Central (BCB), 
podendo emprestar o restante, razão pela 
qual diz-se que o total de moeda na econo-
mia é um múltiplo da base monetária7.

Em decorrência dessa função econômica es-
pecífica e fundamental para o funcionamen-

6 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou 
privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
7 PINHEIRO, A.; SADDI, J. Direito. Economia e Mercados, Elsevier, 2005, p. 449.
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to da economia de mercado, as instituições 
financeiras se submeteriam a um regime re-
gulatório mais rígido em comparação com 
outros agentes do mercado financeiro. As-
sim, foi citada a captação de linhas de crédi-
to especiais durante o período de pandemia 
da Covid-19 como exemplo característico da 
distinção entre instituições de pagamento e 
instituições financeiras. Nesse contexto, foi 
discutida a necessidade de separar o que é 
atividade de instituição de pagamento e o que 
é atividade de instituição financeira e se ela 
se relacionaria com a Consulta Pública 788. 

Pontuou-se ainda o exemplo do sandbox re-
gulatório, como um tipo de assimetria regu-
latória para induzir inovações, uma vez que 
experimentos com a regulação mais benéfica 
para novos entrantes no mercado financeiro 
gerariam novos modelos no setor de forma a 
aprimorar a eficiência da economia. Ademais, 
foi exposto que a autoridade monetária bra-
sileira vem caminhando no sentido de induzir 
esses modelos proporcionais de regulação e 
incentivar a inovação financeira e tecnológica.

Também foi debatida a possibilidade de 
adoção de um teste de efetividade das po-
líticas públicas para verificar a efetividade 
das assimetrias regulatórias. Além disso, 
mencionou-se a importância da análise de 
impactos econômicos para investigar os ce-
nários possíveis, mitigar eventuais questões 
relacionadas com o aumento de concorrên-
cia no Sistema Financeiro Nacional e colo-
car o surgimento de novas tecnologias na 
pauta de discussões. Foi ressaltado, ainda, 
que as instituições de pagamento trazem 
novos negócios para as instituições finan-
ceiras, como é o caso dos clientes que não 
acessavam o sistema, mas estão unindo-se 
a elas dentro dos conglomerados, o que 
demonstraria a existência de complementa-
riedade e cooperação entre as instituições, 
além da competição.

Para ilustrar, foi comentada a média do re-
torno sobre ativos (ROA) dos três maiores 
bancos privados do Brasil, evidenciando que, 
apesar da concorrência com as instituições 
de pagamento, esses valores se mantêm es-
táveis, o que parece um indício de que a re-
gulação está sendo bem-sucedida. O mesmo 
também ocorreria com o retorno sobre pa-
trimônio (ROE) e a margem de lucros.

Em seguida, foi salientado que o crescimento 
das instituições de pagamento não tem rela-
ção com a questão da regulação, até porque o 
crescimento das instituições de pagamento é 
um fenômeno mundial, ao passo que as regula-
ções de instituições de pagamento e financei-
ras não são homogêneas ao redor do mundo. 
Nesse cenário, o crescimento das fintechs não 
é uma particularidade do mercado brasileiro e 
não se deve apenas à regulação.

Por fim, foram levantados dois temas que ain-
da parecem pouco destacados na academia 
brasileira: (i) a assimetria para considerar o 
poder de mercado das plataformas de tecno-
logia, as quais são globais e trazem conside-
rável risco sistêmico; e (ii) as criptomoedas. 

Então, foi salientado que a existência de 
regulações assimétricas é um fato que tem 
fundamento, o que não significa que elas 
não precisem ser tratadas com base em 
suas eventuais vantagens ou desvantagens. 
Contudo, há várias regulações que não são 
assimetrias, mas deficiências estruturais do 
nosso mercado, que também precisam ser 
tratadas porque imporiam a determinadas 
instituições perda de competitividade e de 
eficiência. Assim, uma boa regulação assimé-
trica se fundamentaria na busca pelo equi-
líbrio de mercado, o que tem sido alvo de 
atenção do BCB. 

Nessa linha, apontou-se que o grande desafio 
para a regulação assimétrica é a profunda 

8 Consulta Pública realizada em 2020 que “divulga conjunto de propostas normativas que harmonizam o tratamento 
prudencial aplicável aos serviços de pagamento”. Ela deu origem às Resoluções BCB nº 197, 198, 199, 200, 201 e 202.
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transformação que o SFN vem atravessando, 
o que seria fruto de uma evolução tecnoló-
gica e de mudança no comportamento do 
consumidor, mas também de um regulador 
muito ativo nessa direção. Sob tal perspec-
tiva, é provável que, em um futuro próximo, 
o sistema financeiro seja profundamente di-
ferente do tradicional, o que foi considerado 
algo positivo que, em tese, não deveria ser 
limitado artificialmente. Contudo, a presença 
de ineficiências pode fazer com que o alvo 
de regulação do Sistema Financeiro Nacional 
deixe de ser atingido se não forem considera-
das a busca por competitividade e eficiência 
e as necessidades do consumidor.

Para que esse objetivo seja alcançado, foi 
mencionado que seria fundamental ter em 
mente que, hoje, há natureza de riscos distinta, 

combinações diferentes dentro de uma mes-
ma instituição e até ausência de combinação 
de perfis de risco diferenciada. No entanto, 
a regulação tradicional de segmentação não 
coaduna com esse sistema financeiro, pois foi 
pensada com base na estrutura de grandes 
conglomerados verticalizados. As vantagens 
dessa nova regulação que já vem sendo pen-
sada pelo BCB seriam: (i) o tratamento de 
riscos específico; (ii) a permissão para que os 
incumbentes trabalhem na mesma arena de 
inovação, que é diferente da estrutura bancá-
ria tradicional; (iii) a resolução da parte das 
ineficiências; e (iv) a possibilidade de colocar 
sob a regulação as big techs e outras institui-
ções que hoje estão à margem do Sistema Fi-
nanceiro Nacional e que talvez devessem ser 
controladas, considerando a natureza das ati-
vidades que exercem no mercado financeiro.
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VISÃO ECONÔMICA SOBRE A REGULAÇÃO 
ASSIMÉTRICA

Na sequência, foi exposto o Modelo de Dia-
mond e Dybvig9 para dar início à análise da 
potencial assimetria regulatória baseada na 
ótica econômica. O modelo debatido parte 
da teoria dos jogos para explicar os reflexos 
da ação de dois tipos de pessoas em dois 
momentos de tempo, de modo que há pes-
soas que precisam de recursos imediatos e 
outras que podem aguardar para usufruir 
desses recursos no futuro. Com isso, buscou-
-se explicar como as instituições financeiras 
carreariam recursos de agentes superavitá-
rios para os agentes deficitários mantendo 
os passivos mais líquidos que os ativos. Foi 
discutido que essa função, de transformar a 
maturidade das instituições financeiras, jus-
tificaria a regulação que lhes é imposta, ao 
passo que as instituições de pagamento, por 
não fazerem essa atividade e, naturalmente, 
não estarem expostas aos riscos dela decor-
rente, merecem, portanto, tratamento regu-
latório diverso. Nesse contexto, os bancos 
centrais realizariam um papel regulatório, 
permitindo que “investidores com demanda 
por liquidez realizem as suas aplicações por 
meio dos bancos comerciais, em vez de ad-
quirir títulos diretamente nos mercados de 
capitais”, e, no caso do Brasil, o BCB faz o 
papel de emprestador de última instância.

Com isso, foi pontuado que os agentes pa-
cientes possuem condições de esperar para 
utilizar os recursos em momento futuro, pre-
ferindo investir. Nesse contexto, o regime de 
reservas fracionárias exsurge como uma for-
ma de os bancos concederem empréstimos 
com valores superiores aos que possuem em 

caixa, o que geraria uma iliquidez com po-
tencial para trazer riscos. Entre os principais 
riscos, destacou-se a possibilidade de corri-
das bancárias, visto que, se todos os pacien-
tes decidissem sacar seus recursos, o banco 
teria de liquidar ativos de longo prazo, cujo 
valor é menor do que as liabilities. 

Em síntese, concluiu-se que um sistema ban-
cário de reservas fracionárias pode, simulta-
neamente, prover seguros contra choques 
de liquidez dos agentes e induzir um mon-
tante ótimo de investimento na tecnologia 
de longo prazo. Assim, haverá um equilíbrio 
induzido por um sistema bancário com re-
servas fracionárias em que vai se gerar a me-
lhor alocação possível.

Dessa forma, foi explicitado que a emergên-
cia de um banco central adveio desse papel 
de provedor de liquidez em última instância 
para mitigar tais riscos e custos. Em outras 
palavras, foi esclarecido que um banco con-
segue utilizar o seu passivo para reconciliar 
as necessidades de liquidez imediata de seus 
clientes e investir em ativos de longo prazo.  
Contudo, essas medidas poderiam gerar um 
comportamento de maior risco por parte 
dos bancos. Assim, uma solução poderia ser 
a regulação prudencial ex-ante, ou seja, a im-
posição de regras de capital mínimo para as 
instituições financeiras.

Por outro lado, mencionou-se que institui-
ções de pagamento exercem atividade de 
natureza diversa, sendo exemplos de ati-
vidades que evidenciam essa diferença: (i) 

9 Modelo macroeconômico que representa uma teorização sobre ações de pessoas e instituições para prever comporta-
mentos sistêmicos e pensar como o regime de reservas fracionárias pode gerar uma alocação eficiente de recursos na 
economia, mas também coloca riscos de uma corrida bancária. Esse modelo foi proposto pelos autores no clássico artigo 
Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig. Journal of Political Economy,  v. 91, n. 3, 1983, p. 401-419.
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emissão de moeda eletrônica, que não ha-
veria transformação de maturidade nem a 
possibilidade de corrida bancária, tampouco 
contágio às outras instituições; (ii) captura 
de transações de pagamentos, em que há 
restrição de que, a cada instante, o montan-
te a pagar seja menor do que o montante a 
receber, e tampouco podem ser alavancados 
os recebíveis; (iii) Sociedade de Crédito Dire-
to (SDC), financiado por equity, as quais, em 
função de sua forma de financiamento, tam-
bém não apresentam os riscos mencionados.

No que tange aos conglomerados financei-
ros, foi discutida a possível preocupação de 
as instituições de pagamento e financeiras 
se unirem, o que, na visão dos presentes, não 
apresentaria nenhum risco composto, inde-
pendentemente de sua forma organizacio-
nal. Pois fora adotado o modelo no qual o 
risco somado equivaleria à soma dos riscos, 
tendo, então, efeito neutro do ponto de vis-
ta de risco sistêmico. Em resumo, uma orga-
nização em conglomerado não afetaria os 
riscos globais com os quais a sociedade e o 
mercado em geral se deparariam.

Como exemplo de uma assimetria regulató-
ria injustificada, foi mencionado que, apesar 
de as instituições financeiras empregarem 
um por cento da população economicamen-
te ativa no Brasil, elas seriam responsáveis 
por cerca de 27 por cento dos encargos tra-
balhistas. Uma segunda forma de ilustrar a 
assimetria que não possuiria uma razão, no 
viés dos presentes, justificável seria a dife-
rença de tratamento entre instituições brasi-
leiras, estrangeiras e cooperativas de crédito.

O debate prosseguiu, sendo pontuada a ne-
cessidade de diferenciar as diversas ativida-

des realizadas pelas instituições de paga-
mento, como a emissão de moeda eletrônica, 
Narrow Banking10 e outras atividades que 
não geram riscos semelhantes aos que as 
instituições financeiras oferecem e, portan-
to, já teriam sua regulação ajustada. Sobre o 
pós-pago, foi esclarecido que seria preciso 
separar a atividade de emissão de cartões da 
atividade de crédito com desembolso.

Também foi mencionado que, em geral, a 
inovação vem antes da regulação, e o regu-
lador é avesso ao risco. Entretanto, no caso 
da regulação financeira no Brasil, houve mui-
tas iniciativas nas quais o regulador cumpriu 
o papel de indutor (como ocorreu no caso 
da Lei nº 12.865/13). Esse tipo de atuação do 
regulador teria permitido inovações concre-
tas no mercado de pagamentos, como, por 
exemplo, o PIX.

Ademais, salientou-se que o papel da regu-
lação seria tentar garantir que as institui-
ções participantes do mercado financeiro 
internalizassem externalidades negativas 
decorrentes de suas atividades. Para tan-
to, poderia ser utilizado o princípio da re-
gulação baseada em atividades, o ququeal 
considera que as atividades semelhantes 
devem estar sujeitas a regras semelhantes 
(same risk, same regulation). Entretanto, tal 
princípio foi analisado em cotejo com outra 
vertente, que defende a regulação baseada 
no tipo de entidade (entity-based regula-
tion). Considerou-se que, no Brasil, o regula-
dor adota instrumentos tanto de regulação 
baseada em atividade quanto de regulação 
baseada na entidade. Como consideração 
final, foi pontuado que a regulação e tribu-
tação deveriam ter efeito neutro na estrutu-
ra de incentivos do SFN. 

10 “Em síntese, divide-se o sistema financeiro em dois grupos: bancos inteiramente garantidos (por meio de mecanismos de 
seguro-garantia, geralmente estatais) e bancos sem nenhum tipo de cobertura. Do ponto de vista regulamentar, estende-
se o seguro-garantia para uma parte do sistema financeiro que estaria menos vulnerável ao risco e à volatilidade, com 
a contrapartida de maior fiscalização e controle por parte do Banco Central. Obriga-se a instituição a comprar somente 
títulos públicos, nos quais os ativos são líquidos e certos e o passivo, portanto, absolutamente garantido.” SADDI, J. Notas 
sobre a crise de 2008: o modelo do Narrow Banking. Valor Econômico, 6/11/2008, p. A15.
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OS ASPECTOS REGULATÓRIOS OPERACIONAIS 
DA REGULAÇÃO ASSIMÉTRICA

O último ponto tratado na reunião foram 
os aspectos operacionais da regulação as-
simétrica. A abordagem foi iniciada com a 
demarcação da diferença de regulação e 
tributação, cujos arcabouços teóricos con-
ceituais são consideravelmente diferentes. 
Sob uma perspectiva funcional, indagou-se 
sobre o motivo que ensejaria a regulação e a 
exigência de um capital mínimo regulatório 
para as instituições financeiras. A resposta 
leva em consideração que o principal mo-
tivo de se regular seria a transformação de 
potenciais custos públicos em custos pri-
vados (internalização das externalidades), 
além de evitar riscos sistêmicos. Com base 
nisso, se partiria de um modelo de regulação 
prudencial em que vai ser atribuído ex-ante 
um capital regulatório dessas instituições, 
para tentar evitar que elas tenham proble-
mas que gerem custos para a sociedade. Foi 
ressaltado, ainda, que isso vale para outras 
normas que envolvam instituições financei-
ras, por exemplo, a liquidação extrajudicial, 
que é completamente distinta no caso de 
instituições não financeiras11.

Foi destacado que, depois da crise de 1929, 
todas as crises no mercado financeiro te-
riam envolvido a tentativa de as instituições 
financeiras retirarem riscos de seus balan-
ços (Off-Balance-Sheet Risk). Sendo assim, 
a regulação prudencial deveria ser sempre 
funcional, incidindo onde o risco se mate-
rializa. Ou seja, deveria respeitar o objeti-
vo para o qual ela foi constituída, sem se 
prender à forma jurídica da instituição ou 
atividade que gerou o risco. Ressaltou-se 
também que isso deve ser feito com parci-
mônia, endereçando o risco. Em síntese, o 

principal eixo do debate não seria o fato de 
ser ou não instituição de pagamento, mas a 
forma como ocorre a transmissão de risco 
entre conglomerados ou entre as institui-
ções atuantes no mercado financeiro.

Outro tema que mereceu destaque foi a 
consideração de que os modelos de negó-
cios mudam ao longo do tempo, e a regula-
ção deveria estar atenta a essa evolução e 
realizar essa modulação regulatória. Assim, 
seria necessário considerar que originar 
crédito e ceder crédito são dois modelos de 
negócios diferentes, e as regras contábeis 
refletiriam isso.

Tendo isso em mente, é baixa a probabilida-
de de uma instituição de pagamento man-
ter-se puramente instituição de pagamento; 
em virtude da rentabilidade de operação 
que envolve crédito, há uma tendência de 
ela expandir para atividades no mercado de 
crédito. Dessa forma, a regulação prudencial 
deve olhar sob o prisma econômico, com-
preendendo a natureza econômica do risco 
no tempo, sendo a forma da instituição me-
nos importante e insuficiente para determi-
nar os requisitos de liquidez e capital, entre 
outros.  Houve, em função do exposto, uma 
discordância de que a forma é determinan-
te para o cumprimento de determinados re-
quisitos regulatórios.

Em seguida, procedeu-se a uma explica-
ção para diferenciar a natureza dos tribu-
tos. Considerando a divisão constitucional 
entre tributos arrecadatórios e não arreca-
datórios, não haveria razão para assimetrias 
tributárias entre eles. Defendeu-se que os 

11 Lei nº 6.024/74 × Lei nº 11.101/05.
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tributos com finalidade não arrecadatória 
devem poder ser modificados de uma for-
ma mais simples, por exemplo, por meio de 
um decreto, ao passo que os com finalidade 
arrecadatória deveriam passar por todo o 
ciclo financeiro para ser instituídos. Diante 
disso, foi pontuada uma incompreensão das 
assimetrias tributárias com finalidade arre-
cadatória no sistema financeiro, pois quan-
do fosse utilizado um tributo arrecadatório 
de forma assimétrica, haveria um aumento 
direto no spread bancário e, consequente-
mente, no custo dos clientes das institui-
ções financeiras. 

No intuito de compreender a relação entre 
tributação e regulação, foi esclarecido que o 
multiplicador do spread/tributo para econo-
mia é muito grande, e defendeu-se que re-
gulação e tributação não deveriam afetar os 
incentivos ou a forma de organização das en-
tidades. Não se poderia, por exemplo, ter um 
sistema de tributação que induza a ter várias 
empresas pequenas em vez de uma grande, 
porque se estaria desistindo de ter escala para 
ter um benefício fiscal, o que seria um ponto 
de alerta constante entre os economistas. 

A esse respeito, é importante esclarecer as 
diferenças tributárias entre instituições fi-
nanceiras e instituições de pagamento. Com 
as Resoluções BCB nº 197, 198, 199, 200, 201 
e 202, foi transposta a ideia de Patrimônio 
de Referência para instituições de paga-
mentos, o que seria próprio das instituições 
financeiras. Na base dessa discussão, está a 
ideia de que as instituições financeiras te-
riam que atender a mais requisitos de capi-
tal e estariam sujeitas a uma carga tributária 
maior que as das instituições de pagamen-
to, sendo um exemplo o fato de as fintechs 
pagarem menos tributos que as instituições 
financeiras. Ocorre que a ideia de patrimô-
nio de referência surgiu no âmbito do Co-

mitê de Basileia para as instituições finan-
ceiras e se transformou em um conceito 
internalizado no Brasil pela Resolução CMN 
nº 3.444/07, que estabelece parâmetros de 
cálculo para o monitoramento dos riscos. 

Contudo, as instituições de pagamento não 
concedem empréstimos com base na cap-
tação de depósitos bancários. Em função 
disso, notou-se que inexiste risco de corrida 
bancária no caso das instituições de paga-
mento, diferentemente do que ocorre nas 
instituições financeiras.

Sendo assim, para uma regulação que apri-
more os aspectos estruturais do Sistema 
Financeiro Nacional, seria necessário com-
preender que uma tributação excessiva afe-
ta o spread bancário e o custo do crédito 
em um país. O Indicador de Custo do Cré-
dito (ICC) e o spread do ICC foram desen-
volvidos com a finalidade de servir como 
indicadores da capacidade da regulação de 
atender ao objetivo de melhoria do ambien-
te de negócios no mercado financeiro brasi-
leiro. Conforme a Nota Técnica 45 do BCB, o 
primeiro índice “tem a finalidade de estimar 
o custo médio, em um mês, que onera as 
famílias e as empresas que tenham tomado 
crédito no SFN”. Já o spread do ICC “cor-
responde à diferença entre o ICC e a taxa 
de captação do ICC”. Esse segundo índice 
“permite identificar os fatores que determi-
nam o custo do crédito para os tomadores, 
deixando de fora os efeitos das condições 
de mercado relacionadas com o custo de 
captação de recursos”12, de acordo com o 
último Relatório de Economia Bancária da 
mesma instituição. 

Considerando que o spread é a diferença 
entre o que a instituição financeira paga e 
o que ela cobra de juros de seus investido-
res, quanto maior o custo de crédito, maior 

12 Relatório de Economia Bancária 2020, p. 84. Banco Central do Brasil. 
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será o repasse aos tomadores. Fica eviden-
te, dessa forma, uma carga tributária mais 
elevada para as instituições financeiras, que 
poderia acabar contribuindo com o aumen-
to do spread, transformando a finalidade ar-
recadatória em um custo para o cliente final.

Portanto, considerou-se que, muitas vezes, 
o argumento favorável às demais entidades
autorizadas a funcionar pelo Banco Central
ou por meio de sociedades empresárias não
reguladas geraria uma distorção no merca-
do financeiro e aumentaria o spread bancá-
rio. Portanto, deve-se orientar a tributação
com finalidade arrecadatória, concentran-
do-a em determinado grupo de atividade.

Também foi mencionada a importância de 
analisar o business model da instituição, o 

que impõe a necessidade de perceber como 
as instituições vão evoluindo no tempo. Ou-
tro fator a ser considerado foi a exigência 
de conjugar a análise de regulação e con-
corrência de forma conjunta, tendo sido ci-
tado, ainda, que o Banco Central está muito 
atento a isso.

No cenário atual, foi salientado que o Banco 
Central do Brasil está na vanguarda da re-
gulação, tendo sido o primeiro país do mun-
do a editar normas de provisionamento, por 
exemplo. Esse papel de indução seria algo 
positivo e que vai ao encontro do entendi-
mento que encerrou o debate, ressaltando a 
necessidade de alterar a relação entre o Es-
tado e o setor privado para evitar que o cres-
cimento de entrantes no Sistema Financeiro 
Nacional seja considerado um problema.
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